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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-924/649 

2021-11-11/2021-11-15 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-924/649-I-1 priede pateikiama: 

• VERT 2021 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. O3E-1468 DĖL BALTPOOL UAB 

TAIKOMŲ ĮKAINIŲ UŽ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS 

TEIKIAMAS PASLAUGAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS ŠILUMOS AUKCIONŲ 

DALYVIAMS DERINIMO, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-924/649-I-2 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS 

2021 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. EV-242 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ 

ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO ATITIKTIES NUSTATYTIEMS 

REIKALAVIMAMS DEKLARAVIMO IR TEMINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI PRIE 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, TN: tn, 

o Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai 

pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas; Įmonių, įstaigų ir 

organizacijų, pakartotinai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų 

įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas; Įmonių, įstaigų ir organizacijų, 

papildomai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų įrenginių 

nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas; POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ 

NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO TEMINĖ ATASKAITA (forma) TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2021-11-09 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, TN: tn, (tiesioginė nuoroda tekste). 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-15 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-11-15 posėdžio „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 

m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. 

gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-16 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-11-16 posėdžio: „2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų 

pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2022 metams“; „3. Dėl akcinės 

bendrovės „Achema“ 2022 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fce423042f511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-08/viesoji-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“; „4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir 

persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-4 priede pateikiama:  

• EM 2021-11-08 teikimas Nr. (22.2-24Mr)3-1899 dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. 

įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos 

įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę 

įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-5 priede pateikiama:  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 

1-38 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (TAIS NR. 21-29654), „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 

1-162 „DĖL BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO 

SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

(TAIS NR. 21-29653) DERINIMO PAŽYMA; ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR 

NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO projekto lyginamasis variantas; BUITINIŲ 

VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–

PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ 

STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO projekto lyginamasis variantas TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-6 priede pateikiama:  

• LŠTA 2021-11-12 raštas AM Nr. 97 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 

DERINIMO, TN: tn, tn. 

o LŠTA rašto Nr. 97 priedai ir lydintys dokumentai TN: tn, tn. 

• UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2021-11-09 raštas LŠTA Nr. SD-677 Dėl siūlymų teikimo 

derinti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-7 priede pateikiama:  

• Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė TN: tn, (tiesioginės nuorodo tekste), 

• ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 201 

STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo projekto lyginamasis variantas, 

• Ekonomikos komiteto 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio darbotvarkė (patikslinta), TN: tn, 

(tiesioginės nuorodo tekste), 

• Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, (tiesioginės nuorodo tekste), 

 

Šio skyriaus IS-924/649-II-8 priede pateikiama: 

• LŠTA rašto EM PROJEKTAS „KONCEPCINIAI PASIŪLYMAI ENERGETIKOS 

MINISTERIJOS PARENGTAM ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 

101, 12, 20, 22, 23, 24, 30, 32, IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 

STRAIPSNIAIS PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTUI 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9cfb71d0409211ecac25bd9c0b3391dc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9cfb71d0409211ecac25bd9c0b3391dc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/64f429a240a411ecac25bd9c0b3391dc
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211109_Taurages-siulymai_KK.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211112_97_AM_del-LRV-nut_DGN-renovac.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211109_Taurages-siulymai_KK.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211112_97_AM_del-LRV-nut_DGN-renovac.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211109_Taurages-siulymai_KK.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17791
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17810
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17814
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III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-924/649-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-11 pranešimas. VERT: lapkričio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-11-09 BK kainos ir indeksai, TN: tn, 

• BALTPOOL 2021-11-08 pranešimas, BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS 

STATISTIKA 2021 M. SPALIS, TN: tn, 

• Baltpool 2021-11-11 pranešimas, MEDIENOS BIRŽOS APŽVALGA – 2021 M. SPALIS, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-09 pranešimas. Kokiais atvejais elektros energijos tiekėjas negali pritaikyti 

nuolaidos vartotojui už suvartotą elektros energiją, nors tai numato sutartis? TN: tn, 

• VERT 2021-11-09 pranešimas. Vartotojui sudarant gamtinių dujų pirkimo-pardavimo 

sutartį, svarbu įsitikinti, ar gamtinių dujų tiekėjui pateikiami teisingi duomenys, TN: tn, 

• VERT 2021-11-09 pranešimas. Kaip apskaičiuojamas mokestis už elektros energiją, jeigu 

vartotojas kas mėnesį nedeklaruoja skaitiklio rodmenų? TN: tn, 

• VERT 2021-11-09 pranešimas. VERT: prijungimo prie ESO gamtinių dujų sistemos įmoka 

vartotojui perskaičiuojama nebus, TN: tn, 

• VERT 2021-11-11 pranešimas. VERT išsprendė ginčą: elektros tiekėjas pagrįstai 

perskaičiavo mokėjimą už suvartotą elektros energiją, TN: tn, 

• VERT 2021-11-12 pranešimas. Dėl kokios priežasties gali pasikeisti nuolaida, kuri taikoma 

objekto prijungimo prie elektros tinklų paslaugai? TN: tn, 

• VERT 2021-11-12 pranešimas. Baltijos elektros, dujų ir šilumos forumuose aptarti sektorių 

rezultatai ir plėtros kryptys, TN: tn, 

• VERT 2021-11-12 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-III-4 priede pateikiama  

• AM 2021 11 09 pranešimas. Bus viešai pristatyta bendru sutarimu parengta Nacionalinė 

miškų vizija, TN: tn, Nacionalinė miškų vizija. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-III-5 priede pateikiama  

• EM 2021-11-11 raštas LŠTA Nr. (19.2-26E)3-1920 DĖL PRIVAČIŲ JURIDINIŲ 

ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS, TN: tn, 

o EM raštą DĖL PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO 

EFEKTYVUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL ENERGIJOS AUDITO 

ATASKAITAS lydintys dokumentai TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-1 priede pateikiama:  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2021-m-spalis/
https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-apzvalga-2021-m-spalis/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/kokiais-atvejais-elektros-energijos-tiekejas-negali-pritaikyti-nuolaidos-vartotojui.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/vartotojui-sudarant-gamtiniu-duju-pirkimo-pardavimo-sutarti-svarbu-isitikinti.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/kaip-apskaiciuojamas-mokestis-uz-elektros-energija-jeigu-vartotojas-kas-menesi-nedeklaruoja.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/vert-prijungimo-prie-eso-gamtiniu-duju-sistemos-imoka-vartotojui-perskaiciuojama-nebus-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-issprende-ginca-elektros-tiekejas-pagristai-perskaiciavo-mok%C4%97jima-uz-suvartota-elektros-energija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/del-kokios-priezasties-gali-pasikeisti-nuolaida-kuri-taikoma-objekto-prijungimo-prie-elektros-tinklu-paslaugai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/baltijos-elektros-duju-ir-silumos-forumuose-aptarti-sektoriu-rezultatai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/bus-viesai-pristatyta-bendru-sutarimu-parengta-nacionaline-misku-vizija
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/NMS%20vizija%20galutin%C4%97.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211111_AM_Del-fin_paramos-galimybes.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211111_AM_Del-fin_paramos-galimybes.docx
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• LRV 2021 11 10 pranešimas. Lietuva pradeda naują valstybės valdomų įmonių pertvarkos 

etapą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-2 priede pateikiama  

• ENERGETIKOS MINISTERIJA RAGINA SAVIVALDYBES DIDINTI MIŠKO 

KIRTIMO ATLIEKŲ NAUDOJIMĄ ŠILUMOS GAMYBOJE, LRT.lt, 2021.11.08 

www.lrt.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021 11 10 pranešimas. Baltijos aplinkos ministrai sinchronizuos šalių klimato politiką, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-4 priede pateikiama 

• BETA 2021-11-03 informacinis p[ranešimas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-5 priede pateikiama 

• AM 2021 11 10 pranešimas. Griežtinama statybos proceso dalyvių atsakomybė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-6 priede pateikiama 

• DUJOS ILGAM: NAUJAS VOKIETIJOS KURSAS TAPO STAIGMENA, 2021-11-09 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-7 priede pateikiama 

• PRANCŪZIJOS „IDEX“: KONKURENCINĖS SĄLYGOS LIETUVOS ŠILUMOS 

RINKOJE – NESĄŽININGOS, ELTA, 2021 m. lapkričio 8 d. www.delfi.lt, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-8 priede pateikiama 

• PRIEŠ 500 MLN. EURŲ KAINAVUSIO DUJOTIEKIO PALEIDIMĄ – PASIŪLYMAS 

PRIVATIZUOTI „INDEPENDENCE“, Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 8 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-IV-9 priede pateikiama 

• VALDAS BENKUNSKAS. KODĖL LIETUVIAI ŠĄLA SAVO NAMUOSE? 2021 m. 

lapkričio 11 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• VILNIEČIUS PASIEKĖ PIRMOSIOS SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ: JAU UŽ SPALĮ JOS 

DIDESNĖS NEI PERNAI PER ŠALČIUS, Raminta Rakauskė, 2021 m. lapkričio 10 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-924/649-V-1 priede pateikiama 

• UAB „Hnit-Baltic“ KVIETIMAS į 2021-11-16 seminarą Kaune. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-V-2 priede pateikiama 

• INFO_Kvietimas dalyvauti SURE sertifikavimo sistemos mokymai | 2021.11.12 13 val.. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-V-3 priede pateikiama 

• INFO_Kvietimas į konferenciją 2021-11-18 _4th generation low temperature district heating 

networks. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-pradeda-nauja-valstybes-valdomu-imoniu-pertvarkos-etapa
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1536205/energetikos-ministerija-ragina-savivaldybes-didinti-misko-kirtimo-atlieku-naudojima-silumos-gamyboje
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-aplinkos-ministrai-sinchronizuos-saliu-klimato-politika
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/informacinis-pranesimas:114
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/grieztinama-statybos-proceso-dalyviu-atsakomybe
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/11/09/dujos-ilgam-naujas-vokietijos-kursas-tapo-staigmena?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium-rec&TCLfQ
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/prancuzijos-idex-konkurencines-salygos-lietuvos-silumos-rinkoje-nesaziningos.d?id=88612497
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pries-500-mln-euru-kainavusio-dujotiekio-paleidima-pasiulymas-privatizuoti-independence.d?id=88598223
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/valdas-benkunskas-kodel-lietuviai-sala-savo-namuose.d?id=88637937#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/vilniecius-pasieke-pirmosios-saskaitos-uz-sildyma-jau-uz-spali-jos-didesnes-nei-pernai-per-salcius.d?id=88634891
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Šio skyriaus IS-924/649-V-4 priede pateikiama 

• streamSAVE dialogo grupė: BACS & Kelių apšvietimas, 2021 m. lapkričio 9 d., 

antradienis. Darbotvarkė, STREAMSAVE DIALOGUE GROUPS PRIORITY 

ACTIONS:HEAT RECOVERY & REFRIGERATION SYSTEMS 2021-10-19 

seminaras (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

924/649-V-4-1 priedas 2021-11-15.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-11-08 pranešimas. SPECIALISTŲ PATARIMAI: ŠILUMĄ 

TAUPYTI VERTA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-10-29 pranešimas. TAUSOKIME GAMTĄ 

ATSISAKYDAMI POPIERINIŲ SĄSKAITŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA komentarai apie CO2 išmetimų deginant biokurą skaičiavimus ir 

taikymo perspektyvas CŠT sektoriuje (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl kolektyvinės sutarties rengimo. 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA Info. 2021-11-08 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC klientų savitarnos 

Jonavoje pristatymas, (tiesioginės nuorodos tekste) 

o 2021-11-08 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC klientų savitarnos Jonavoje 

pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

924/649-VI-5-1 priedas 2021-11-15.zip). 

 

Šio skyriaus IS-924/649-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LSTA pirmadienio 2021-11-15 webinaras_Panevėžio energija_absorbcinis 

šilumos siurblys (tiesioginės nuorodos tekste), 

• LŠTA INFO. LSTA pirmadienio 2021-11-22 webinaras_AmbiHeat šilumos siurblių 

jėgainės (tiesioginės nuorodos tekste),  

https://www.klenergija.lt/specialistu-patarimai-siluma-taupyti-verta/
https://www.pe.lt/news/511/47/Tausokime-gamta-atsisakydami-popieriniu-saskaitu
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IS-924/649-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-11 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-11-11 Nr. 

2021-23418  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-1468 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

11-12 
Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-11-11, Nr. 

23418 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL BALTPOOL UAB TAIKOMŲ ĮKAINIŲ UŽ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS 

OPERATORIAUS TEIKIAMAS PASLAUGAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS 

ŠILUMOS AUKCIONŲ DALYVIAMS DERINIMO 

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. O3E-1468 

Vilnius 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu bei atsižvelgdama į 

BALTPOOL UAB 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. SD-210191 ir Tarybos Šilumos ir vandens 

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m. lapkričio 4 d. pažymą 

Nr. O5E-1323 „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus 

teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams derinimo“, n u t a r i a:  

1. Derinti BALTPOOL UAB 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. SD-210191 pateiktą biržos 

dalyviams taikomą prekybos BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos prekybos šilumos 

aukcionų segmente įkainį – 15,65 Eur/1000 MWh (be PVM). 

2. Pripažinti, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 18 d. 

nutarimas Nr. O3E-164 „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos 

operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams derinimo“ 

netenka galios nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu suderinti įkainiai taikomi nuo 2021 m. gruodžio 1 d.  

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fce423042f511ec992fe4cdfceb5666
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IS-924/649-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-10 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-10-19, i. K. 2021-21827 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-10-19 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

11-10 -  

Registravimo 

duomenys: 

2021-10-19 

Nr. 2021-

21827  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
EV-242 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
 

Galioja   
Įsigalioja 

2021-10-20 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

valstybinė darbo inspekcija prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: TAR, 2021-10-19, Nr. 21827 
Eurovoc 

terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS 

VYKDYMO ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARAVIMO IR 

TEMINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI 

DARBO INSPEKCIJAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS   

 

2021 m. spalio 19 d. Nr. EV-242  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 

2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 

5 dalimi, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų 

priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu bei įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų 

saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu 

Nr.V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos 

ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo 

inspekcijai“: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666
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1. T v i r t i n u   pridedamus:     

1.1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai 

pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą; 

1.2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pakartotinai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą; 

1.3. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, papildomai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą (pridedama).  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. EV-248, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. K. 2021-23216 

2. N u r o d a u    įmonių, įstaigų ir organizacijų (toliau – įmonės), įtrauktų į vieną iš 

sąrašų, nurodytų šio įsakymo 1.1 ar 1.2 papunktyje, vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi 

asmenys: 

2.1. įvertintų pagal Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo teminę 

ataskaitą (šio įsakymo priedas) (toliau – Teminė ataskaita) potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – 

PPĮ) nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams;  

2.2. informaciją apie PPĮ nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems 

reikalavimams iki 2021 m. lapkričio 20 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo 

inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į 

Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė ataskaita, nepaisant prižiūrimų PPĮ 

skaičiaus) tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – 

EPDS). Teminės ataskaitos popieriniai variantai negalioja. 

3. N u s t a t a u, kad įmonės, įvertinusios pagal Teminę ataskaitą PPĮ nuolatinės priežiūros 

vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams, tad VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams 

sistemoje (EPDS) užpildžiusios ir pateikusios Teminę ataskaitą, 2021 metais nebus tikrinamos 

planine tvarka, VDI inspektoriams apsilankant įmonėje. 

4. Į p a r e i g o j u: 

4.1. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti: 

4.1.1. įmonių, įtrauktų į šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytus sąrašus, individualų 

informavimą apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles – per 5 darbo dienas po šio įsakymo 

pasirašymo;  

4.1.2. įmonių informacijos apie PPĮ nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems 

reikalavimams, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI 

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui iki 2021 m. gruodžio 1 d.; 

4.2. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

organizuoti atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą skelbti VDI interneto 

svetainėje (esant poreikiui, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms); 

4.3. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio 

įsakymo su priedais paskelbimą Teisės aktų registre bei VDI interneto išorės svetainėje; 

4.4. VDI Administravimo skyriaus vedėją per 3 darbo dienas po šio įsakymo pasirašymo 

organizuoti visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu įmonėms nustatytas prievoles. 

5. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį. 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis  

darbo inspektorius Jonas Gricius 

 
Priedų pakeitimai: 

Elektroniniu būdu inspektuojamų įmonių sąrašas 

Priedo pakeitimai: 

Nr. EV-248, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. K. 2021-23216 

Papildomai elektroniniu būdu inspektuojamų įmonių sąrašas 

Papildyta priedu: 

Nr. EV-248, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. K. 2021-23216 

Pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=731e0670414111ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=731e0670414111ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=731e0670414111ec992fe4cdfceb5666
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1. 
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas 
Nr. EV-248, 2021-11-09, paskelbta TAR 2021-11-09, i. K. 2021-23216 
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. EV-242 „Dėl 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitikties nustatytiems reikalavimams deklaravimo ir 

Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos“ pakeitimo 

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų 

įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas; Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pakartotinai 

inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros 

vykdymo, sąrašas; Įmonių, įstaigų ir organizacijų, papildomai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas; POTENCIALIAI 

PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYMO TEMINĖ ATASKAITA 

(forma) TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-I-2-1 

priedas 2021-11-15.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=731e0670414111ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666/asr
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IS-924/649-II-1 priedas 

 

VERT 2021-11-09 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto 

derinimo. Tikslas – užtikrinti galimybes gamtinių dujų tiekimo įmonėms išdėstyti prognozuojamą 

gamtinių dujų kainų augimą per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį. 

Numatomi šie pakeitimai: 

• Nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams gali būti įtraukiama ir sumažinta 

gamtinių dujų (produkto) kaina. 

• Gamtinių dujų tiekimo įmonei teikiant informaciją gamtinių dujų tarifų skaičiavimui ir 

nurodant sumažintą gamtinių dujų (produkto) kainą, įmonė turi pateikti: tarifo 

skaičiavimą, įrodantį, kad skirtumas tarp suskaičiuoto ir tuo metu galiojančio tarifo yra 

didesnis kaip 40 proc.; negrąžintų lėšų vartotojams ar įmonei išdėstymo modeliavimą; 

įmonės finansines galimybes dengti sąnaudas, susidariusias dėl prognozuojamos 

gamtinių dujų kainos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo; 

pateikto siūlymo įtaką įmonės finansinio sverto rodikliams laikotarpiui, per kurį 

siūloma išdėstyti skirtumą. 

• Pinigų kainos nustatymui negrąžintai pinigų daliai taikoma faktinė įmonės skolinto 

kapitalo kaina, tačiau ji negali būti didesnė nei 2 proc., kai įmonė negrąžintas lėšas 

grąžina vartotojui. Kai vartotojai grąžina įmonės negautas lėšas, taikoma 2 proc. 

palūkanų norma metams. 

• VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos 

mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės 

gamtinių dujų (produkto) kainos, būtų išdėstomas per VERT nustatytą laikotarpį ir 

įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos 

kainos, taikomos buitiniams vartotojams. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki šių metų lapkričio 12 d. paštu Verkių g. 25C-1, 

Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų 

projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-08/viesoji-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/efc55460409e11ecac25bd9c0b3391dc?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b7d67ad7-54ca-4644-84db-b7f258e708ec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/efc55460409e11ecac25bd9c0b3391dc?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b7d67ad7-54ca-4644-84db-b7f258e708ec
http://www.vert/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-924/649-II-2 priedas 

 
Tarybos 2021-11-15 posėdis skubos tvarka (nuotoliniu būdu) 13:00 val 

TN: tn  

 

II dalis 

 

1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, BALTPOOL UAB, UAB „E-energija“, 

UAB „Litesko“, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

2. Kiti klausimai. 

 

VERT 2021-11-15 posėdžio „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 

d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 

O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-II-2-1 

priedas 2021-11-15.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-15/supirkimo-biokuro-tvarkos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-15/supirkimo-biokuro-tvarkos.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-924/649-II-3 priedas 

 
Tarybos 2021-11-16 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:30 val. 

TN: tn  
 

II dalis 

1. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 

Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų 

kainų 2022 metams. 

Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“, Imlitex, 

UAB, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas 

3. Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2022 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir 

tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Radoslavas Grigelis 

Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Trišalės tarybos, AB „Achema“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų 

taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo 

(papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

5. Dėl 2017 m. gegužės 22 d. išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 

17ĮP2-181394 ir 2017 m. gegužės 23 d. išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos 

Nr. 17ĮP2-181387 pripažinimo netekusiomis galios (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus patarėjas Saulius Vaitkevičius 

Dalyvauja: UAB „PHE LT“, UAB „PPR Investicijos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

6. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2021-11-16 posėdžio: „2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio 

dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2022 metams“; „3. Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2022 

metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“; 

„4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų 

taikymo tvarkos paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ 

medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-II-3-1 

priedas 2021-11-15.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/anyksciu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/kn-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/kn_nutarimo_projektas_viesas_1.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/kn_nutarimo_projektas_viesas_2.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/kn_priedas_viesas_1.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/kn_priedas_viesas_2.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/achema-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/eso-tvarkos-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/eso-tvarkos-p.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-924/649-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, 

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 

 

 

2021-11-08 

 

Nr.(22.2-24Mr)3-1899 

   

 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 

spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos 

įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projekto pagrindinis tikslas – patikslinti Asmenų, turinčių teisę įrengti ir 

eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles (toliau – Taisyklės), sudarant sąlygas 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) efektyviai teikti ūkio subjektų 

atestavimo paslaugą ir kad energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbai būtų 

vykdomi saugiai ir patikimai. 

Tikslinant Taisykles pasikeitė daugiau kaip pusė šio teisės akto punktų, todėl Taisyklės buvo 

išdėstytos nauja redakcija. 

Sprendžiama problema. Pažymėtina, kad 2019 metais Valstybinės energetikos inspekcija 

prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) reorganizavimo būdu buvo prijungta1 prie 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, todėl pasikeitė institucijos pavadinimas į 

Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Nuo 2019 m. liepos 1 d. veikianti 

Taryba perėmė visas Inspekcijos teises ir pareigas. Taryba šiuo metu išduoda energetikos įrenginių 

įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatus, juos keičia, sustabdo atestatų galiojimą, panaikina 

galiojimo sustabdymą, panaikina atestatų galiojimą ir kontroliuoja energetikos įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo reguliuojamąją veiklą. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. balandžio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 131, 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 

181 straipsniu įstatymą Nr. XIII-28672 (toliau – Įstatymas Nr. XIII-2867), kuriuo buvo patikslinti 

pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurioms Taryba 

išduoda eksploatavimo veiklos atestatus, techniniai parametrai. Pažymėtina, kad šiuo metu 

Taisyklių 4 priede nurodyti pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir 

vėdinimo sistemų techniniai parametrai neatitinka nustatytų Įstatyme Nr. XIII-2867.  

Siūlomos priemonės. Pateiktame Įsakymo projekte siūlomi šie Taisyklių pakeitimai: 

- Taisyklių tekste žodis „Inspekcija“ pakeista į žodį ,,Taryba“; 

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=18a57ad0399111e99595d005d42b863e 
2 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=33f49d908f5611ea9515f752ff221ec9   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9cfb71d0409211ecac25bd9c0b3391dc
mailto:info@enmin.lt
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=18a57ad0399111e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=33f49d908f5611ea9515f752ff221ec9
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- patikslinti Taisyklių 4 priedo 33 ir 34 punktus, kad pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir 

kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų techniniai parametrai atitiktų nurodytus Įstatyme 

Nr. XIII-267;  

- numatoma, kad Taisyklėse nustatytais atvejais fizinių asmenų, nustatyta tvarka pateikusių 

prašymus Tarybai išduoti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatus, 

duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB ir apibrėžiami šių duomenų tvarkymo tikslai;  

- siekiant teisinio aiškumo ir apibrėžtumo Taisyklių naujojoje redakcijoje atlikti kiti 

redakcinio pobūdžio patikslinimai. 

Priemonių kaštai. Įgyvendinant Taisyklėse siūlomus pakeitimus papildomi kaštai 

nenumatomi. 

Nauda visuomenei.  

Tikimės, kad Įsakymo įgyvendinimas prisidės prie verslo sąlygų gerinimo, nes siūlomos 

priemonės pagerins ne tik ūkio subjektų, siekiančių gauti Tarybos energetikos įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo veiklos atestatus, efektyvų atestavimo paslaugos teikimą, bet ir energetikos įmonių, 

organizuojančių ir atliekančių energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus, veiklos 

priežiūrą. 

Taisyklėse procedūros, susijusios su atestatų išdavimu, atestatų pakeitimu (atestatuose 

įrašytų duomenų papildymu ir (ar) patikslinimu), atsisakymu išduoti atestatą, atestatų galiojimo 

sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, nepasikeitė, todėl 

administracinė našta ūkio subjektams nebuvo vertinama3. 

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Taisyklių pakeitimai parengti įvertinus Tarybos pateiktus siūlymus. 

Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos 

Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS). 

Kitų konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma. 

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt ), tiesioginis rengėjas – 

patarėjas Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt). 

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 22 lapai. 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti 

energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-II-4-1 

priedas 2021-11-15.zip). 

 
3 Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

sausio 11 d. nutarimu Nr. 4. 

mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
mailto:gintautas.danaitis@enmin
mailto:gintautas.danaitis@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9cfb71d0409211ecac25bd9c0b3391dc
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IS-924/649-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-

38 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (TAIS NR. 21-29654), „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1-162 „DĖL 

BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS 

PIRKIMO–PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ 

STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (TAIS NR. 21-

29653) 

DERINIMO PAŽYMA 

 

Eil. 

Nr. 

Pastabos ir pasiūlymai Argumentai, kodėl neatsižvelgta arba atsižvelgta iš 

dalies į suinteresuotos institucijos pastabas ir 

pasiūlymus 

Buitinių vartotojų sąjungos 2021-09-14 raštas Nr. 4, 2021-09-26 raštas Nr.6 

1. Susipažinus su dviem Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 

įsakymo projektais: 

Dėl 2020 m. birželio 29 d. 

įsakymo Nr. 1-162 „Dėl buitinių 

vartotojų su tiekėjais sudaromų 

elektros energijos pirkimo–

pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutarčių 

standartinių sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl 

2010 m. vasario 11 d. įsakymo 

Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos 

tiekimo ir naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo teikiame 

sekančias pastabas dėl elektros 

energijos apskaitos prietaisų 

rodmenų deklaravimo. 

Tiek Civiliniame kodekse, tiek 

Buhalterinės apskaitos įstatyme, 

tiek kituose įstatymuose 

nepavyko surasti nuostatų, 

susijusių su nupirktų prekių 

kiekio deklaravimu.  

Nes Civilinis kodeksas nustato: 

Elektros energija, vanduo ir 

gamtinės dujos taip pat laikomi 

prekėmis, jeigu parduodamas jų 

ribotas tūris arba nustatytas 

kiekis. Šio kodekso 6.2284 

straipsnio tikslais preke laikomas 

ir nekilnojamasis daiktas, taip pat 

Neatsižvelgta  

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 

straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad energetikos įmonių 

tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energijos 

vartotojais grindžiami sutartimis. Energijos perdavimo 

ir skirstymo, taip pat energijos tiekimo paslaugos 

buitiniams vartotojams teikiamos sudarius atitinkamą 

sutartį pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintas standartines sąlygas. Reikalavimai dėl 

atskirų rūšių energijos tiekimo sutarčių sudarymo 

nustatomi atskirų energetikos sektorių veiklos teisinius 

pagrindus reglamentuojančiuose įstatymuose. Elektros 

energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 46 straipsnyje 

nustatyta, kad nepriklausomų tiekėjų ir vartotojų 

tarpusavio santykiai grindžiami šio įstatymo 61 

straipsnio 1 dalyje nurodytomis sutartimis (t. y. 

elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis arba 

elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutartis – toliau sutartis). Su 

buitiniais vartotojais sudaromos elektros energijos 

pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo 

sutartys privalo atitikti energetikos ministro 

patvirtintame Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų 

elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše 

(toliau – Aprašas) nustatytas sąlygas. 

Vadovaujantis EEĮ 48 straipsniu, elektros tinklų 

operatoriai yra atsakingi už jų valdomais elektros 

tinklais persiųstos elektros energijos matavimo ir 

apskaitos organizavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad 

skirstomųjų tinklų operatorius, kaip atsakingas už 

persiunčiamos elektros energijos apskaitos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/64f429a240a411ecac25bd9c0b3391dc
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šilumos ir elektros energija, 

vanduo, gamtinės dujos. 

 

Tokiu būdu Energetikos 

ministerijos poįstatyminiuose 

teisės aktuose nustatytas elektros 

energijos apskaitos prietaisų 

parodymų – nupirktų prekės 

kiekių -deklaravimas yra 

neteisėtas. 

Gal ir galima būtų sutikti su 

nupirktų prekių kiekio 

deklaravimu abipusiu tiekėjo ir 

vartotojo susitarimu, jeigu 

valstybei yra neaktuali tiksli 

elektros energijos tiekėjų 

buhalterinė apskaita. 

Tačiau vartotojo nupirktų prekių 

kiekio deklaracija niekaip negali 

būti jam prievarta poįstatyminiais 

teisės aktais nustatyta, jeigu 

mūsų šalis yra teisinė valstybė. 

Todėl ministerijai siūlome 

laikytis LR Konstitucijoje 

nustatytų nuostatų: 

Valstybė gina vartotojo 

interesus. 

Valdžios įstaigos tarnauja 

žmonėms. 

organizavimą subjektas, turi teisę iš vartotojų, kurių 

įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, tiekėjo 

gauti elektros energijos apskaitos rodmenis ar kitą 

informaciją, reikalingą jų pareigoms ir funkcijoms, 

nustatytoms EEĮ ir jo įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose, atlikti (EEĮ 38 straipsnio 1 punktas). Taip pat 

Aprašo 22.4 papunktyje buitiniam vartotojui nustatyta 

pareiga sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros 

energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti 

juos tiekėjui sutartyje nustatyta tvarka.  

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 

(toliau – Taisyklės) 58.4. papunktyje vartotojams, jei 

sutartyje nenustatyta kitaip, įtvirtinta pareiga ne vėliau 

kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, 

taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos 

perdavimo, skirstymo ar visuomeninio tiekimo 

paslaugų kainoms ir (ar) tarifams, užrašyti elektros 

apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti operatoriui 

ar tiekėjui.  Rodmenų pateikimo formą ir būdą (-us) 

(elektroninių ryšių priemonėmis, įmokas priimančiose 

įstaigose ar pan.) pasirenka vartotojas. Rodmenų 

pateikimo forma ir būdas (-ai) bei jų keitimo tvarka 

nustatomi sutartyje. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 

skirstomųjų tinklų operatoriui užfiksavus faktinius 

rodmenis ir nustačius skirtumą tarp vartotojo 

deklaruotų ir operatoriaus užfiksuotų faktinių 

suvartotos elektros energijos kiekių, šių kiekių 

sumažėjimą ar padidėjimą operatorius ir (ar) tiekėjas 

nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį operatorius patikrino ir užfiksavo 

faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Jei 

pagal operatoriaus užfiksuotus vartotojo elektros 

apskaitos prietaiso rodmenis, paaiškėja, kad faktiškai 

suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei buvo 

nurodytas mokėjimo dokumentuose arba rodmenys 

įvertinami kitą ataskaitinį laikotarpį nei buvo 

užfiksuoti, tokiu atveju išrašomas ir vartotojui 

pateikiamas kreditinis dokumentas. Už perskaičiuotą 

elektros energiją ar jos persiuntimo bei kitas su tuo 

susijusias paslaugas vartotojas atsiskaito pagal išrašytą 

kreditinį dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio 

mokėjimo dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti 

nustatyti netikslumai (Taisyklių 108 punktas). 

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, manytina, kad 

galiojantis teisinis reguliavimas yra pakankamas 

siekiant nustatyti vartotojų suvartojamą elektros 

energijos kiekį. 

2. Dėl elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklių projekto. 

Buhalterinės apskaitos 

įstatymas nustato:  

3. Nuolatinių ir ilgalaikių 

Neatsižvelgta 

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymo 12 straipsnio 3 dalį nuolatinių ir ilgalaikių 

paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) 

teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis 
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paslaugų (energijos, dujų, ryšių, 

nuomos ir kitų) teikimo pagal 

sutartis arba paslaugų, įgytų 

naudojantis telekomunikacijų 

įranga, praėjusio laikotarpio, 

kuris negali būti ilgesnis negu 

vienas mėnuo, apskaitos 

dokumentai išrašomi ir pateikiami 

(išsiunčiami) paslaugos gavėjui 

ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 

dienos.  

Ūkine veikla nesiverčiantiems 

fiziniams asmenims Vyriausybės 

nustatyta tvarka gali būti išrašomi 

ir pateikiami (išsiunčiami) ne 

ilgesnio kaip du mėnesiai 

laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių 

paslaugų teikimo apskaitos 

dokumentai. 

Taipogi mes neradome įstatymo, 

kuris buitiniams vartotojams 

nustatytų pareigą deklaruoti 

energijos, vandens ir kt. 

Apskaitos prietaisų parodymus.  

Todėl apskaitos prietaisų 

parodymų deklaravimas, tarkime, 

galimas tik abipusiu sutarimu, 

žinoma jei tam neprieštarauja 

Finansų ministerija (dėl apskaitos 

iškraipymo).  

Tikimės teisiškai argumentuoto 

atsakymo į mūsų pastabą teisės 

akto projektui Priedas 

telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris 

negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos 

dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) 

paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 

dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams 

asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti 

išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du 

mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų 

teikimo apskaitos dokumentai. Vadovaujantis 

Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsniu, visos 

ūkinės operacijos turi būti registruojamos apskaitoje 

bei pagrindžiamos apskaitos dokumentais. Energijos 

apskaitos prietaisų rodmenų nedeklaravimas netrukdo 

energijos tiekėjui užregistruoti ūkines operacijas pagal 

energijos tiekėjų. 

Papildomai žr. Į argumentus pateiktus į  pastabą Nr. 1. 

 

 

Projekto lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO  

2010 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-38 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO 

IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2021 m.                          Nr.  

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos 

tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„105.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku tiksliai nurašo ir deklaruoja elektros apskaitos 

prietaisų rodmenis. Tiekėjas sutartyje su vartotoju gali susitarti, kad tais atvejais, kai 

vartotojas elektros apskaitos prietaisų rodmenų nedeklaruoja nustatytu laiku, tiekėjas 

operatoriui perduoda paskutinius vartotojo deklaruotus rodmenis. Tokiais atvejais Taisyklių 

105.6 papunktis netaikomas;“. 

1.2. Pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„105.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku tiksliai nurašo ir deklaruoja elektros apskaitos 

prietaisų rodmenis;“. 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.  

 

Energetikos ministras  

 

Projekto lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO  

2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1-162 „DĖL BUITINIŲ VARTOTOJŲ SU 

TIEKĖJAIS SUDAROMŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO IR 

PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2021 m.                          Nr. 1- 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo 

ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų 

su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo 

sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 33  punktą išdėstau taip: 

„33. Vartotojui nevykdant pareigos sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu 

deklaruoti tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų 

nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo 

laikotarpiu nepriklausomas tiekėjas, jei sutartyje nenustatyta kitaip, išrašo mokėjimo dokumentą, 

kuriame nurodo su vidutiniu vidutinį vartotojo suvartojamu suvartojamą elektros energijos 

kiekiu kiekį. Elektros apskaitos prietaisų rodmenys gali būti apskaičiuojami pagal vidutinį vartotojo 

objekto elektros energijos suvartojimą, kai vartotojas, kuriam elektros energijos tiekimą užtikrina 

visuomeninis tiekėjas, nevykdo rodmenų deklaravimo pareigos.“ 

 

Energetikos ministras  
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IS-924/649-II-6 priedas 

TN: tn, tn.   

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
info@lsta.lt,  
www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  
Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

LR aplinkos ministerijai  2021-11-12 Nr. 97 

Į 2021-10-29 Nr.(14)-D8(E)- 6787 

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Siunčiame UAB „Tauragės šilumos tinklai“ teikiamas pastabas ir pasiūlymus LR Aplinkos 

ministerijos parengtam LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

pakeitimo“ projektui. 

 

PRIDEDAMA 

2021-11-09 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ raštas Nr. SD-677 (3 lapai) 

 

 

 

 

Prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

 

LŠTA rašto Nr. 97 priedai ir lydintys dokumentai TN: tn, tn. (šie dokumentai taip pat saugomi 

LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-924/649-II-6-1 priedas 2021-11-15.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211109_Taurages-siulymai_KK.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211112_97_AM_del-LRV-nut_DGN-renovac.docx
http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211109_Taurages-siulymai_KK.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211112_97_AM_del-LRV-nut_DGN-renovac.docx
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI 
 

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, tel. (8 446) 62 863, el. p. info@tst.lt, www.tauragesst.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179478621. PVM mokėtojo kodas LT 794786219. 

A. s. LT 034010041600000293, Luminor Bankas 
 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai                                         2021-11-09 Nr. SD-677 

el. paštas: info@lsta.lt    Tauragė 

 

Dėl siūlymų teikimo derinti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą  

 

UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau- Bendrovė), kaip Daugiabučių namų renovacijos 

administratorius (toliau- Projektų administratorius), kaip ir dauguma kitų renovacijos 

administratorių  dėl padidėjusių statybos darbų ir medžiagų kainų nenuperkame projektavimo 

paslaugų ir rangos darbų daugiabučiams namams (ypač mažiems) atnaujinti (modernizuoti), dėl to 

projektai neįgyvendinami per nustatytus terminus. Nustatyta maksimali valstybės parama už 

projekto administravimo paslaugas nekompensuoja patiriamų sąnaudų, todėl su pateiktu derinti 

projekto pakeitimu, tikimės, kad bus dalinai sumažintos Bendrovės darbo sąnaudos. 

 

Pritariame siūlymams:  

1. Padidinti mažiems daugiabučiams namams (iki 1500 kv. m) apmokamą arba 

kompensuojamą išlaidų už projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir 

projekto ekspertizės paslaugas sumą. 

2. Padidinti šiuo metu Vyriausybės nustatytą projekto įgyvendinimo administravimo sumą nuo 

3,50 eurų iki 5,10 eurų, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal 

kurį numatoma pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę, ir nuo 4,50 eurų iki 

6,10 eurų, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį 

numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę. 

Kadangi šie pakeitimai turėtų padėti išspręsti mažų d 

Teikiame siūlymus dėl LR Aplinkos ministerijos parengto ir teikiamo derinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 

projekto derinimo: 

„51. Valstybės parama teikiama tokiomis dalimis:  

1. 51.1. 15 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama pasirašius Valstybės paramos sutartį; 

2. 5.1.2 15 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama sudarius statybos rangos darbų arba 

statybos rangos darbų kartu su projekto (techninio darbo projekto) parengimu sutartį; 

Papildyti: arba techninio darbo projekto parengimo sutartį. 

3. 51.3 50 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama projekto įgyvendinimo metu 

http://www.tauragesst/
mailto:info@lsta.lt
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proporcingai atliktiems statybos rangos darbams ne dažniau kaip kas du mėnesius; 

Svarstymui: Kaip bus apmokama arba kompensuojama 50 proc. projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų, kai paskutinis aktavimas iki Projekto pridavimo 95 proc.? 

4. 51.4. 20 procentų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų, numatytų Valstybės 

paramos sutartyje, apmokama arba kompensuojama Projekto administratoriui atlikus 

Taisyklių 95 punkte nurodytus veiksmus.“ Pakeisti: Įgyvendinus Projektą, gavus valstybės 

paramą ir pateikus ataskaitą butų ir kitų patalpų savininkams. (Taisyklių 95 punktas: 

„95. Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas 

Projekto administratorius butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą <...>.“) 

Perteklinis reikalavimas.“ 

Kiti siūlymai: 

1. Numatyti galimybę atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus esant daugiau nei 10 proc. 

skolininkų name bei numatyti ilgesnį pateiktos skolininkų pažymos finansuotojui galiojimo 

laikotarpį.  

2. Panaikinti VPS sutarties 5.3.20 punktą, kaip perteklinį „ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po 

to, kai pagal projektą statybos rangos darbai atlikti ir pasirašytas priėmimo perdavimo aktas, 

prašyti Inspekcijos padalinio išduoti statybos užbaigimo aktą.“ 

3. Siūlome, kad valstybės paramos paraiškos būtų svarstomos bent kas ketvirtį, ir sutartys būtų 

sudaromos iš karto po paraiškos patvirtinimo. 

4. Panaikinti tekstą, kad daugiabutis turi būti pastatytas iki 1993 metų. 

5. Įtraukti į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą daugiabučius namus, 

kurių paskirtis: gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). 

6. Turėtų būti sprendžiamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų kokybės 

užtikrinimo klausimas. Projektų ekspertizės, techninės priežiūros ir kitų su renovacijos 

procesu susijusių tiekėjų kokybės gerinimo, atsakomybės klausimai. 

 

 

 

Direktorius                                                                                            Audrius Arcišauskas 

 

 

 

 

 

Originalas siunčiamas nebus 

 

Vytautas Macaitis, tel. (8 446) 62868, el. p. vytautas.macaitis@tst.lt 

 

mailto:vytautas.macaitis@tst
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IS-924/649-II-7 priedas 

 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-11-17 

13.00–13.05 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 J. Urbanavičius 

2. 

2021-11-17 

13.05–14.00 

III r. 220 k. 

XIVP-

629 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-

1375 20(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Kviečiami dalyvauti: 

Energetikos ministerijos, 

Vyriausybės kanceliarijos, 

Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, Specialiųjų 

tyrimų tarnybos, ESO, AB, 

Ignitis, UAB, Lietuvos 

nepriklausomų elektros tiekėjų 

asociacijos ir Lietuvos 

atsinaujinančių išteklių 

energetikos konfederacijos 

atstovai  

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2021-11-17 

14.00–14.55 

III r. 220 k. 

 

Dėl valstybės investicijų 

krypčių energetikos sektoriuje 

2021-2027 m. finansinėje 

perspektyvoje klausimą 

Kviečiami dalyvauti: 

Energetikos ministerijos 

atstovai 

Parlamentinė 

kontrolė 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2021-11-17 

14.55–15.00 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai - 2021-11-11 12:04 

_______ 

 
Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 201 STRAIPSNIO PAKEITIMO  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17791
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-629
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-629
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ĮSTATYMAS  

 

2021 m.   d. Nr. 
Vilnius 

 

1 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 201 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Gaminančių vartotojų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose atsinaujinančius 

išteklius naudojančiose elektrinėse pagaminto elektros energijos kiekio apskaita tvarkoma pagal elektros 

energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių suvartotą ir (ar) pagamintą elektros energiją, rodmenis: 

1) jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia daugiau 

elektros energijos, negu suvartoja, tai per einamąjį kalendorinį mėnesį tarp į elektros tinklus patiektos ir 

suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį 

kaip gaminančio vartotojo kaupiamas į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, kuris yra 

kaupiamas nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos (toliau – kaupimo 

laikotarpis); 

2) jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia mažiau 

elektros energijos, negu suvartoja, tai per einamąjį kalendorinį mėnesį tarp patiektos į elektros tinklus ir 

suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas yra atimamas iš kaupimo laikotarpiu 

gaminančio vartotojo sukaupto į elektros tinklus patiekto elektros energijos kiekio; 

3) jeigu pasibaigus kalendoriniam mėnesiui gaminančio vartotojo suvartotas elektros energijos kiekis 

yra didesnis negu jo kaupimo laikotarpiu sukauptas į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, už šį 

skirtumą gaminantis vartotojas moka gaminančio vartotojo ir elektros energijos tiekėjo sudarytoje elektros 

energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą kainą; 

4) gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekį viršijantis į 

elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį nėra perkeliamas, už šį kiekį 

energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. Garantinio tiekimo atveju, kai gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį į elektros tinklus 

patiektos elektros energijos kiekis viršija suvartotos elektros energijos kiekį, skirstymo tinklų operatorius 

gaminančiam vartotojui kompensuoja už faktinį, bet ne didesnį kaip 5 procentų, gaminančio vartotojo per 

kaupimo laikotarpį arba nuo garantinio tiekimo pradžios, jeigu garantinis tiekimas vykdomas trumpiau, negu 

nustatytas kaupimo laikotarpis, patiektą elektros energijos kiekį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nustatyta tvarka apskaičiuota elektros energijos kaina;  

5) 4) gaminančių vartotojų grupės elektrinėse, kurių prijungimo prie elektros tinklų taškas 

nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, pagaminto elektros energijos kiekio 

apskaita tvarkoma atsižvelgiant į gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

valdomos elektrinės dalį. Tokiu atveju įrengiamas tik vienas elektros energijos apskaitos prietaisas, o atskiro 

gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis apskaičiuojamas pagal apskaitos 

prietaiso rodmenis proporcingai gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

valdomos elektrinės daliai.“ 

2. Papildyti 201 straipsnį 21 dalimi: 

„21. Gaminantis vartotojas, nutraukęs elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir 

pasirinkęs naują elektros energijos tiekėją, turi teisę visą sukauptą į elektros tinklus patiektą elektros 

energijos kiekį perkelti pas naują elektros energijos tiekėją arba už šį kiekį gauti kompensaciją 

nutrauktoje elektros energijos pirkimo-pardavimo sutaryje nustatyta tvarka ir sąlygomis.“ 

3. Pakeisti 201 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) nustatoma vienų kalendorinių metų laikotarpiui reguliavimo periodui, įvertinus skirstomųjų 

tinklų operatoriaus ekonomiškai pagrįstas (būtinas) metines kapitalo, veiklos ir kitas su naudojimosi elektros 

tinklais paslaugų teikimu susijusias sąnaudas, gaunamą naudą ir planuojamą atgauti gaminančių vartotojų 

elektros energijos kiekį ir suminę elektrinių įrengtąją galią;“ 

4. Pakeisti 201 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) diferencijuojama atsižvelgiant į skirstomųjų tinklų, prie kurių prijungtas gaminančio vartotojo 

objektas, įtampą ir tai, ar gaminančio vartotojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas 

sutampa ar nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku;“ 

5. Pakeisti 201 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Gaminantis vartotojas gali rinktis vienanarę ar dvinarę naudojimosi elektros tinklais paslaugų 

kainą arba už atgautą elektros energijos kiekį atsiskaityti gaminančio vartotojo sukauptu į elektros 
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tinklus patiektos elektros energijos kiekiu, pagal taikant Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nustatytą procentą, bet ne didesnį kaip 20 procentųnuo kaupimo laikotarpiu gaminančio vartotojo į elektros 

tinklus patiektos elektros energijos kiekio. Gaminantis vartotojas gali keisti atsiskaitymo už naudojimosi 

elektros tinklais paslaugas būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, 

kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų 

kainą.“ 

6. Pakeisti 201 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Elektros energija gali būti gaminama gaminančio vartotojo elektrinėje, kuri yra geografiškai 

nutolusi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos. 

Elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos 

prijungimo tašku, visas pagamintas elektros energijos kiekis ar atskiram gaminančiam vartotojui priskirta jo 

dalis laikomi patiektais sukauptu į elektros tinklus patiektu elektros energijos kiekiu, nepaisant 

gaminančio vartotojo ar jų grupės elektros energijos vartojimo kiekio. Tokiu atveju gaminančio vartotojo 

nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma viena elektrinė arba jos dalis gali būti susieta tik su to 

paties gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta.“ 

7. Pakeisti 201 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„9. Gaminantis vartotojas nemoka už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros 

energetikos sektoriuje už tą iš elektros tinklų atgautą elektros energijos kiekį, kurį kaupimo laikotarpiu 

gaminantis vartotojas patiekė į elektros tinklus ir po to suvartojo savo reikmėms ir ūkio poreikiams.“ 

8. Pripažinti netekusia galios 201 straipsnio 13 dalį. 

„13. Gaminančių vartotojų kaupimo laikotarpis taikomas iki 2040 m. balandžio 1 d.“ 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytos naudojimosi elektros tinklais paslaugų 

kainos galioja iki reguliavimo periodo pabaigos. 

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 1 d. nustato procentą, pagal kurį 

gaminantis vartotojas gali rinktis atsiskaityti elektros energijos kiekiu. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą 
 
Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo nariai: Lukas Savickas, Algirdas Stončaitis, Juozas Varžgalys, Valius Ąžuolas, Dainius 

Gaižauskas, Asta Kubilienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Jonas Pinskus, Algirdas Sysas, Julius Sabatauskas, 

Andrius Mazuronis, Viktoras Fiodorovas, Rima Baškienė, Rūta Miliūtė, Aušrinė Norkienė, Valentinas 

Bukauskas, Eugenijus Sabutis, Andrius Bagdonas, Jonas Varkalys, Kęstutis Mažeika, Domas Griškevičius, 

Rasa Budbergytė, Tomas Bičiūnas, Linas Jonauskas, Gintautas Paluckas, Česlav Olševski, Rita 

Tamašunienė, Algirdas Butkevičius, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Aidas Gedvilas, Artūras Skardžius, 

Zigmantas Balčytis, Valdemaras Valkiūnas, Petras Gražulis, Remigijus Žemaitaitis, Vytautas Gapšys, Stasys 

Tumėnas, Sergejus Jovaiša, Tomas Tomilinas,  Vigilijus Jukna, Linas Kukuraitis, Mindaugas Puidokas, 

Jonas Jarutis, Antanas Vinkus, Algimantas Dumbrava, Gintautas Kindurys, Arvydas Nekrošius, Aurelijus 

Veryga, Vaida Giraitytė, Ligita Girskienė,  Laima Nagienė, Dainius Kepenis, Zenonas Streikus, Giedrius 

Surplys, Deividas Labanavičius, Guoda Burokienė 

_______ 

 

Ekonomikos komiteto 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio darbotvarkė (patikslinta) 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 2021-11-17  Posėdžio darbotvarkės  K. Starkevičius 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17810
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10.00–10.02 

Nuotoliniu 

tvirtinimas R. Petkūnienė 

2. 

2021-11-17 

10.02–10.15 

Nuotoliniu 

XIVP-

882 

Alkoholio kontrolės įstatymo 

Nr. I-857 18(1) straipsnio 

pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Bagdonas 

J. Pinskus 

R. Danė 

3. 

2021-11-17 

10.15–10.35 

Nuotoliniu 

XIIIP-

5200 

Energetikos įstatymo Nr. IX-

884 21 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

4. 
XIIIP-

5201 

Elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 21(1), 

22 ir 74 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

5. 
2021-11-17 

10.35–10.45 

Nuotoliniu 

XIVP-

803(2)  

Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 

9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Kupčinskas 

J. Pinskus 

D. Šaltmeris 

6. 
XIVP-

808(2)  

Žemės įstatymo Nr. I-446 7 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Kupčinskas 

J. Pinskus 

D. Šaltmeris 

7. 

2021-11-17 

10.45–10.50 

Nuotoliniu 

XIVP-

655(2)  

Nekilnojamojo turto kadastro 

įstatymo Nr. VIII-1764 2, 3, 4, 

6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ir 19 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

I. Jurkšuvienė 

8. 

2021-11-17 

10.50–11.20 

Nuotoliniu 

 

Informacija dėl šilumos kainų 

reguliavimo 
Pranešėjas: UAB Ekopartneris 

direktorius Romualdas Rutka 

Parlamentinė 

kontrolė 

A. Kupčinskas 

Ž. Klimka 

9. 

2021-11-17 

11.20–11.25 

Nuotoliniu 

 

Sprendimo priėmimas dėl 2021 

m. lapkričio 10 d. Ekonomikos 

komiteto išvažiuojamajame 

posėdyje Palangoje svarstytų 

klausimų 

 
K. Starkevičius 

M. Skritulskas 

D. Šaltmeris 

10. 

2021-11-17 

11.25–11.28 

Nuotoliniu 

XIVP-

1059 

Technologijų ir inovacijų 

įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 

26 ir 27 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

11. 
XIVP-

1060 

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. 

XI-242 14, 18(1) ir 84 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-882
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-882
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5200
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5200
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5201
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5201
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-803(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-803(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-808(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-808(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-655(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-655(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1060
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1060
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12. 
XIVP-

1061 

Smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros įstatymo Nr. VIII-935 8 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

13. 
XIVP-

1062 

Inovacijų skatinimo fondo 

įstatymo Nr. XIII-3167 2 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

14. 

2021-11-17 

11.28–11.30 

Nuotoliniu 

XIVP-

850 

Įstatymo „Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ Nr. IX-2206 

45 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

15. 

2021-11-17 

11.30–11.32 

Nuotoliniu 

XIIIP-

4636(2)  

Laisvųjų ekonominių zonų 

pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 

pakeitimo straipsnio įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

16. 

2021-11-17 

11.32–11.40 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai - 2021-11-12 
_______ 

 

Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. lapkričio 17 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-11-17 

10.00–10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-11-17 

10.05–10.35 

I r. 404 k. 

XIVP-286  

Daugiabučių gyvenamųjų 

namų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijų 

įstatymo Nr. XI-1967 4, 

5, 6, 8, 11, 14, 27 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

3. 

2021-11-17 

10.35–10.40 

I r. 404 k. 

XIIIP-3686(2)  

Statybos įstatymo Nr. I-

1240 17, 24, 27, 28, 34, 

39, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 

67 straipsnių ir 

vienuoliktojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1061
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1061
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1062
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1062
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-850
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-850
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4636(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4636(2)
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17814
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-3686(2)
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įstatymo projektas 

4. 

2021-11-17 

10.40–10.45 

I r. 404 k. 

XIIIP-3687(2)  

Teritorijų planavimo ir 

statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo Nr. 

XII-459 3, 4, 5, 6, 6(1), 

8, 9, 10, 11, 16, 17, 25 

straipsnių ir penktojo 

skirsnio pavadinimo 

pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 11(1), 25(1) ir 

25(2) straipsniais 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

5. 

2021-11-17 

10.45–10.50 

I r. 404 k. 

XIIIP-5369(2)  

Statybos įstatymo Nr. I-

1240 27 ir 27(1) 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

6. 

2021-11-17 

10.50–11.15 

I r. 404 k. 

ES-2021-59, 

COM/2021/572 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 

EUROPOS 

PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI 

Nauja 2030 m. ES miškų 

strategija 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

L. Jonauskas 

J. 

Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

7. 

2021-11-17 

11.15–11.30 

I r. 404 k. 

ES-2021-67, 

COM/2021/628 

KOMISIJOS 

ATASKAITA 

EUROPOS 

PARLAMENTUI IR 

TARYBAI dėl 2014 m. 

spalio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 

1143/2014 dėl invazinių 

svetimų rūšių 

introdukcijos ir plitimo 

prevencijos ir valdymo 

taikymo peržiūros 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 

2021-11-17 

11.30–11.40 

I r. 404 k. 

ES-2021-62, 

COM/2021/571 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

SPRENDIMAS kuriuo 

dėl apyvartinių taršos 

leidimų, perkeltinų į 

Sąjungos apyvartinių 

taršos leidimų prekybos 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-3687(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5369(2)
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)572&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)572&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)628&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)628&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)571&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)571&lang=lt
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sistemos rinkos 

stabilumo rezervą iki 

2030 m., skaičiaus iš 

dalies keičiamas 

Sprendimas (ES) 

2015/1814 

9. 

2021-11-17 

11.40–11.50 

I r. 404 k. 

ES-2021-72, 

COM/2021/656 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS kuriuo 

iš dalies keičiami 

Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 

2019/1021 dėl patvariųjų 

organinių teršalų IV ir V 

priedai 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

10. 

2021-11-17 

11.50–11.55 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai - 2021-11-12  
 

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)656&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)656&lang=lt
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos parengtu ir spalio 21 d. Šilumos tarybai pateiktu Šilumos ūkio įstatymo NR. IX-1565 

1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 20, 22, 23, 24, 30, 32, IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 

STRAIPSNIAIS PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTU (toliau – Projektas) ir rinkos dalyvių 

šiam projektui pateiktomis pastabomis ir siūlymais. Padedant Energetikos ministerijai formuoti 

nuomonę apie suinteresuotų asmenų teikiamus pasiūlymus, Asociacija, kaip pagrindinis šilumos 

ūkio sektoriaus atstovas, teikia savo įžvalgas ir komentarus Projektui ir šilumos tarybos narių darbo 

grupės pateiktiems pasiūlymams ir grindžia savo poziciją šiuo aiškinamuoju tekstu. 

1. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – Energetikos ministerija Projekto 2 str. 1 punkte siūlo 

tik išbraukti žodį „centralizuotai“. Vartotojų atstovai siūlo šio apibrėžimo atsisakyti, nes 

Atsižvelgiant į tai, kad šilumos punktai nuosavybės teise priklauso butų savininkams, jie ruošia 

karštą vandenį patys savo įrenginiais, šiam tikslui pasisamdę prižiūrėtoją. Todėl samdytis karšto 

vandens ruošimui nieko neveikiantį karšto vandens tiekėją savininkams elementariai neapsimoka, 

nes karšto vandens kainoje yra maždaug 15% pastovioji dalis. Dėl įstatyminės savivalės Vilniuje 

karšto vandens vartotojų išlaidos karštam vandeniui padidėja apie 4 mln.Eur/metus. 

Asociacija iš esmės pritaria, kad karšto vandens tiekimo veiklos nebūtų, jei būtų užtikrinta, kad visa 

į pastatą patekusi šiluma ir geriamas vanduo būtų apskaitoma ir išdalinama vartotojams apmokėti, o 

karšto vandens, geriamojo vandens skaitiklių butuose, įvadinių šilumos apskaitos prietaisų ir 

geriamojo vandens prieš karšto vandens ruošimo įrenginį apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieną 

mėnesį surinktų ir atitinkamiems subjektams pateiktų (jei patys subjektai šių rodmenų negauna 

nuotolinio ryšio priemonėmis) šilumos ar geriamojo vandens tiekėjas už atskirą mokestį. Tai būtų 

eliminuota, kad į butą „eina“ skaitiklių tikrinti, metrologinę patikrą atlikinėti ir geriamojo vandens 

tiekėjas, ir šilumos tiekėjas. 

Galimai reiktų išskirti tris karšto vandens tiekimo alternatyvas rinktis vartotojams: 

a. Karštą vandenį pagal butuose esančius skaitiklius tiekia karšto vandens tiekėjas pagal dabar 

susiklosčiusią tvarką; 

b. Vartotojai perka šilumą ir geriamąjį vandenį pastato įvade ir patys skirsto (dalija) savo 

nuožiūra; 

c. Vartotojai perka šilumą ir geriamąjį vandenį pastato įvade iš atitinkamų tiekėjų, o apskaitos 

prietaisų butuose įrengimui ir eksploatacijai, duomenų surinkimui bei perdavimui tiekėjams 

samdo KV apskaitos paslaugos tiekėją (šilumos tiekėją, geriamojo vandens tiekėją, 

administratorių ar pan.), kuriam už šią paslaugą moka sutartą apskaitos mokestį. Tokia 

praktika su „bilingo“ įmonės dalyvavimu apskaitoje yra įprastinė Vakarų Europoje. 

Asociacijos nuomone, Projekte karšto vandens reglamentavime būtini esminiai pokyčiai 

(reikia iš esmės keisti Šilumos ūkio įstatymo (toliau – įstatymas) 15 str.), nes primintina, kad Tiek 

Seimo kontrolierius (2011.03.09 pažyma „Dėl skundų prieš Lietuvos Respublikos energetikos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 
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ministeriją“ Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284), tiek Lietuvos aukščiausiasis teismas (2014 m. spalio 

14 d. civilinė byla Nr. 3K-3-435/2014 (S))  konstatavo, kad Energetikos ministerija netinkamai 

interpretavo teisės aktus ir II-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą sutapatino su 1-uoju 

karšto vandens (KV) apsirūpinimo būdu. Siekiant šios teisinės kolizijos sprendimo, būtina 

tinkamai šias nuostatas atspindėti ir Įstatyme. Asociacija siūlo atliekant pakeitimus, vadovautis 

šiais apsirūpinimo karštu vandeniu reglamentavimo principais: 

1.Visa šiluma apskaitoma įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir pagal Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) metodus paskirstoma (išdalinama) apmokėti to pastato 

bendraturčiams – šilumos ir karšto vandens vartotojams. 

2.Visas geriamas vanduo (šaltas ir karštas), patekęs į pastatą, apskaitomas įvadiniu geriamojo 

vandens apskaitos prietaisu. Vandens netektys galimos tik dėl apskaitos prietaisų tikslumo klasių ir 

yra įtraukiamos į geriamojo vandens kainą. Už visą pastate sunaudotą geriamąjį vandenį 

sumoka tame pastate esantys geriamojo vandens vartotojai. 

3. Karšto vandens ir geriamojo vandens apskaitos prietaisus butuose įrengia ir aptarnauja 

pasirinktas karšto vandens apskaitos tiekėjas: geriamojo vandens tiekėjas, šilumos tiekėjas, 

valdytojas arba kitas bendraturčių pasirinktas subjektas. Šios paslaugos teikėjas surinka ir perduoda 

apskaitos prietaisų rodmenis atitinkamiems tiekėjams, o už tai jam mokamas paslaugos mokestis, 

kurį nustato savivaldybės administracijos direktorius pagal Tarybos patvirtintą metodiką.  

4.Visi nauji įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai, geriamojo vandens prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį apskaitos prietaisai, karšto vandens atsiskaitomieji apskaitos prietaisai butuose, šilumos 

skaitikliai ir dalikliai butuose ar kitose patalpose privalo turėti galimybę rodmenis nuskaityti 

nuotoliniu būdu. Iki 2027 m. sausio 1 d. jau įrengti skaitikliai ir šilumos dalikliai, kurie nėra 

nuskaitomi nuotoliniu būdu, pertvarkomi į nuotoliniu būdu nuskaitomus prietaisus arba tokiais 

pakeičiami, kaip to reikalauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 9 c straipsnio 2 dalis. 

5. Už šilumą, suvartotą karšto vandens ruošimui, temperatūros palaikymui gyventojai tiesiogiai 

atsiskaito šilumos tiekėjui, o už geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti – geriamojo vandens 

tiekėjui.  

 

2. „Atliekinės šilumos“ reglamentavimas 

Dalis šilumos tarybos narių pateikė savo pasiūlymus kaip turėtų būti reglamentuota „atliekinė 

šiluma“ ir iš sakė nuomonę, ar ši šiluma turėtų būti superkama prioriteto tvarka, nedalyvaujant 

šilumos gamybos aukcionuose.  

Pavyzdžiui: 

Ignitis: Atliekinė šiluma – bet kokioje ūkinėje veikloje gauta šiluma viršijanti šildymo paklausą ir 

kuri rinkos sąlygomis gali pakeisti naudingąją šilumą pagamintą kogeneracijos būdu ar vykdant 

kitus energijos gamybos procesus. 

VŠT: Atliekinė šiluma – pramonės ne energetikos įmonių pramoninės gamybos, komercinės 

paskirties pastatų eksploatavimo arba kitų energijos rūšių (elektros, išskyrus kogeneracines 

jėgaines, vėsumos) generavimo arba atliekų utilizavimo technologinių procesų metu susidaranti ir 

savo reikmės ir ūkio poreikiams nepanaudojama nepanaudota šilumos energija. 

LNŠGA: Atliekinė šiluma – pramonės ne energetikos įmonių pramoninės gamybos, komercinės 

paskirties pastatų eksploatavimo arba kitų energijos rūšių (elektros, išskyrus kogeneracines 

jėgaines, vėsumos) generavimo arba atliekų utilizavimo technologinių procesų metu susidaranti ir 

kitaip nepanaudojama nepanaudota šilumos energija. 

Asociacijos siūlymas Atliekinė šiluma –pramonės, kogeneracinių jėgainių, pastatų eksploatavimo,  

atliekų utilizavimo, technologinių procesų metu susidaranti ar kita energija, kuri nepanaudojus 

būtų šalinama į aplinką. 

Atliekine šiluma turėtų būti laikoma visa šiluma, kuris susidaro neturint tikslo ją gaminti arba 

gamybos proceso metu ši šiluma yra neišvengiama ir gali būti naudingai panaudota, tačiau ne 

visada prognozuojamas jos mastas.  

 

4. Vėsumos tiekimo reglamentavimas 
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Energetikos ministerija nesiūlo niekaip reglamentuoti vėsumos gamybos ir tiekimo paslaugos. Kiti 

rinkos dalyviai jau pasiūlė ministerija į Projektą įtraukti ir vėsumos gamybą, nes tai yra ateities 

perspektyvinė veikla, o dalis šilumos tiekėjų jau pradėjo plėtoti vėsumos tiekimo projektus 

Lietuvoje. Asociacijos nuomone, mažėjant šilumos gamybos apimtims dėl renovacijos ir 

konkurencijos gamyboje, vėsumos gamyba ir tiekimas turėtų būti nereguliuojama šilumos tiekėjų 

veikla. 

 

 

5. Garantinis šilumos tiekėjas 

Projekte siūlomos dvi naujos sąvokos: garantinis šilumos tiekėjas ir garantinis šilumos tiekimas. 

Pirmiausia garantinio šilumos tiekimo paskirtis galimai nesuderinama su savivaldos ir Tarybos 

funkcijų įgyvendinimu, nes:  

a) Savivaldai Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai suteikia teisę organizuoti šilumos tiekimą 

šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui 

ruošti, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu. Projekte numatoma, kad garantiniu 

šilumos tiekėju išrenka Taryba šilumos tiekimo įmonę, kurios finansinio, vadybinio ir 

technologinio pajėgumo rodikliai yra geriausi. Tai reiškia, kad Taryba nušalina esamą 

šilumos tiekėją ir paskiria kitą šilumos tiekėją (net ne operatorių, o tiekėją). 

b) Projekte sakoma, kad garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti nedelsiant nuo 

sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją priėmimo, o tuo 

tarpu Įstatymo 30 str. 12 d. reglamentuoja, kad jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo 

sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui šilumos energija, jis 

gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo. Be to, Projekto 

181 str. 9 punkte nurodoma, kad Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu. 

Įvertinus tai, kad konkursą organizuoti, jį paskelbti, įvertinti konkurso dalyvių atitiktį ir 

pan., dar be to, kad konkurso rezultatai gali būti apskųsti, užima nemažai laiko, o tai 

nesuderinama su Projekto nuostata, kad garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti 

nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją 

priėmimo. Papildomai Įstatyme numatyta, kad Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi 

licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą arba paaiškėjus, kad prašyme išduoti 

licenciją pateikti klaidingi duomenys, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį 

asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Tai reiškia, kad nuo 

licencijos sustabdymo įmonei Įstatymas suteikia teisę pasitaisyti, o ši nuostata Projekte 

nekeičiama. 

c) Šilumos tiekimo licencijos galimi panaikinimo atvejai nurodyti Įstatymo 30 str. 11 punkte. 

Klausimas, kiek tokių atvejų yra žinoma nuo Įstatymo įsigaliojimo 2003 m.? Abejotinas šios 

pataisos tikslingumas, kuris tik sukelia papildomą administracinę naštą (pirmiausia Tarybai, 

kurios prioritetinės funkcijos turėtų būti kitos – vėluoja šilumos bazinių kainų 

perskaičiavimai daugiau nei metus). 

d) Tarybos funkcijos yra reglamentuotos Energetikos įstatymu. Svarstytina, ar Tarybos 

kompetencijoje yra savarankiškoje savivaldos teritorijoje organizuoti garantinio tiekėjo 

konkursą ir be savivaldos leidimo įpareigoti kitą teikėją naudotis tos savivaldybės 

infrastruktūra. 

Įvertinus visą Projekte reglamentuotą garantinio šilumos tiekėjo kontekstą, pastebimi savivaldybei 

priklausančio turto (šilumos ūkio infrastruktūros) nacionalizavimo požymių, nes nėra aišku, kokias 

teises ir pareigas į savo turtą turės savivaldybė, dirbant garantiniam šilumos tiekėjui. Nesuprantama, 

kaip bus pasielgta su esamo šilumos tiekėjo personalu, įmonės finansiniais įsipareigojimais, 

naujomis investicijomis ir pan. 

Garantinio tiekėjo klausimais prašytume plačiau pasisakyti Projekto iniciatorių: iš kur kilo toks 

poreikis, koks pagrindinis šio reglamentavimo tikslas ir kokią papildomą finansinę naštą patirs 

šilumos vartotojai? Šie ir daugiau  klausimų kyla papildomai susipažinus su Tarybos pasiūlymais: 



 

34 

15. Visi šilumos tiekėjai, išskyrus konkurso būdu nustatytus garantinius šilumos tiekėjus, turi mokėti 

X procentą nuo apyvartos savo regiono priskirtam garantiniam šilumos tiekėjui garantinio šilumos 

tiekimo paslaugos užtikrinimui. 

16. Konkurso būdu paskirtas garantinis šilumos tiekėjas nuo paskyrimo vykdyti garantinį šilumos 

tiekimą momento iki garantinio šilumos tiekimo paskyrimo pabaigos gauna garantinio šilumos 

tiekimo paslaugų kainą už šios paslaugos vykdymą garantinio šilumos tiekimo teritorijoje. 

17. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kaina už garantinį šilumos tiekimą vykdyti įpareigotam 

šilumos tiekėjui nustatoma Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta 

tvarka.  

Jei Projekto iniciatoriai įrodo šio reglamentavimo būtinybę, Asociacija tvirtai pasisako, kad 

garantiniu tiekėju gali būti tik šilumos tiekėjas, turintis galiojančią šilumos tiekimo licenciją, 

išduotą Tarybos šilumos tiekimo veiklai vykdyti. 

 

 

6. Šilumos ūkio planavimas. Specialieji šilumos ūkio planai 

Dalis šilumos tarybos narių teikė pasiūlymus dėl šilumos ūkio planavimo perspektyvų 10 metų 

laikotarpiui, kadangi Projekte tam skirta nemažai dėmesio ir siūlomos naujos nuostatos. 

Ignitis: Siūlyčiau nedubliuoti Šilumos ūkio specialiojo plano, kuris turi aiškiai Teritorijų planavimo 

įstatyme reglamentuotas procedūras, su nauju formaliu 10 metų šilumos ūkio plėtros planu, kuris 

taip pat turi praeiti „kažkokias“ viešojo derinimo procedūras. Akcininkai, o ne rinkėjai, priimdami 

sprendimą pritarti verslo plano įgyvendinimui prisiima atsakomybę ir įsitikina, kad toks verslo 

planas yra įgyvendintinas. 

Kuriam laikui turėtų būti sudaromi šilumos ūkio plėtros planai (kas trejus metus 10 m. 

laikotarpiui?)?  Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami kas 10 m? Kam suteikti teisę skelbti 

naujų pajėgumų konkursus (savivaldybei, Energetikos ministerijai, VERT)? 

LNŠGA: siūlome iš esmės susiaurinti specialiųjų planų apimtis, o rimtesnius sprendimus priimti 

VERT‘e ar Energetikos ministerijoje. Ar tikrai planavimas dera su konkurencijos sąlygomis? 

Plėtros planą derinti VERT. Investicinį planą derinti su VERT. 

ŠT įmonėms reikalingas kapitalas investicijoms. Gal ŠT įmonės norėtų įsileisti privatų kapitalą į 

savo struktūrą? Gal taip būtų pagaliau randamas sutarimas tarp ŠT ir NŠG? 

Asociacijos vertinimu, Projekte numatytas intensyvesnis Lietuvos savivaldybių dalyvavimas 

rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus. Nauja nuostata, kad jeigu šilumos ūkio specialiajame 

plane nustatomas šilumos gamybos pajėgumų poreikis, savivaldybės skelbia konkursus naujiems 

pajėgumams įrengti, kelia papildomų klausimų – pirmiausia, kodėl savivaldybėms reikia skelbti 

naujų gamybos pajėgumų konkursus, jei tas poreikis kyla iš specialiųjų šilumos ūkio planų, kurie 

rengiami 10 metų laikotarpiui, bet ne iš faktinio poreikio. Manytina, kad jei pajėgumų reikia 

nedelsiant (pavyzdžiui sudegus katilui ar pan.), tuomet konkursas jiems įsigyti turėtų būti 

skelbiamas nedelsiant, o ne pirmiausia atnaujinus šilumos ūkio plėtros planą. Taip pat plane gali 

būti teoriniai šilumos gamybos pajėgumų poreikiai, kurie kyla ateities laikotarpiui, modeliuojant 

galimą situaciją savivaldybėje 10 metų perspektyvoje. 

Svarbu pažymėti, kad galimas dirbtinis planavimas, siekiant didesnio efektyvumo, pavyzdžiui, 

mažinti šilumos perdavimo nuostolius, tačiau dėl didelių kapitalo investicijų augs šilumos kainos. 

Visi sprendiniai turi būti pagrįsti bendrųjų kaštų ir naudos analize. Kaip alternatyva, čia gali būti 

formuojami tik siekiniai, kurių įgyvendinimui skiriama valstybės parama, o Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustato skatinamąsias priemones ar pan. Šilumos ūkio 

planavime, kiek tai susiję su Įstatymu, turėtų būti formuojami nacionaliniai tikslai, o kiekviena 

savivaldybė detalizuoja savo galimybes ir teikia poreikius jų įgyvendinimui. Valstybė turi 

garantuoti tam būtinas ekonominio skatinimo ar teisinio reguliavimo priemones, užtikrinančias 

investicijų grąžą. Toks tikslas turėtų būti atspindėtas Projekte. 

Taip pat šilumos ūkio planavime nurodoma atsižvelgti į Nacionalinio pažangos plano nuostatas, o 

šilumos ūkio specialieji planai rengiami vadovaujantis Nacionalinio energetikos ir klimato srities 
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veiksmų planu. Reiktų aiškesnio reglamentavimo, kuriuo strateginiu dokumentu vadovautis, 

planuojant ateities šilumos ūkio plėtros kryptis, investicijas ir kt. 

Projekte niekur nėra reglamentuota, kaip bus nauja šilumos ūkio infrastruktūra suderinama su 

investicijų atsipirkimo laikotarpiu. Taryba ir savivaldybės suderinti ir viešosiomis lėšomis 

sukuriami šilumos gamybos ir tiekimo objektai bei infrastruktūra, kuri įtraukiama į atitinkamus 

miestų infrastruktūros vystymo planus, turi pelnytai turėti lūkestį sulaukti investicijų padengimo ir 

atsipirkimo, o valstybė privalo užtikrinti infrastruktūros veiksmingą panaudojimą ne trumpiau kaip 

iki pilno investicinių išlaidų padengimo. Negali Lietuvoje toliau valstybė (Aplinkos ministerija) 

remti vartotojų atsijungimus nuo centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT), t.y., alternatyvius 

šilumos ir / ar karšto vandens gamybos šaltinius: saulės kolektorius, šilumos siurblius ir pan., jei 

CŠT sistema yra efektyvi, o jai sukurti buvo gautas valstybės finansavimas (pvz., Energetikos 

ministerijos inicijuota finansinė parama šilumos perdavimo tinklams ir gamybos šaltiniams). Ilgasis 

laikotarpis iki didelių šilumos gamybos investicijų susigrąžinimo ES paprastai 7-25 metai. CŠT 

infrastruktūra turi užtikinti mažiausias bendrąsias šilumos tiekimo ilgalaikes sąnaudas, o ne 

trumpalaikes ir tik atskiram vartotojui. Vartotojų ar viešosiomis lėšomis padarytų investicijų 

susigrąžinimas užtikrinamas pasinaudojant reguliuojamąja kainodara arba ilgalaikėmis sutartimis su 

vartotojais. 

Projekto 8 str. 3 punkto pakeitime netikslinga nurodyti, kad šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 

kriterijai turėtų nepažeisti technologinio neutralumo principo. Šis principas šiuo atveju netinkamas, 

nes saulės jėgainė ar šilumos siurblys neveiks žiemą kritinėmis klimatinėmis sąlygomis, kai šilumos 

gamyba tampa ypatingai atsakinga. Specialieji planai turi numatyti ir patikimumo reikalavimų 

užtikrinimą: šilumos šaltinių išdėstymą, trasų sužiedinimą ir t.t., kad CŠT sistema būtų atspari 

kritinėms rizikoms. Taip pat specialiųjų planų rengėjams bus sudėtinga identifikuoti 

modernizavimo ir investicijų planinį poreikį dešimties metų laikotarpiui. Situacija labai dinamiška, 

kuri priklauso nuo skatinamosios finansinės paramos iš valstybės, technologinės pažangos, 

investicijoms įgyvendinti reikalingų lėšų dydžio ir kitų aplinkybių, kinta net ir vienerių metų 

laikotarpiu. Pvz.: dujų kainoms ženkliai pakilus šiais metais, naudingiausiomis investicijomis tapo 

tos investicijos, kurios, vertinant praėjusių metų dujų kainas, didintų šilumos kainą. Todėl geriausiu 

atveju galima būtų sudaryti planus, atspindinčius tik preliminarių modernizavimo ir investicijų 

poreikį.  

Pritarime Projekto nuostatoms, numatančioms daugiau realių ir lankstesnių teisių savivaldybėms, 

joms praktiškai organizuoti šilumos tiekimo procesą savo teritorijose ir kuriant naują infrastruktūrą, 

būtiną gyventojų aprūpinimui šilumos energija, sudarant ekonomines sąlygas, skatinančias 

reguliuojamas įmones siekti galutinio rezultato – vartotojams palankių kainų ir kokybiškų paslaugų. 

Todėl laikytini nepagrįstais kitų šilumos tarybos narių abejojimai, kad savivaldybės negebės 

objektyviai įvertinti savo teritorijoje šilumos gamybos įrenginių poreikio ar paskelbti naujų 

gamybos pajėgumų konkursų.  

Manome, kad savivaldai suteiktas planavimas ir lankstumas leis konkuruoti su alternatyviais 

šildymo būdais, aktyviau diegti naujus atsinaujinančius energijos išteklius ir panaudoti liekamąją 

šilumą, o CŠT tinklus paversti išmaniaisiais, diegiant naująsias technologijas ir didinant sistemų 

efektyvumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą. Visas šilumos ūkio planavimas turėtų būti pagrįstas 

ekonomiškai ir racionaliausių technologijų principu, o ne atskirų grupių interesais.  

Papildomai norėtume atkreipti dėmesį, kad valstybei skatinant elektros energijos gamybą vietiniais 

įrenginiais iš atsinaujinančių energijos išteklių, siūlome elektros energijos gamintojams, kurių 

elektros energija gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių savo įmonės reikmėms, suteikti 

galimybę pasinaudoti šios elektros persiuntimo paslauga nemokamai tarp savo nuosavybės objektų. 

Tai paskatintų naujų elektros įrenginių statybas, mažesnes kintamas sąnaudas šilumos kainoje ir 

mažesnį elektros importą į Lietuvą.  

 

7. Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis, Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis, Šilumos 

bazinis pajamų lygis; 
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Projektu iš esmės keičiamas kainodaros, apskaitos, investicijų skyrius (Įstatymo 32 str.). Pirminiu 

vertinimu, sudėtinga be detalesnių Projekto iniciatoriaus paaiškinimų įžvelgti esminių pokyčių, 

leisiančių mažinti administravimo naštą ar eliminuojančių šilumos bazinių kainų (siūlomu atveju 

šilumos kintamosios / pastoviosios dalies pajamų lygis) perskaičiavimų vėlavimus. 

Jei teisingai suprantame, nebelieka pareigos Tarybai perskaičiuoti kiekvieną mėnesį šilumos kainas 

vartotojams, pasikeitus kintamosioms sąnaudoms (dėl kuro ir perkamos šilumos kainų pokyčių). 

Apie tai kalba ir Projekto 32 str. 23 punktas: Šilumos tiekėjas, gali priimti sprendimą šilumos kainą 

perskaičiuoti rečiau nei kas mėnesį. Jei tai susiję su tuo, kad einamąjį mėnesį šilumos gamybai 

naudojamo kuro (dujų, biokuro) kainos reikšmingai nepakito nuo prieš tai buvusio, tai tikrai 

tikslinga jokių perskaičiavimų neatlikti. Tačiau esant kuro brangimui ar pigimui, manytume, kad 

perskaičiavimas reikalingas ir vartotojams turėtų būti nustatyti šilumos kaina atitinkanti kiek galima 

realias kintamas šilumos gamybos sąnaudas, kad nebūtų patiriami šilumos gamintojų nuostoliai ir 

atvirkščiai – nebūtų iš gyventojų surenkami lėšų perrinkimai („viršpelniai“).  

Projektu numatoma, kad šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh per metus šilumos 

licencijas ir toliau išduos, sustabdys ar panaikins Taryba. Tačiau šilumos tiekėjai, realizuojantys ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus pateikia Tarybai šilumos metinį pajamų lygį. 

Vienareikšmiškai sudėtinga suprasti, Taryba vertins visų įmonių pajėgumo lygi, įskaitant 

realizuojančioms mažiau 25 GWh šilumos? Kitu atveju gali kilti grėsmių, kad savivaldybės gali 

neperskaičiuoti ir taikyti politines kainas,  žlugdančias įmonių ekonominį gyvybingumą. 

Projekte siūlome visais atvejais, susijusiais su pajamų lygio nustatymu, į šią procedūrą įtraukti ne 

savivaldybių tarybas, o savivaldybės administracijos direktorių. Tai reiškia, kad nustatytais 

terminais šilumos pastoviosios dalies pajamų lygį, šilumos kintamosios dalies pajamų  lygį ir 

šilumos bazinį pajamų lygį, jei Įstatymu nebus suteikta teisė vienašališkai nustatyti šilumos tiekėjui, 

nustato ir patvirtina ne savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos direktorius. 

Taip pat Projekte netiksliai vartojamas terminas „pajamų lygio nustatymo pažeidimai“, todėl 

keistina į „neatitikimus“ ar pan., labiau kontekstą atitinkantį terminą. Juk niekas neklastoja 

dokumentų, o  sudėtingoje kainodaroje ne visuomet galima numatyti Tarybos interpretavimus ar 

sprendimus.   

Projekte galimai neatspindėti skatinamosios kainodaros principai. Klausimų kelia šilumos ir karšto 

vandens sąnaudų pripažinimo nustatymo būsima praktika. Šilumos ir karšto vandens tiekimo 

tiesioginės sąnaudos turėtų būti pripažįstamos pagrįstomis, jeigu jos susijusios su investicijomis, 

kurios suderintos atsakingų įstaigų ir įsigytos  viešaisiais pirkimais, o jų naudojimas ir apskaitos 

teisingumas patvirtintas auditorių išvadomis, tačiau Projekte to nėra numatyta. Analogiškai ir 

perkant kurą (dujas, biokurą) ne energijos išteklių biržoje. Jei šilumos tiekėjas pasitikrina, ar 

perkamas kuras ne biržoje atitinka ekonominio efektyvumo kriterijų esamu momentu, tuomet šios 

patirtos faktinės sąnaudos privalo būti pripažintos, nepriklausomai nuo to, kaip keisis vidutinė kuro 

kaina biržoje ateities laikotarpiais. Tai labai svarbu, skatinant įmones ieškoti pigesnio kuro rinkoje. 

Nes esama rizika iš esmės eliminuoja bet kokį kuro įsigijimą už pigesnę kainą esamu metu.  

Projekte nenumatyti jokie saugikliai, užtikrinantys, kad Taryba šilumos kintamosios / pastoviosios 

dalies pajamų lygius nustatys ir perskaičiuos laiku, Įstatymo numatytais terminais. Esama praktika 

rodo, kad Įstatyme imperatyviai įtvirtinus, jog Taryba kasmet perskaičiuoja bazines šilumos kainas 

arba nustato naujas atitinkamai kas 3-5 metus, bet neapibrėžus jokių sankcijų Tarybai to nepadarius 

arba nereglamentavus sprendimus, jei tai nebus laiku padaryta, Taryba savo neveiklumu nesilaiko 

Įstatymo nuostatų, kainų perskaičiavimai vėluoja metus, o naujų bazinių kainų nustatymai vėluoja 

net po kelis metus (apie tai ne kartą buvo informuota Energetikos ministerija, Seimas, Prezidentūra 

ir pan.). Siekiant išvengti minėtos situacijos, būtina Projekte reglamentuoti, kad Tarybai Įstatymu 

nustatytais terminais (siūloma per 30 dienų) nenustačius šilumos kintamosios / pastoviosios dalies 

pajamų lygių, įsigalioja šilumos tiekėjo apskaičiuoti ir savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtinti pajamų lygiai. Tai leistų objektyviai vartotojams įtraukti tas sąnaudas, kurias šilumos 

tiekėjas patiria, o jei būtų skaičiavimuose netikslumų, Taryba vėliau galėtų pareikalauti juos 

ištaisyti (gražinti vartotojams lėšas ar papildomai surinkti). 
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Siūlytina Projekte numatyti prielaidas, leisiančias šilumos ūkyje taikyti ekonominius skatinamosios 

kainodaros principus, aktyvinant reguliuojamų įmonių iniciatyvumą, palaipsniui pereinant į 

konkurenciją dėl šilumos vartotojų ir šilumos tiekimą organizuoti ilgalaikių sutarčių su vartotojais 

pagrindu. Galimai ne visada efektyvumo užduočių įvykdymas ir gautos naudos pasidalinimas ar net 

visos naudos atidavimas vartotojams, skatina naujų technologijų diegimas, mažesnių šilumos kainų 

ilguoju periodu užtikrinimą. 

 

8. Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

Energetikos ministerija Projekte numačiusi didesnį Tarybos įsitraukimą į vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų (toliau – Sistemos) priežiūros kokybės gerinimą ir taip sulaukusi aktyvaus Tarybos 

pasipriešinimo: Administratorius nėra energetikos įmonė ir nėra Tarybos reguliuojamas subjektas. 

Tokia kompetencija turėtų būti suteikta savivaldybių vykdomosioms institucijoms. Paaiškintina, kad 

Taryba, kaip kontrolę vykdanti institucija pagal ŠŪĮ nagrinėja ginčus, kylančius tarp Prižiūrėtojų ir 

administratorių, taip pat atlieka prižiūrėtojų veiklos priežiūrą. Pagal Energetikos valstybinės 

kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo nuostatas privalomas 

nurodymas fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims gali būti surašomas tik jeigu nustatyti 

pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių 

sveikatai ar gyvybei ir tik dėl įrenginio atjungimo. Taryba neįgaliota duoti privalomų nurodymų 

daugiabučių namų gyventojams ar administratoriui dėl šildymo sistemų pertvarkymo pagal 

privalomuosius reikalavimus. 

Manome, kad tiek Tarybos, tiek Energetikos ministerijos, tiek visų kitų rinko dalyvių tikslas turėtų 

būti, kad centralizuotai šiluma aprūpinamų daugiabučių gyventojai, kurie solidariai moka už šią 

paslaugą, gautų ją vienodos kokybės, dėl kolektyvinių sprendimų nepriėmimo negalėtų būti 

diskriminuojami atskiri vartotojai, pažeidžiant jų teises ir komfortą. XXI skaitmenizavimo amžiuje 

šilumos vartotojai privalo turėti teisę ne tik sekti, bet ir reguliuoti šilumos vartojimą pagal savo 

poreikius. Taip pat turi nelikti jokių prielaidų gyventojų grupei piktnaudžiauti šildymo ir karšto 

vandens vartojimo metu. Tam būtina sukurti įstatyminius saugiklius. Vienas iš Asociacijos siūlomų 

pakeitimų, tai vidaus šildymo sistemų papildymo šilumos tinklų vandeniu apskaita. Butuose 

keičiant šildymo prietaisus, atliekant Sistemų praplovimus ir kt. atvejais drenuojamos vidaus 

šildymo sistemos. Jų užpildymo sąnaudų padengimas šilumos tiekėjui šiuo metu niekur nėra 

reglamentuotas. Teismų praktika suformuota taip, kad visos netektys (vandens, šilumos, 

šilumnešio) bendrojo naudojimo tinkluose privalo būti dengiamos tų sistemų bendraturčių. 

Atitinkamai Asociacija pasiūlė pakeitimus Projektui, kad šildymo sistemų papildymas šilumnešiu 

būtų skaidriai apskaitoma ir gyventojų apmokama paslauga. 

Įstatyme turėtų būti reglamentuota, kad, jei šilumos punkto nuosavybė priklauso šilumos 

tiekėjui, tai šilumos tiekėjas ir yra to šilumos punkto prižiūrėtojas.  Sistemas galėtų prižiūrėti 

bet kuris kitas gyventojų pasirinktas prižiūrėtojas, jei šilumos punktas priklausytų nuosavybės teise 

gyventojams ir šis gyventojų pasirinktas prižiūrėtojas su šilumos tiekėju pasirašytų šilumos ir/ar 

karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartį. Kitu atveju nėra galimybės užtikrinti 

kokybiškos šildymo paslaugos, šilumos tiekėjui tiekiant šilumą iki buto, tačiau neturint priėjimo 

prie šilumos punkto įrenginių. Todėl šilumos punktas visais atvejais negali būti tik neatskiriama 

namo dalis ir savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Taip pat sunkiai suprantamas Energetikos 

ministerijos pasiūlymas: jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto 

įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto 

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą išmontuoti šilumos punkto įrenginiai 

priėmimo perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui. Nežinia ką šilumos punkto 

savininkas turėtų daryti su atgautu šilumos punktu, kurio investicinė grąža nuo 2011 m. lapkričio 1 

d. nėra dengiama ir dar papildomai patirtos remonto sąnaudos iki šiol neapmokėtos, nes neva 

teismas nustatė, kad tai būtų neteisėta. Projekte neeliminuota ši teisinė kolizija, apie kurią pasisakė 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-03-31 savo sprendime (administracinė byla Nr. 

I-5-261/2021). Būtinas teisinis aiškumas, kuris subjektas yra atsakingas už kokybišką paslaugą, nes 
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šiuo metu šiluma ir daugeliu atveju karštas vanduo tiekiamas iki buto, sutartys su vartotojais taip 

pat pasirašytos su aptartomis arba tipinėmis sąlygomis, tačiau paslaugos kokybė priklauso nuo 

subjekto, atliekančio sistemų priežiūrą.  
Visiškai pritariame, kad Sistemų priežiūros kokybę galima pagerinti tik į šią procedūrą 

įtraukus Tarybą, kuri yra sujungta su Valstybine energetikos inspekcija. Vadinasi Taryba turi 

techninę ir inžinerinę kompetencija, geba vertinti techninį Sistemų stovį ir tik reikia jai suteikti 

įstatyminę teisę priimti įpareigojančius sprendimus Sistemų prižiūrėtojų, kuriems ji pati ir išduoda 

veiklos licenciją, atžvilgiu. Daugiau tęstis situacija, kuomet santykinius šilumos šildymui, 

cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklių ataskaitas nagrinėja valdytojas, kuris 

dažnai yra pats ir prižiūrėtojas, neturi tęstis. Gyventojai turi aiškiai žinoti, kam gali skųstis, jei 

prižiūrėtojas neatlieka savo funkcijų, nes už priežiūros paslaugą gyventojai moka atskirą mokestį, o 

Taryba privalo turėti mechanizmą, gebantį suvaldyti prižiūrėtojų neveiklumą.   

Siūlome Šilumos ūkio įstatymu reglamentuoti tobulesnę, labiau vartotojų interesus atitinkančią, 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklą ir siūlome tokius esminius koncepcinius 

pakeitimus Įstatyme, o vėliau atitinkamai ir poįstatyminiuose teisės aktuose: 

1. Prižiūrėtojai tik juridiniai asmenys, turintys avarines tarnybas ir pagrindines atsargines dalis, 

pasiekiami visą parą, geranoriškai padedantys gyventojams. 

2. Prasidėjus šildymo sezonui šildymą paleidžia per 2 dienas (ne per 5 kaip dabar pagal 

nutylėjimą). 

3. Bendrijos negali būti prižiūrėtojais, nes bendrija neturi jokio turto tik bendrasavininkų lėšas, 

todėl neužtikrins kokybiškos paslaugos (avarinės tarnybos, atsarginių dalių, negalima joms 

skirti baudų ir t.t.). 

4. Priežiūra išlieka konkurencine veikla, bet siekiant kokybiškos šildymo ir karšto vandens 

tiekimo paslaugos iki buto, atsisakant tarpininkų, kuomet gyventojai nežino kas ir už ką 

atsakingas (vis dar neaišku, kas turi užtikrinti 55 C karšto vandens temperatūrą: 

prižiūrėtojas, ar karšto vandens tiekėjas, kuris neįeina ir nieko nereguliuoja pastate?), vidaus 

sistemų priežiūrą atlieka šilumos tiekėjai (jei šilumos punktas yra šilumos tiekėjo 

nuosavybėje – tik šilumos tiekėjas). 

5. Prižiūrėtojas atsakingas Tarybai (ne administratoriams, kurie ir prižiūrėtojai šiai dienai yra 

viskas viename). 

6. Daugiau jokių diskriminacinių ribojimų didelioms šilumos tiekimo įmonėms. 

7. Šilumos / karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis yra būtina 

(reiktų poįstatyminiuose teisės aktuose reglamentuoti grįžtamo šilumnešio temperatūrą, 

informacijos suteikimą šilumos tiekėjui, kitus šilumos tiekėjo ir prižiūrėtojo 

įsipareigojimus). 

8. Savivaldybėms suteikiama teisė laikinuoju prižiūrėtoju skirti šilumos tiekėją tuose namuose, 

kuriuose esamas prižiūrėtojas neatlieka savo funkcijų. 

9. Minimalius reikalavimus privalo atitikti visos šildymo ir karšto vandens sistemos. Tam 

skiriama 2 metai, gyventojų sutikimo nereikia (reiks papildyti galiojančius Energetikos 

ministerijos patvirtintus sistemų privalomuosius reikalavimus, įrašant tokius reikalavimus 

kaip reikiamos patalpų temperatūros užtikrinimas ir pan.). Kiti sistemų pagerinimo dabai, 

leisiantys užtikrinti higienos normas organizuojami bendraturčių sutarimu. Jei sutarimo 

nėra, įpareigojimą priima Taryba. Tarybos sprendimu toks pastatas privalo rinkti 

kaupiamąsias lėšas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymui, o pastato 

valdytojas užtikrina jų tikslinį panaudojimą. 

10. Šilumos punktų nuosavybė gali būti įvairi: šilumos tiekėjo, gyventojų, trečiųjų asmenų, bet 

priežiūra ir eksploatavimas bei remontai atliekami šilumos punkto naudotojų, t. y. gyventojų 

lėšomis. 

Siūlome praplėsti šilumos tiekėjo įgaliojimus kontroliuoti prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą 

pasirengiant naujam šildymo sezonui, kad parengimas toliau dalyje namų nebūtų tik butaforinis, 

faktinių darbų atlikimo. Taip pat reikia konkretumo, kada privalu savivaldos institucijai skelbti 

šildymo sezono pradžią (šiuo metu tai yra politinis sprendimas, gyventojai kenčia šaltį savo 
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butuose, o savivaldybės neskelbia šildymo sezono pradžios, galimai taupydamos lėšas 

kompensacijoms, nukreipiant šiuos pinigus kitoms veikloms).  

Taip pat siūlome projekte išlaikyti principines nuostatas, kad Sistemų prižiūrėtojas privalomas 

ataskaitas teikia Tarybai, kuri ir atlieka prižiūrėtojo darbo kontrolę bei suteikia atestatą šiai veiklai 

vykdyti. 

 

9. Šilumos supirkimas, konkurencija 

Projekto iniciatoriai absoliučiai nesiūlo jokių pakeitimų straipsniams 10 straipsnis. Šilumos gamyba 

ir (ar) supirkimas ir 101 straipsnis. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo šilumos aukciono būdu 

bendrieji principai. Asociacija ne vieną pasiūlymą yra pateikusi Energetikos ministerijai, įskaitant 

ir paskutinius Energetikos ministerijos sukurtoje darbo grupėje, turint tikslą keisti dabartinį 

reglamentavimą, kuris sudaro Tarybai teisę piktnaudžiauti padėtimi, rengiant poįstatyminius teisės 

aktus ir nenumatant jokių išlygų pigesnės šilumos supirkimui po šilumos gamybos aukciono, o tai 

yra būtina, jei siekiama mažiausių šilumos kainų gyventojams.  

Projekte siūloma nuostata, kad Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje 

atliekinę šilumą superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne nei Tarybos nustatyta didžiausia 

leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Tokia formuluotė galimai vėl Tarybai suteiks niekuo 

nepagrįstą teisę uždrausti šilumos tiekėjui supirkti pigią, kad ir atliekinę šilumą, nes neaišku, 

kokiais kriterijais bus nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina (gal ši kaina 

bus neadekvačiai žema?). Tačiau iš esmės Asociacija pritaria, kad atliekinė ir pigesnė šiluma nei 

aukcione parduodama šiluma, gali būti supirkta ne aukciono metu. 

Projekte atliekine šiluma nelaikoma kogeneracinėse jėgainėse elektros gamybos metu susidaranti 

šiluma. Tai vėl suponuoja situaciją, kuomet kogeneracinės jėgainės pralaimėjusios aukcioną, tačiau 

gaminančios rinkai elektros energiją bus priverstos šilumą „mesti“ į aplinką, užuot pigiau nei 

aukciono laimėtojai parduoti šį šilumos kiekį šilumos tiekėjui. Vartotojai – silpnoji šalies pusė, 

privalės vėl brangiau mokėti už šildymą dėl verslo subjektų intereso, kaip galima brangiau, artimai 

šilumos tiekėjo palyginamajai kainai, parduoti pagamintą šilumą į CŠT tinklą. 

Asociacijos nuomone, pirmiausia Įstatymas turėtų užtikrinti, kad galutiniai vartotojai gautų 

pigiausiai įmanomą paslaugą ir nesvarbu, ar šiluma bus pagaminta aukciono laimėtojų, ar kitų 

gamintojų, kurie aukcione arba nedalyvavo, arba pralaimėjo aukcioną ir dabar ne aukcionu būdu 

nori ir gali parduoti šilumą gerokai žemesne kaina už palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas. 

Jeigu siekiama konkurencingų šilumos kainų - tam turi būti aiškios sąlygos ir prognozuojama riba. 

Kitaip niekas neinvestuos į naujas technologijas ir konkurencinius šilumos gamybos šaltinius. 

Pavyzdžiui, galėtų būti ne aukciono būdu superkama šiluma, jeigu jos kaina daugiau kaip 10 (20? 

30? %) mažesnė, negu aukciono laimėtojų kaina. Nelaimėję aukciono šilumos gamintojai gali 

siūlyti savo šilumą supirkti ne aukciono būdu už kainą ne didesnę, kaip nustatytą nestabilios 

šilumos pardavėjams. Atitinkamai aukščiausių šilumos gamybos kainų aukcionų laimėtojai 

privelėtų mažini savo gamybos apimtis, atsiradus pigesniems gamintojams. Aukciono laimėtojams 

sumažinusiems ar sustabdžiusiems šilumos gamybą dėl ne aukciono būdu perkamos šilumos gali 

būti padengiama dalis ar visos pastoviosios sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka. Aukciono laimėtojai 

neturėtų galimybės atsisakyti gamybos, o privalėtų dirbti minimalia galia, jei atsiradus naujiems 

pigesniems šilumos šaltiniams, brangiausi aukciono laimėtojai susimažintų savo prognozuojamą 

pagaminti šilumos kiekį, ir palaikyti reikiamus šilumnešio parametrus, taip užtikrinant šilumos 

tiekimo patikimumą.  

Kaip alternatyva svarstytina nuostata, kad visi šilumos aukcione dalyvaujantys gamintojai 

pateikdami siūlymą kartu atskleidžia ir pastoviąją bei kintamąją dedamąją. Atsiradus po aukciono 

atliekinės šilumos ji gali būti superkama už kainą ne didesnę kaip brangiausia kintama dedamoji. 

Tuomet toks (tokie) gamintojai, kurių kintama dedamoji buvo didžiausia sumažina (sustabdo) savo 

gamybą, tačiau jiems sumokama aukcione pasiūlyta pastovioji dedamoji. Taip būtų pasiekiamas 

visoms pusėms priimtinas variantas, panaudojant įvairių šaltinių nestabilią atliekinę šilumą.         
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Taip pat svarbu nustatyti, kad Tarybos reguliavimas (ribojimas) turi būti vienodas visiems 

gamintojams, jų nediskriminuojant. Jeigu buvo gauta investicinė subsidija, tai Taryba turi įvertinti 

per leistiną investicijų grąžą nuo realios turto vertės. Šiuo metu visais atvejais realiai Taryba 

reguliuoja šilumos gamintojus, išskyrus Kaune, kuriame pertekliniai šilumos gamybos pajėgumai 

sukūrė realią šilumos gamybos konkurenciją, užtikrinančią vienas mažiausias šilumos kainų šalyje, 

tačiau dėl to nepriklausomi šilumos gamintojai aktyviai ragina Energetikos ministeriją keisti 

šilumos supirkimo koncepciją Kauno mieste ir jiems užtikrinti pelningą veiklą. 

 

10. Kitos nuostatos siūlytinos įtraukti į Projektą 

Rezervavimas  

Projekte nenumatomas galių ir kuro rezervavimo ir techninės kokybės reglamentavimas. Asociacija 

ne vieną kartą teikė koncepcinius pasiūlymus, kaip atnaujinti sovietinio laikotarpio technologinį 

reglamentavimą, kuris visiškai nebeatitinka realių poreikių, o patikimumo reikalavimus susieti su 

realiomis rizikomis, atsižvelgiant į pasikeitusią šilumos gamybos struktūrą ir į šilumos vartotojų 

ilgalaikius poreikius. Nustatyti šiuolaikinius techninius standartus ir jų įgyvendinimo procedūras. 

Aktyviau į šiuos procesus įtraukti pačius šilumos tiekėjus per asocijuotą struktūrą, deleguoti 

techninio reglamentavimo ruošą specialistams. Nieko nekeičiant toliau ūkio subjektai privalės 

vadovautis 1999 m. patvirtintais teisės aktais (pvz., Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklės arba Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatoms). 

Siūlomas detalizavimas: 

1) Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų vartotojams 

užtikrinimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Rezervinių įrenginių 

palaikymui reikalingos lėšos privalomai įskaičiuojamos į reguliuojamas šilumos kainas.   

2) Šilumos tiekimo įmonės, kurios atskiroje CŠT sistemoje per paskutinius trejus metus 

realizavo 10 ar daugiau GWh metinį šilumos kiekį, privalo turėti nuosavus ar kitus, 

teisėtais pagrindais disponuojamus šilumos gamybos įrenginius ir kuro atsargas, kad 

galėtų patenkinti šilumos vartotojų poreikius iki 10 parų, nutrūkus bet kurios kuro 

rūšies tiekimui arba nustojus veikti didžiausiam atskiroje CŠT sistemoje autonomiškai 

veikiančiam šilumos gamybos šaltiniui.  

3) Jei CŠT sistemos rezervavimui naudojama kietojo ar skystojo kuro atsarga, tai šilumos 

gamybos vietoje turi būti saugoma jo atsarga, užtikrinanti ne mažesnį, kaip 3 parų 

poreikį, o likęs kuro kiekis gali būti pristatomas pagal iš anksto sudarytas sutartis iš kuro 

tiekėjų sandėlių. 

4) Laikoma, kad gamtinės dujos yra prieinamos, jeigu jų vartotojas yra sudaręs reikiamos 

galios dujų patiekimo sutartį. 

5) Šilumos tiekėjas, suderinęs su VERT, gali nustatyti ir kitokias CŠT sistemos rezervavimo 

sąlygas. 

6) Nestabilūs, nekaupiami ir neprognozuojami pirminės energijos šaltiniai nenaudojami 

CŠT sistemos rezervavimo sistemoje. 

7) CŠT sistemoms, kuriose realizuojama iki 10 GWh per metus šilumos, rezervinių galių ir 

kuro poreikį nustato pats šilumos tiekimo operatorius 

 

Žemės servitutas 

Įstatymas galėtų reglamentuoti servitutus šilumos perdavimo tinklams, analogiškai kaip Elektros 

energetikos įstatyme elektros tinklams: 

Šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių, esančių šilumos tiekėjų, nuosavybės ar 

kita įstatymų numatyta teise valdančių ir (ar) eksploatuojančių šilumos perdavimo tinklus, esančius 

nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais jiems nepriklausančioje žemėje ar kituose 

nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, 

rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir 
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kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių nustatytų (nustatomų) apsaugos zonų 

ribose. 

 

Trišalės sutartys su nuomininkais ir turto savininku 

Projekte būtina numatyti trišales sutartis su nuomininkais, nuomojančius socialinius savivaldai 

priklausančius būstus. Reglamentuoti taip, kad su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų 

savininkais ir nuomininkais - buitiniais vartotojais, šilumos tiekėjai sudaro trišales karšto vandens ir 

šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Visais atvejais gyvenamųjų patalpų 

savininkas atsako subsidiariai pagal nuomininko prievoles karšto vandens ir šilumos tiekėjui. Su 

esamais nuomininkais (šilumos ir karšto vandens vartotojais), sudaromos  trišalės karšto vandens ir 

šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys, jai naudojamasi patalpomis ilgesniu nei 

vieneri metai nuomos sutarčių pagrindu. 

Aukščiau siūlomas reglamentavimas būtinas, nes šilumos tiekėjams dideles skolas už šilumą ir 

karštą vandenį generuoja socialinių būstų ir kiti nuomininkai, todėl būtina įtvirtinti būstų savininkų 

atsakomybę dėl jų nuosavybėje esančių patalpų nuomininkų pareigos atsiskaityti už šilumą. 

Šilumos tiekėjai neturi galimybių teisminiu keliu išsiieškoti skolų nei iš įsiskolinusių socialinių 

būstų gyventojų, nei iš šių būstų savininkų (savivaldybių). 

Įstatymo taikymo subjektai 

Šiuo metu Įstatymas taikomas šilumos ūkyje veikiantiems subjektams: šilumos gamintojams, 

tiekėjams, vartotojams, rinką prižiūrinčioms institucijoms. Pagrindiniai šilumos vartotojai (daugiau 

kaip 72 proc.) yra daugiabučių namų gyventojai, tačiau valstybės strateginiai tikslai ir šilumos 

tiekėjų interesas yra kaip galima daugiau prijungti ir kitų vartotojų, t.y. dvibučius ir individualius 

namus. Tačiau jei šiems vartotojams bus taikomos visos Įstatymo nuostatas, įkaitant ir vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų parengimo naujam šildymo sezonui akto pasirašymas, 

prižiūrėtojo samdymas, kuris praktiškai visada gali patekti į privatų būstą (individualų namą), 

procedūriniai veiksmai dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos ir t.t., tuomet tikėtina, kad norinčių 

jungtis prie CŠT tinklų nebus. Reiktų numatyti išimtis, kad individualių namų ir dvibučių namų 

gyventojai patys prižiūri savo šilumos punktus, pradedą šildymo sezoną savo nuožiūra ir pan. 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 
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IS-924/649-III-1 priedas 

 

VERT 2021-11-11 pranešimas. VERT: lapkričio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Lapkričio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 5,79 ct/kWh 

(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su spalio mėn., 

kilovatvalandės kaina didėja 12,21 proc., per metus (2021 m. lapkritis / 2020 m. lapkritis) – 

kilovatvalandės kaina didėjo 45,48 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos. 

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2021 m. lapkričio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. rugsėjo mėn. 

kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose 

įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) 

kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.  

Į 2021 m. lapkričio  mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugsėjo mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 14,86 Eur/MWh – 18,45 proc. didesnė nei į 2021 m. 

spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugpjūčio mėn. biokuro kaina 

(12,54 Eur/MWh). 

Per metus (2021 m. rugsėjis / 2020 m. rugsėjis) biokuro kaina didėjo 64,29 proc., 

gamtinių dujų kaina didėjo 222,18 proc.  

 

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%202021-11.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/Duj%c5%b3%20ir%20biokuro%20kainos%202019-2021%20MWh_lapkritis.png
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Pirktos šilumos kainos 

2021 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

(NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 12,34 proc.: nuo 2,35 ct/kWh spalio mėn. iki 2,64 ct/kWh 

lapkričio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali 

būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT 

nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų 

kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai 

– Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. spalio mėn. ir lapkričio mėn. šilumos kainų 

palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau 

tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

• Vilniuje lapkričio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų, padidėjusių iš 

NŠG superkamos šilumos ir biokuro kainų. 

• Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl pabrangusios iš NŠG superkamos šilumos bei 

padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.  

• Klaipėdos vartotoms šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos 

kainos ir brangusių gamtinių dujų. 

• Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro. 

• Panevėžio vartotojams lapkričio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG 

superkamos šilumos kainos, rugsėjo mėn. brangusių gamtinių dujų ir biokuro.  

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/aukcionai%20lapkritis.png
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4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje lapkričio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos 

tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,44 ct/kWh su PVM), daugiausiai – Pravieniškių pataisos 

namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai (10,62 ct/kWh su PVM).  

Lapkričio mėn. šilumos kainos, palyginus su spalio mėn., atskirose savivaldybėse 

labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• Dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos ir brangusių gamtinių dujų UAB 

„Visagino energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 23,24 proc. 

(1,35 ct/kWh su PVM). 

• Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 

aptarnaujami vartotojai lapkričio mėn. už šilumą moka 21,65 proc. (1,89 ct/kWh su 

PVM) daugiau. 

• Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB 

„Ukmergės šiluma“ aptarnaujamiems Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos 

miestelio vartotojams šilumos kaina didėja 15,23 proc. (1,15 ct/kWh su PVM), o 

Šventupės kaimo vartotojams – 14,13 proc. (1,14 ct/kWh su PVM). 

• Dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos UAB „Elektrėnų komunalinis 

ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 22,82 proc. (1,75 ct/kWh su 

PVM). 

•  UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina 

mažėja 3,57 proc. (0,29 ct/kWh su PVM) dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimo nuo 

2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. taikyti 0,48 ct/kWh be PVM sumažintą 

šilumos kainą.  

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, 

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai 

pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per 

metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per 

metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. 

MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh 

per metus. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/5%20miest%c5%b3%20kainos%202021-11.png
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5 pav. 2021 m. lapkričio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro 

struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), 

(atsisiųskite) 

  

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį. 

 

Kuro struktūra 

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 

2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 

1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. lapkričio mėn.. šilumos gamybai 

naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,24 proc., gamtinės dujos – 27,33 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/%c5%a0ilumos%20kainos%20ir%20kuro%20strukt%c5%abra%2021-10%20LT.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-lapkricio-menesio-silumos-kainu-statistika-Lietuvoje/Kuro%20strukt%c5%abra%202021-11.png
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IS-924/649-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2021-11-09 BK kainos ir indeksai 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-11-09 

 
 

Vėliausio 2021-11-09 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 72 940 22.62 0.00 % 25 130 20.89 26.45 4 270 

M12-2021  Smulkinta mediena 7 000 25.75 0.00 % 72 450 24.15 36.02 6 300 

M01-2022  Smulkinta mediena 72 800 25.70 0.00 % 84 000 24.06 33.15 4 760 

Q01-2022  Smulkinta mediena 21 840 24.10 0.00 % 66 430 20.31 30.10 4 550 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 5 040 22.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 400 29.81 0.00 % 590 30.38 36.17 490 

M12-2021  Medienos granulės 250 28.80 0.00 % 100 30.00 0.00 0 

M01-2022  Medienos granulės 240 29.10 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.00 0.00 % 70 12.00 15.00 70 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 16 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 60 340 22.87 +0.48 % 4 270 22.63 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 29 050 24.47 -5.23 % 17 500 24.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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M01-2022  Smulkinta mediena 56 000 25.83 +0.50 % 9 240 23.25 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 49 140 22.78 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 250 28.87 -1.04 % 200 30.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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 BALTPOOL 2021-11-08 pranešimas.  

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2021 M. SPALIS 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 23,08 Eur/MWh. Lyginant su 

rugsėjo mėnesio verte, fiksuotas 17,6 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 160 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su rugsėjo mėnesiu, išaugo 34 % iki 503 080 

MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 33,05 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu pernai metais, pristatyto biokuro kiekis sumažėjo 3 %. 

• 2021-2022 šildymo sezono tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 19,30 Eur/MWh. 

Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus biokuro tiekimo kaina padidėjo 78 %. 

• Rugsėjo ir spalio mėnesių Lenkijos (Suwalki regiono) kainos siekė 22,44 Eur/Mwh. 

• Lyginant su 2020  metais, rugsėjo, spalio mėnesiais Lietuvos rinkoje jaučiamas užsienio 

pardavėjų aktyvumas, ypatingai Latvijos. 

• Latvijos pardavėjų aktyvumas Lietuvoje padidėjo du kartus. Sudaryta 537 sandorių, dėl 512 

890 MWh. Latvijos pardavėjai aktyviai dalyvauja tiek ilgalaikiuose, tiek ir trumpalaikiuose 

kontraktuose. 

Skaityti daugiau 

_______ 

 

 Baltpool 2021-11-11 pranešimas,  

TN: tn 

 

MEDIENOS BIRŽOS APŽVALGA – 2021 M. SPALIS 

 

• Spalio mėnesį VMU paskelbė 143 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 47,2 tūkst. m3 

medienos produktų. Sąlyginai tai didelis parduodamos medienos kiekis, antras pagal 

aktyvumą nuo metų pradžios.  Tiesa,  nemaža dalis pasiūlos priklausė kirtimo atliekoms. 

Aukcionus organizavo 24 VMU padalinių. 

• Spalio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 56,60 Eur/m3 indekso reikšmę. Antrą 

mėnesį iš eilės stebimas indekso mažėjimas po 4 %. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu 

laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 67 % augimas. Ar yra prasidėjusios kainų 

korekcijos labai aiškiai pasimatys per pusmetinį aukcioną, kuris įvyks lapkričio pabaigoje. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti tarrąsčių pozicijoje, kuri krito 22 % (iki 66,97 

eur/m3). Kadangi tarrąsčiai buvo viena labiausiai brangusių pozicijų, normalu, kad 

pasikeitimai čia matomi ryškiausiai. Šios pozicijos kainos mažėjimas turėjo lemiamą įtaką 

indekso kritimui. 

• 13 % pakilo plokščių medienos ir malkinės medienos (II,III kaitrumo klasė) kaina. Biokuro 

rinkoje besiformuojantis kainos burbulas atsiliepė ir žaliavos kainoms. Tokios kainos buvo 

fiksuotos 2018 metais, kai biokuro rinkoje buvo susiformavusi analogiška situacija. 

• Spalio mėnesį buvo siūloma parduoti 2 600 m3 kirtimo liekanų,  parduota – 1 500 m3. 

Kaina siekė 22,58 eur/m3. 

Skaityti daugiau  

 

https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2021-m-spalis/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~11~Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-10-1.pdf/Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-10-1.pdf
https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-apzvalga-2021-m-spalis/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~11~Medienos-prekybos-apzvalga-LT-10-1.pdf/Medienos-prekybos-apzvalga-LT-10-1.pdf
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IS-924/649-III-3 priedas 

 

VERT 2021-11-09 pranešimas. Kokiais atvejais elektros energijos tiekėjas negali pritaikyti 

nuolaidos vartotojui už suvartotą elektros energiją, nors tai numato sutartis?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Elektrum Lietuva“ dėl 50 proc. nuolaidos pirmam mėnesiui už suvartotą elektros energiją 

pritaikymo, nutarė, jog reikalavimas nepagrįstas. 

Kreipimesi į VERT vartotojas nurodė, jog su UAB „Elektrum Lietuva“ sudarė elektros 

energijos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią už pirmąjį mėnesį suvartotą elektros energiją UAB 

„Elektrum Lietuva“ turėjo pritaikyti nuolaidą. 

Vartotojas daugybę kartų kreipėsi į skundžiamą įmonę UAB „Elektrum Lietuva“, 

klausdamas, ar gali deklaruoti elektros suvartojimą ir gauti 50 proc. nuolaidą, tačiau atsakymo 

negavo. Todėl vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Elektrum Lietuva“ pritaikyti 50 proc. 

nuolaidą. 

VERT įvertino ginčo aplinkybes, išnagrinėjo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 

pateiktą informaciją, iš kurios paaiškėjo, jog vartotojas iki paskutinės mėnesio dienos turėjo 

deklaruoti ir deklaravo elektros apskaitos prietaiso rodmenis. ESO patikrinimo metu buvo nurašęs 

analogišką elektros skaitiklio rodmenį, koks buvo deklaruotas. Tai reiškia, kad vartotojas deklaravo, 

jog elektros energijos suvartojimas buvo nulinis. Skundžiama įmonė pagrįstai laiko, kad nebuitinis 

vartotojas suvartojo 0 kWh elektros energijos. 

Sutartyje buvo numatyta, jog nuolaida taikoma pirmajam sutarties mėnesiui, tačiau pirmąjį 

sutarties mėnesį vartotojo elektros energijos suvartojimas buvo nulinis, todėl skundžiama įmonė 

negalėjo pritaikyti nuolaidos. 

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti UAB „Elektrum Lietuva“ pritaikyti 50 

proc. nuolaidą pirmajam sutarties mėnesiui, nepagrįstas, nes įmonė nuolaidos pritaikyti negalėjo. 

Išsamiai susipažinto su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2021-11-09 pranešimas. Vartotojui sudarant gamtinių dujų pirkimo-pardavimo 

sutartį, svarbu įsitikinti, ar gamtinių dujų tiekėjui pateikiami teisingi duomenys  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Ignitis“ dėl mokesčių už gamtines dujas, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas, nes 

įmonė teisingai vartotojui apskaičiavo nepriemoką už suvartotas gamtines dujas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog jam nuosavybės teise priklauso objektas, su 

objekto statytoju jis pasirašė gamtinių dujų apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. Akte buvo 

nurodytas objektui priskirtas gamtinių dujų apskaitos prietaisas ir jo rodmenys. Statytojas fiziškai 

vartotojui parodė, kur yra skaitiklis ir kad šio skaitiklio rodmenis reikia deklaruoti. 

Aktas buvo pateiktas UAB „Ignitis“, kuri minėtą aktą priėmė, jokių pastabų nepateikė, 

neįvertino akto turinio, iš kurio būtų galima identifikuoti, kad dėl skaitiklio jau yra sudaryta kita 

sutartis ir su vartotoju sudarė gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. UAB 

„Ignitis“ nereiškė vartotojui jokių pastabų beveik trejus metus, todėl vartotojas tikėjosi, kad 

tinkamai atsiskaito už suvartotas gamtines dujas. 

UAB „Ignitis“ perskaičiavus vartotojui mokesčius už gamtines dujas, įmonė nurodė, kad 

vartotojas atsiskaitydavo pagal neteisingo skaitiklio rodmenis, ir priskyrė vartotojui apmokėti 

nepriemoką už suvartotas gamtines dujas. 

Vartotojas su tuo nesutiko ir prašė VERT įvertinti UAB „Ignitis“ veiksmus bei pripažinti, 

kad įmonė nepagrįstai reikalauja sumokėti nepriemoką už pateiktas gamtines dujas. Tuo atveju, jei 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/kokiais-atvejais-elektros-energijos-tiekejas-negali-pritaikyti-nuolaidos-vartotojui.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/vartotojui-sudarant-gamtiniu-duju-pirkimo-pardavimo-sutarti-svarbu-isitikinti.aspx
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VERT vertintų, kad įmonė neturi prisiimti atsakomybės dėl susidariusios situacijos, vartotojas prašė 

nepriemoką dėl susidariusios klaidos paskirstyti įmonei, statytojui ir vartotojui. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog akte nurodytas ne objektui, kurio 

savininkas yra vartotojas, priskirto skaitiklio numeris, o kaimyniniam objektui priskirto skaitiklio 

numeris. UAB „Ignitis“ nebuvo pateiktas rodmenų suderinimo aktas, kuriame būtų nurodytas 

objektui, kurio savininkas yra vartotojas, įrengto skaitiklio rodmuo, iki kurio už objekte suvartotas 

gamtines dujas turi atsiskaityti statytojas ir nuo kurio deklaracijas turi tęsti vartotojas. Nesant tokio 

akto, nėra galimybės nustatyti, koks skaitiklio, įrengto vartotojui priklausančiam objektui, faktinis 

rodmuo buvo akto sudarymo metu. 

Statytojui ir vartotojui nepateikus objekto skaitiklio rodmenų suderinimo akto, vartotojo 

suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo statytojo paskutinių deklaruotų skaitiklio rodmenų. 

Apskaičiuota nepriemoka susidarė dėl to, kad statytojui ir vartotojui bendradarbiaujant 

įvyko klaida, dėl kurios vartotojas buvo klaidingai informuotas apie objektui įrengtą skaitiklį ir jo 

numerį bei deklaruodavo ne to objekto skaitiklio rodmenis. 

Už rodmenų suderinimo akte nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingi tokį aktą 

sudarantys asmenys, todėl tiek vartotojas, tiek statytojas, prieš pasirašydami aktą, turėjo įsitikinti, 

kad akte nurodyti teisingi duomenys, tačiau to nepadarė. Teisės aktuose įtvirtinta vartotojo pareiga 

vykdyti skaitiklio rodmenų deklaraciją ir pateikti pranešimą tiekėjui, o tiekėjo atsakomybė už 

rodmenų teisingumą nėra numatyta, todėl vartotojo prašymas laikomas nepagrįstu. 

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

________ 

 

VERT 2021-11-09 pranešimas. Kaip apskaičiuojamas mokestis už elektros energiją, jeigu 

vartotojas kas mėnesį nedeklaruoja skaitiklio rodmenų?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Elektrum Lietuva“, nutarė, jog vartotojo reikalavimai dėl permokos grąžinimo už objekte 

nesuvartotą elektros energiją nepagrįsti, nes vartotojas nesilaikė pareigos tinkamai deklaruoti 

skaitiklio rodmenis. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog permokėjo UAB „Elektrum Lietuva“ už suvartotą 

elektros energiją. Vartotojas paaiškino, kad UAB „Elektrum Lietuva“ ginčo laikotarpiu priskyrė 

nesuvartotos elektros energijos, nors objekte ginčo laikotarpiu niekas negyveno, šeima buvo 

išvykusi į užsienį, kur būnant įmonei buvo sumokėtas mokestis ir susidarė permoka. Vartotojas 

prašė VERT įpareigoti įmonę grąžinti permoką, taip pat prašė imtis veiksmų, kad įmonė ateityje 

sąskaitas išrašytų tinkamai ir pagerintų klientų aptarnavimo kokybę. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas ginčo laikotarpiu objekte 

suvartotus elektros energijos kiekius deklaravo tik du kartus. Tais laikotarpiais, kai vartotojas savo 

pareigos deklaruoti elektros apskaitos prietaiso rodmenis iki kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio 

(mėnesio) pabaigos, nevykdė, objektui priskirtinas elektros energijos kiekis pagrįstai buvo 

priskiriamas taikant vidutinį elektros energijos suvartojimą arba vadovaujantis operatoriaus 

nurašytais objektui įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenimis. 

Ginčo laikotarpiu UAB „Elektrum Lietuva“ objekto atžvilgiu priskyrė teisingus elektros 

energijos kiekius bei tinkamai apskaičiavo už juos mokėtinas sumas ir nepriemokos už ginčo 

laikotarpiu objektui priskirtą apmokėti elektros energijos kiekį nėra. Dėl to VERT nėra poreikio 

imtis veiksmų dėl įmonės sąskaitų išrašymo tinkamumo ir klientų aptarnavimo šiuo aspektu. 

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, kadangi nėra susidariusios 

nepriemokos už objektui priskirtą apmokėti elektros energijos kiekį. 

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.   

________ 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/kaip-apskaiciuojamas-mokestis-uz-elektros-energija-jeigu-vartotojas-kas-menesi-nedeklaruoja.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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VERT 2021-11-09 pranešimas. VERT: prijungimo prie ESO gamtinių dujų sistemos įmoka 

vartotojui perskaičiuojama nebus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusį ginčą dėl vartotojui apskaičiuotos prijungimo prie 

gamtinių dujų sistemos įmokos, nusprendė atmesti vartotojo reikalavimą perskaičiuoti prijungimo 

įmoką. 

Išnagrinėjus šalių pateiktą informaciją paaiškėjo, kad vartotojas kreipėsi į ESO dėl jam 

priklausančio objekto prijungimo prie gamtinių dujų sistemos. Vartotojas tvirtina, kad skirstomasis 

dujotiekis, nuo kurio būtų prijungtas objektas, yra visai šalia objekto ribos, vos kelių metrų atstumu 

iki planuojamos dujų apskaitos prietaiso įrengimo vietos, tačiau ESO pateiktoje sąskaitoje už 

prijungimo paslaugą nurodoma, kad vartotojui tektų apmokėti už gerokai ilgesnio dujotiekio 

tiesimą. 

Anot vartotojo, dujotiekis buvo nutiestas ir prijungtas gerokai anksčiau nei jis įsigijo 

objektą, todėl ESO, prieš keletą metų įrenginėdama jau dabar egzistuojantį dujų tinklą kaimynams, 

negalėjo numatyti ar įskaičiuoti į vamzdyno įrengimo sąnaudas vartotojo objekto.  

Galiojantis teisinis reglamentavimas numato, kad apskaičiuojant prijungimo įmoką 

vartotojui, kurio dujofikuojamas objektas yra anksčiau suformuotame kvartale, yra taikomi 

prijungimo metu galiojantys VERT patvirtinti įkainiai – įkainis, kuris taikomas nepriklausomai nuo 

atstumo ir pajėgumų, ir įkainis, kuris taikomas už kiekvieną dujotiekio metrą. Šiuo atveju tokiam 

vartotojui tenkantis apmokėti dujotiekio ilgis yra lygus kvartalo suformavimo metu apskaičiuotam 

metrų skaičiui, tenkančiam vienam praeityje suformuoto kvartalo potencialiam vartotojui. 

Nustatyta, kad dar iki vartotojui įsigyjant objektą, buvo suformuotas kvartalas, kurį sudarė 6 

potencialūs buitiniai vartotojai ir kuriam dujofikuoti reikalingas bendros sistemos ilgis – keli šimtai 

metrų. Vartotojui priklausantis objektas kvartalo formavimo metu pateko į kvartalo teritoriją. 

ESO, vadovaudamasi galiojančiu teisiniu reglamentavimu, skaičiuodama prijungimo įmoką 

vartotojo objektui, priskyrė tokį pat dujotiekio ilgį metrais, kaip ir kitiems 6 suformuoto kvartalo 

potencialiems vartotojams. Nustatyta, kad tokie įmonės veiksmai galiojančių teisės aktų apimtyje 

yra pagrįsti ir teisėti. 

Vadovaudamasi galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir įvertinusi nagrinėjimo metu 

surinktus duomenis, VERT nusprendė, kad ESO tinkamai apskaičiavo vartotojui tenkančią objekto 

prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoką. Todėl pareiškėjo reikalavimas įmoką perskaičiuoti 

buvo atmestas kaip nepagrįstas. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-11-11 pranešimas. VERT išsprendė ginčą: elektros tiekėjas pagrįstai perskaičiavo 

mokėjimą už suvartotą elektros energiją  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir UAB 

„Elektrum Lietuva“ kilusį vartojimo ginčą, nusprendė atmesti vartotojo reikalavimą anuliuoti jam 

pateiktą sąskaitą faktūrą už susidariusią nepriemoką, kaip nepagrįstą. 

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas nutraukė sudarytą 

sutartį su UAB „Elektrum Lietuva“, nes pasirinko kitą elektros tiekėją. Su įmone vartotojas visiškai 

atsiskaitė. Praėjus keturiems mėnesiams po sutarties nutraukimo, vartotojas gavo sąskaitą, kurioje 

buvo priskirta apmokėti už susidariusią nepriemoką.  

Buvo išsiaiškinta, kad vartotojas nevykdė pareigos deklaruoti elektros apskaitos prietaiso 

rodmenų, todėl per visą ginčo laikotarpį vartotojui buvo priskiriamas vidutinis elektros energijos 

suvartojimas. Kai sutarties nutraukimo momentu vartotojas deklaravo faktinius įrengto elektros 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-09/vert-prijungimo-prie-eso-gamtiniu-duju-sistemos-imoka-vartotojui-perskaiciuojama-nebus-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-11/vert-issprende-ginca-elektros-tiekejas-pagristai-perskaiciavo-mok%C4%97jima-uz-suvartota-elektros-energija.aspx
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apskaitos prietaiso rodmenis, paaiškėjo, kad vartotojas suvartojo didesnį elektros energijos kiekį nei 

buvo priskirta taikant vidutinį elektros energijos suvartojimą. 

Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, vidutinis vartotojo objekto elektros energijos 

suvartojimo dydis perskaičiuojamas, kai nustačius faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis, 

perskaičiuoto vidutinio vartotojo objekto elektros energijos suvartojimo dydžio procentinis pokytis, 

lyginant jį su iki perskaičiavimo taikytu dydžiu, yra lygus arba viršija 8 proc. Perskaičiavimas 

atliekamas už tuos praėjusius ataskaitinius laikotarpius, kuriais nebuvo faktinių elektros apskaitos 

prietaisų rodmenų.  

Įvertinusi šalių pateiktą informaciją bei teisinį reglamentavimą, VERT nusprendė, kad 

įmonė pagrįstai atliko elektros energijos kiekių perskirstymą, mokesčių perskaičiavimą ir pateikė 

vartotojui apmokėti sąskaitą už priskaičiuotą nepriemoką. Todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti 

įmonę anuliuoti vartotojui pateiktą sąskaitą.  

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA . 

_______ 

 

VERT 2021-11-12 pranešimas. Dėl kokios priežasties gali pasikeisti nuolaida, kuri taikoma 

objekto prijungimo prie elektros tinklų paslaugai?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl apskaičiuotos objekto prijungimo prie elektros tinklų 

įmokos, nutarė, jog vartotojo reikalavimas pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir įpareigoti ESO 

grąžinti permokos skirtumą, nepagrįstas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad užpildė paraišką dėl objekto leistinosios naudoti 

galios padidinimo. ESO parengtos prijungimo paslaugos sutarties specialiosiose sąlygose objekto 

prijungimo paslaugai buvo pritaikyta 80 proc. nuolaida, tačiau surinkus prijungimo įmokai reikiamą 

sumą, prijungimo sąlygose pasikeitė tarifai bei taikyta nuolaida – nuo 80 proc. iki 50 proc. 

Vartotojas nurodė, kad dėl pasikeitusių prijungimo įkainių neprieštarauja, kadangi informacija apie 

galimą įkainių pasikeitimą buvo pateikta prijungimo sutartyje. 

Vartotojas prieštarauja dėl sumažėjusios nuolaidos, kuri taikoma objekto prijungimo 

paslaugai, kadangi informacija apie tai nebuvo pateikta prijungimo sutartyje. Vartotojas nurodė, kad 

jeigu ši informacija būtų buvusi pateikta, vartotojas būtų sumokėjęs prijungimo įmoką anksčiau. 

Vartotojas prašė pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir grąžinti permokos skirtumą. 

ESO nurodė, kad sutarties specialiosiose sąlygose buvo nurodytas preliminarios prijungimo 

įmokos sumokėjimo terminas – 10 kalendorinių dienų. Pareiškėjai nesumokėjus apskaičiuotos 

prijungimo įmokos per numatytą terminą, prijungimo įmoka buvo perskaičiuota. ESO objekto 

prijungimo įmoką perskaičiavo atsižvelgusi į pasikeitusius prijungimo įkainius ir tai, kad iki 

pasikeitimų vartotojas neapmokėjo apskaičiuotos prijungimo įmokos. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog prijungiant vartotojo elektros energijos 

įrenginius, vartotojas apmoka ne visas prijungimo išlaidas, o tik dalį jų, likusi dalis prijungimo 

išlaidų tenka operatoriui. Iki 2021 m. sausio 31 d. galiojusios Elektros energetikos įstatymo 

redakcija numatė, jog kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų 

tinklų, buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, apmoka 20 procentų skirstomųjų 

tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir VERT patvirtintą įkainį.  

Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauja Elektros energetikos įstatymo redakcija, kuri 

įtvirtina, jog pažeidžiami vartotojai apmoka 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų 

arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą VERT patvirtintą įkainį, o kiti vartotojai apmoka 50 procentų 

skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir VERT patvirtintą 

įkainį.  

Vartotojui tenkanti apmokėti prijungimo įmoka apskaičiuojama pagal prijungimo įkainius, 

galiojančius prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo metu. Šiuo atveju vartotojas pateikė 

paraišką dėl prijungimo 2021 m. sausio mėn., bet pasirašė prijungimo sutartį (apmokėdamas 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/del-kokios-priezasties-gali-pasikeisti-nuolaida-kuri-taikoma-objekto-prijungimo-prie-elektros-tinklu-paslaugai.aspx
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prijungimo įmoką) 2021 m. birželio 28 d., todėl įmoka perskaičiuota pagal nuo 2021 m. vasario 1 d. 

įsigaliojusius pakeitimus.  

VERT nustatė, jog vartotojo objekto prijungimo įmokos apskaičiavimui taikytina Elektros 

energetikos įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2021 m. vasario 1 d. Ji numato, jog buitiniai 

vartotojai apmoka 50 procentų apskaičiuotos prijungimo įmokos. Vartotojo reikalavimai ESO 

pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir įpareigoti ESO grąžinti permokos skirtumą, nepagrįsti.  

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2021-11-12 pranešimas. Baltijos elektros, dujų ir šilumos forumuose aptarti sektorių 

rezultatai ir plėtros kryptys  

TN: tn  

 

2021 m. lapkričio 8–9 d. vyko tradiciniai Baltijos elektros rinkos, Baltijos gamtinių dujų 

rinkos bei Baltijos šilumos reguliuotojų forumai. Šį rudenį VERT organizuotuose forumuose 

nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei šimtas rinkos dalyvių – šių sektorių politikos formuotojai, 

reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai, energijos gamintojai, tiekėjai, biržų operatoriai, 

energetikos įmones vienijančių asociacijų atstovai bei Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 

energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators – ACER) atstovai. 

Baltijos elektros rinkos forume tradiciškai vyko intensyvios diskusijos regionui svarbiais 

klausimais. Daugiausiai dėmesio skirta regiono iniciatyvoms, siekiant Žaliojo kurso tikslų, 

vykdomiems strateginiams projektams – sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais 

projektui, Lietuvos energetiniam saugumui ir patikimam šalies perdavimo sistemos darbui su 

kontinentinės Europos tinklais būtinų energijos kaupiklių diegimo projektui. 

Tradiciškai forumo metu buvo skirta sesija problemoms, su kuriomis susiduria tiekėjai, 

aptarti. Apie prekybos biržoje rezultatus ir ateities tendencijas informaciją pristatė paskirtieji 

elektros energijos rinkos operatoriai, kurie šiuo metu veikia ar planuoja pradėti vykdyti prekybą 

regione. ACER atstovas pristatė Europos išteklių adekvatumo vertinimo metodologinius aspektus, 

kurie svarbūs išteklių adekvatumo problemos sprendimui nacionaliniu lygmeniu. 

Gamtinių dujų rinkos forume didžiausias dėmesys buvo skirtas regioninės Baltijos šalių ir 

Suomijos gamtinių dujų rinkos formavimui – aptarti pasiekti rezultatai bei iššūkiai. Forumo metu 

didelis dėmesys buvo skirtas ir regioninės infrastruktūros plėtrai ir pažangai aptarti. Rinkos dalyviai 

supažindinti su regioninės biržos veiklos rezultatais. Forumo metu buvo skirta sesija problemoms, 

su kuriomis susiduria tiekėjai, aptarti. Europos Komisijos atstovai pristatė Europos Sąjungos teisės 

aktų aktualijas, paminint Žaliojo kurso, „Pasiruošimas 55“ paketo svarbą siekiant sektoriaus 

dekarbonizacijos bei rengiamą naują dujų srities reguliavimo tesės aktų paketą, kurį numatoma 

paskelbti šių metų pabaigoje. Be to, renginys tradiciškai buvo svarbi proga aptarti 

bendradarbiavimo galimybes, orientuotas į būdus, kaip pasiekti efektyvų dujų infrastruktūros 

naudojimą regione, siekiant užtikrinti didžiausią naudą vartotojams.  

Baltijos šilumos reguliuotojų forumas buvo skirtas pagrindinėms tendencijoms ir 

iššūkiams šilumos sektoriuje aptarti. Dalyviai diskutavo ir dalijosi gerąja patirtimi tarifų nustatymo, 

atliekas deginančių jėgainių reguliavimo klausimais. 

Kitas forumas, numatoma, vyks Estijoje, jį organizuos Estijos energetikos reguliavimo 

institucija. 

_______ 

 

VERT 2021-11-12 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/baltijos-elektros-duju-ir-silumos-forumuose-aptarti-sektoriu-rezultatai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-12/del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo 

projekto. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 16 d. 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekte Nr. 1 

buvo padaryta klaida dėl taikomų palūkanų dydžio gamtinių dujų tiekimo įmonėms ir vartotojams. 

Atitinkamai VERT koreguoja ir teikia pakoreguotą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų 

sektoriuje nustatymo metodikos projektą Nr. 2. 

Atlikti šie esminiai pakeitimai: 

• Lyginant su projektu Nr. 1 – pinigų kainos nustatymui negrąžintai pinigų daliai 

taikoma,2 proc. skolinto kapitalo kaina, kai įmonė grąžina lėšas ir moka palūkanas 

vartotojui. Kai vartotojai grąžina įmonės negautas lėšas ir moka įmonei 

palūkanas, taikoma faktinė įmonės skolinto kapitalo kaina, tačiau ji negali būti 

didesnė nei 2 proc. palūkanų norma metams. 

• Kiti projektu Nr. 2 teikiami pakeitimai sutampa su projekte Nr. 1 nurodytais 

pakeitimais: 

• Nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams gali būti įtraukiama ir sumažinta 

gamtinių dujų (produkto) kaina. 

• Įmonei teikiant informaciją gamtinių dujų tarifų skaičiavimui ir nurodant sumažintą 

gamtinių dujų (produkto) kainą, įmonė turi pateikti: 

a. tarifo skaičiavimą, įrodantį, kad skirtumas tarp suskaičiuoto ir tuo metu galiojančio 

tarifo yra didesnis kaip 40 proc.; 

b. negrąžintų lėšų vartotojams ar įmonei išdėstymo modeliavimą; 

c. Įmonės finansines galimybes dengti sąnaudas, susidariusias dėl prognozuojamos 

gamtinių dujų kainos ir į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo; 

d. pateikto siūlymo įtaką įmonės finansinio sverto rodikliams laikotarpiui, per kurį 

siūloma išdėstyti skirtumą. 

• VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos 

mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės 

gamtinių dujų (produkto) kainos, būtų išdėstomas per VERT nustatytą laikotarpį ir 

įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos 

kainos, taikomos buitiniams vartotojams. 

Metodikos pakeitimai, reikalingi įgyvendinti Gamtinių dujų įstatymo nuostatas dėl gamtinių 

dujų rinkos finansinių priemonių taikymo bus atliekami vėliau, kadangi pakeitimai su finansinių 

išvestinių priemonių taikymu galėtų būti įgyvendinami tik nustatant gamtinių dujų tarifus 

buitiniams vartotojams 2022 m. II pusmečiui. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 16 d. (imtinai) paštu Verkių g. 

25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės 

aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/aebf9e9242ff11eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f63568d-f0ef-43f7-9a15-24bbe85e300e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/aebf9e9242ff11eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f63568d-f0ef-43f7-9a15-24bbe85e300e
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-924/649-III-4 priedas 
 

AM 2021 11 09 pranešimas. Bus viešai pristatyta bendru sutarimu parengta Nacionalinė miškų 

vizija 

TN: tn  

 

Lapkričio 15 d. 15 val. nuotoliniu būdu bus viešai pristatyta ir aptarta bendru sutarimu 

parengta ir suformuluota Nacionalinė miškų vizija. Renginys vyks per „Zoom“ platformą. 

Tiesioginę transliaciją bus galima stebėti https://nacionalinismiskususitarimas.lt/ puslapyje ir 

„youtube.com“ vaizdo sklaidos platformos Aplinkos ministerijos kanalu. 

Nacionalinė miškų vizija buvo sukurta per Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) antrą 

bendrąjį forumą rugsėjo 29 d. Jos tekstas suformuluotas forumo metu dirbusių mišrių grupių 

pateiktų vizijų teiginių pagrindu. Šiuos teiginius ir sektorinių grupių veiklos rezultatus į vieningą 

viziją integravo iš NMS koordinacinės grupės narių sudaryta redakcinė grupė. 

Nacionalinės miškų vizijos sukūrimu užbaigtas pirmasis NMS rengimo etapas. Dabar 

prasidės naujas – susitarimų dėl konkrečių temų – etapas. 

NMS rengimui paspartinti NMS analitinė grupė, sudaryta iš Aplinkos ministerijos, 

Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Valstybinių miškų urėdijos 

atstovų, išnagrinėjo sektorinių grupių darbo knygose įvardytus esminius ilgalaikius poreikius, 

aktualias temas, įtampą keliančias sritis bei pasiūlymus jai eliminuoti ir sudarė siūlomų temų, dėl 

kurių reikia susitarti, sąrašą, taip pat nurodė pagrindinius sutarimų reikalaujančius kiekvienos temos 

klausimus.  

Per renginį lapkričio 15 d. bus pristatyta ne tik Nacionalinė miškų vizija, bet ir sektorinių 

grupių darbo knygų pagrindu siūlomos temos tolesniems susitarimams. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/bus-viesai-pristatyta-bendru-sutarimu-parengta-nacionaline-misku-vizija
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/NMS%20vizija%20galutin%C4%97.pdf
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IS-924/649-III-5 priedas 
 

TN: tn 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 706) 64 715, faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 
Pagal adresatų sąrašą 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

   2021-11-11 Nr. (19.2-26E)3- 1920 

   
 
 

    

DĖL PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) informuoja, kad 

siekiant padėti privatiems juridiniams asmenims pereiti prie efektyvesnių, mažiau taršių ir/ar atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojančių technologijų, o tuo pačiu ir padidinti privačių juridinių asmenų 

konkurencingumą, 2021 m. Klimato kaitos programos, kurią administruoja Aplinkos ministerija, lėšomis, 

pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal 

energijos audito ataskaitas” (toliau – Priemonė) nuo  2021 m. liepos 19 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra 

teikiamos kompensacinės išmokos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą 

ir nuo 2021 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios taupo galutinę energiją. Pagal šią Priemonę numatytas 

bendras finansavimas 2021 m. – 2 mln. eurų. 

Atsižvelgiant į tai, kad paraiškų atranka vyksta iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir į tai, kad šiuo metu 

Aplinkos projektų valdymo agentūra nesulaukė reprezentatyvaus pareiškėjų susidomėjimo, prašome 

paviešinti informaciją apie šią Priemonę bei paraginti potencialius pareiškėjus teikiant paraiškas pasinaudoti 

finansinės paramos galimybėmis. 

Papildomai prašome išsakyti Energetikos ministerijai rinkos dalyvių agreguotą  nuomonę dėl šios 

Priemonės aktualumo ir veiksmingumo ateityje, nurodant pagrindines mažo pareiškėjų susidomėjimo šia 

Priemone priežastis: 

a) privatūs juridiniai asmenys konkurencingumui didinti yra pasirinkę/renkasi kitas esamas 

nacionalines finansines paramos priemones; 

b) privatiems juridiniams asmenims ši priemonė nėra aktuali; 

c) per didelė administracinė našta privatiems juridiniams asmenims pagal šia Priemonę; 

d) aktyviau pasinaudoti Priemone privačius juridinius asmenis paskatintų energijos vartojimo audito 

išlaidų kompensavimas; 

d) kitos priežastys/pasiūlymai (nurodyti konkrečius).   

Dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą. 

 

Energetikos viceministrė  Daiva Garbaliauskaitė 

 

L. Bagdonavičius, 85 2034667 (8), el. p. linas.bagdonavicius@enmin.lt  

_______ 

 

EM raštą DĖL PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS lydintys 

dokumentai TN: tn, . (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-III-5-1 

priedas 2021-11-15.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211111_AM_Del-fin_paramos-galimybes.docx
mailto:vytautas.bernadisius@enmin.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211111_AM_Del-fin_paramos-galimybes.docx
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IS-924/649-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 11 10 pranešimas. Lietuva pradeda naują valstybės valdomų įmonių pertvarkos 

etapą 

TN: tn  

 

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam planui, 

pagal kurį rengiamasi pertvarkyti arba centralizuoti valstybės valdomas įmones. Planuojama, kad po 

pertvarkos iš dabartinių 47 valstybės valdomų įmonių turėtų likti ne daugiau kaip 35. Taip pat keisis 

daugumos įmonių statusas. 

Plane numatyta pertvarkyti valstybės valdomas įmones (VVĮ) į kitos teisinės formos 

juridinius asmenis – akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, viešąsias įstaigas ir pan. Taip 

pat numatoma įvertinti kiekvienos VVĮ nuosavybės tikslingumą ir privatizuoti komercinę veiklą 

vykdančias bei su privataus kapitalo įmonėmis konkuruojančias valstybės valdomas įmones. Dalis 

mažesnių įmonių bus jungiamos arba likviduojamos. 

„Valstybės įmonių pertvarka yra šios Vyriausybės prioritetinių darbų sąraše. Valstybės 

įmonės teisinė forma yra nepažangi valdysenos požiūriu, todėl tikimės, kad tokių įmonių 

pertvarkymas sudarys sąlygas pasiekti geriausių veiklos rezultatų, didins veiklos efektyvumą. Aiški 

ir skaidri valstybės valdomų įmonių veikla duos ne tik apčiuopiamos grąžos valstybei, bet ir 

užtikrins kokybiškesnį svarbių socialinių paslaugų teikimą, aukštesnę kuriamų produktų kokybę bei 

atneš daugiau naudos kiekvienam valstybės piliečiui“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė 

Aušrinė Armonaitė. 

Pertvarka palies ir svarbias funkcijas atliekančias įmones:  VĮ Registrų centrą, VĮ „Regitra“, 

VĮ Valstybinių miškų urėdiją, VĮ Lietuvos oro uostus bei kitas. Numatoma, kad, įvykdžius 

numatytas pertvarkas, iki 2024 m. gruodžio pabaigos liks tik viena VĮ statusą turinti įmonė – 

Ignalinos atominė elektrinė. 

Daugiausia pokyčių numatoma Žemės ūkio ministerijos valdomose įmonėse. Planuojama 

jungti arba privatizuoti 7 šio sektoriaus įmones. Dar kelių įmonių ateitis paaiškės kitų metų 

pradžioje. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų vertinimu, pagal 

valstybės valdomų įmonių grąžą valstybei Lietuva dar gerokai atsilieka nuo EBPO vidurkio. Šios 

organizacijos ekspertai pastebi, kad tam tikrais atvejais Lietuvoje valstybės valdomos įmonės 

konkuruoja su privačiomis bendrovėmis, todėl tokių įmonių veiklos optimizavimas turėtų vykti 

pirmiausia jas pertvarkant, reorganizuojant, privatizuojant ar likviduojant.   

Ministerijos plane siūlomos priemonės yra žingsnis ne vien optimizuojant valstybės 

valdomų įmonių portfelį, bet judant link tolimesnio jų valdymo centralizavimo keliose 

ministerijose, mažinant tokių įmonių ir jų valdytojų kiekį. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 47 valstybės valdomos įmonės, iš kurių 16 turi valstybės įmonės 

teisinę formą, o likusios yra uždarosios akcinės bendrovės (UAB) ir akcinės bendrovės (AB). Taip 

pat veikia 31 dukterinė bendrovė ir 11 paskesnių eilių dukterinių bendrovių. 

2021 m. pirmąjį pusmetį šalies VVĮ uždirbo 1,4 mlrd. eurų pajamų – tai 15,1 proc. daugiau 

nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Bendras VVĮ grynasis pelnas sumažėjo 0,6 proc. arba 0,7 mln. 

eurų. Neigiamam pelno pokyčiui daugiausia įtakos turėjo energetikos sektoriaus įmonių grynojo 

pelno susitraukimas 32 procentais. Itin smarkiai nuo COVID-19 pandemijos ir toliau išlieka 

paveiktas susisiekimo sektorius. 

 
 

https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-pradeda-nauja-valstybes-valdomu-imoniu-pertvarkos-etapa
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IS-924/649-IV-2 priedas 

 

ENERGETIKOS MINISTERIJA RAGINA SAVIVALDYBES DIDINTI MIŠKO KIRTIMO 

ATLIEKŲ NAUDOJIMĄ ŠILUMOS GAMYBOJE 

LRT.lt, 2021.11.08 www.lrt.lt, 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija kreipėsi į savivaldybes, ragindama šilumos gamyboje naudoti 

daugiau vietinių miško kirtimo atliekų – pigiausio biokuro iš medienos skiedrų. Ministerijos 

skaičiavimais, tai leistų galutinę šilumos kainą vartotojams sumažinti daugiau nei 10 proc., taip pat 

skatintų vietinį verslą ir mažesnį miško biomasės importą iš trečiųjų šalių. 

Vietinio biokuro pasiūlos didinimas yra vienas iš sprendimų, kuriais Vyriausybė, 

reaguodama į ženkliai išaugusias žaliavų kainas pasaulinėje rinkoje, siekia sušvelninti dėl to 

augančias šildymo, gamtinių dujų ir elektros kainas buitiniams vartotojams. Skatinant didesnį 

tvariai pagaminto vietinio biokuro – miško kirtimo atliekų – naudojimą, Vyriausybės pavedimu 

atlikti teisės aktų pakeitimai, padidinti miško kirtimo liekanų paruošimo kiekiai ir pasiūla rinkoje, 

supaprastintos bei pagerintos šių kirtimo liekanų įsigijimo sąlygos. 

Šiuo metu Lietuvoje iš biokuro pagaminama apie 75 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos, 

tačiau 2019-2020 metais vietinių miško kirtimo atliekų dalis šilumos gamyboje ženkliai sumažėjo, 

kai kritus biokuro kainoms, šilumininkai galėjo rinktis atpigusį aukštesnės kokybės biokurą. 

Palyginimui, biokuro biržos „Baltpool“ duomenimis, 2018 m. šilumos tiekimo įmonės vietinių 

miško kirtimo atliekų naudojo apie 30 proc. daugiau nei šį šildymo sezoną.  

Miško kirtimo atliekų, vadinamųjų SM3 tipo medienos skiedrų, kaip žaliavos neįmanoma 

panaudoti jokiai kitai aukštesnės pridėtinės vertės produkcijai gaminti. Dėl savo pigumo ir 

prieinamumo tai – ypatingai tinkama žaliava šilumos gamybai.  

Pakoregavus miško kirtimo atliekų paruošimo metodiką bei supaprastinus šių kirtimo 

liekanų įsigijimo sąlygas, Valstybinė miškų urėdija iki 400 tūkst. m3 padidino planuojamą parduoti 

miško kirtimo liekanų kiekį. Palyginimui, 2020 m. VMU pardavė 240 tūkst. m3 miško kirtimo 

liekanų.  

Tikimasi, tai paskatins šilumos gamintojus aktyviau naudoti miško kirtimo atliekas šilumos 

gamyboje. „Iš prekybos statistikos matome, kad jau šiandien šilumos gamintojai galėtų naudoti 

ženkliai daugiau miško kirtimo atliekų, tačiau tam reikalingi savivaldybių valdomų šilumos tiekimo 

įmonių sprendimai rinktis būtent Lietuvoje pagamintą tokio biokuro produkciją bei pritaikyti 

biokuro deginimo katilus šio biokuro naudojimui, - teigia energetikos ministras Dainius Kreivys. - 

Didesnis tvariai pagamintų vietinių miško kirtimo atliekų naudojimas leistų daugiau nei 10 proc. 

mažinti galutinę šilumos kainą, skatintų vietinį verslą ir mažintų baltarusiškos miško biomasės 

importo įtaką šilumos kainoms Lietuvoje“.  

Energetikos ministerija taip pat atkreipia dėmesį, jog Europos Sąjungoje griežtinami biokuro 

gamybos tvarumo reikalavimai, skatinamas ekologiškai ir tvariai gaminamo ir tiekiamo biokuro 

naudojimas, reikalaujama užtikrinti tvarumą visoje biokuro gamybos ir tiekimo grandinėje. 

Tikėtina, jog griežtėjant biokuro tvarumo ir CO2 taršos mažinimo reikalavimams, deginti bus 

leidžiama tik prastos kokybės biokurą, t. y., miško kirtimo atliekas, kurių neįmanoma panaudoti 

jokiai kitai aukštesnės pridėtinės vertės produkcijai gaminti.  

 
 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1536205/energetikos-ministerija-ragina-savivaldybes-didinti-misko-kirtimo-atlieku-naudojima-silumos-gamyboje
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IS-924/649-IV-3 priedas 

 

AM 2021 11 10 pranešimas. Baltijos aplinkos ministrai sinchronizuos šalių klimato politiką 

TN: tn  

 

 
 

Klimato kaitos konferencijoje Škotijoje intensyvėjant deryboms dėl Paryžiaus susitarimo 

įgyvendinimo paketo apimties, Baltijos šalių ministrai sutarė tarpusavyje koordinuoti klimato krizės 

valdymo ambicijas. Lietuva, Latvija ir Estija konferencijoje veikia pagal bendrai Europos Sąjungos 

koordinuojamą poziciją. 

Apskritai Glazgo susitikime ant derybų stalo padėti trys pagrindiniai elementai – ambicija, 

atskaitomybė ir lėšos. Pasak Lietuvos aplinkos ministro Simono Gentvilo, visame Glazgo klimato 

derybų paveiksle, kur Lietuvos padėtis labai panaši į Latvijos ir Estijos, Baltijos šalys sutarė veikti 

koordinuotai. 

„Tarsimės tiek prisiimdami didesnius įsipareigojimus, tiek reikalaudami daugiau mūsų 

valstybėms skiriamų išteklių. Baltijos kraštų visuomenės, kur žmonės palyginti daugiau pinigų 

išleidžia už šildymą, elektrą ir transportą, yra pažeidžiamesnės už Vakarų valstybes, todėl 

įgyvendindami klimato politiką turime užsitikrinti finansines garantijas“, – po ministrų susitikimo 

antradienį vakare sakė Simonas Gentvilas. 

Be to, Estijos aplinkos ministras Tonis Molderis, Latvijos aplinkos ministras Arturas Tomas 

Plešas su Lietuvos aplinkos ministru sutarė bendromis pastangomis gerinti Baltijos kraštų gamtos 

būklę, kad pelkių, miškų ir žemės ūkio ekosistemos sugertų dar daugiau anglies dioksido. 

Visų trijų Baltijos šalių tikslas pasiekti klimato neutralumą sutampa –  tai yra 2050-ieji. 

Anot Simono Gentvilo, Europos Sąjungos blokas derybose įsiklauso į labiausiai nuo klimato 

kaitos kenčiančių valstybių balsą, joms reikalaujant didinti prisitaikymo prie klimato pokyčių 

finansavimą pagal „Loss & Damage“ (netekčių ir žalos) derybinį kriterijų.  

Škotijos konferencijoje šiuo metu prisitaikymas yra prioritetas, bet ne mažiau svarbus ir 

klimato krizės švelninimas, kurį pasieksime tik planuotai mažindami šiltnamio dujų emisijas. Tiek 

prisitaikymą, tiek švelninimą, aplinkos ministro žodžiais, Europos Sąjungos blokas siūlo finansuoti 

tiek, kiek reikia, tačiau būtinai užtikrinant finansų skaidrumą ir efektyvumą – kiekvienas CO2 

mažinimui išleistas euras turi būt pagrįstas. 

Kol kas Glazge dalyvaujančios pasaulio šalys dar nesusitarė dėl naujo kolektyvinio ir 

kiekybinio finansų tikslo. Derybos dėl šių išteklių klimato kaitai švelninti ir prie jos padarinių 

prisitaikyti Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje Škotijoje tęsis iki penktadienio. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-aplinkos-ministrai-sinchronizuos-saliu-klimato-politika
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Informacinis pranešimas 

03 lapkričio 2021 

TN: tn  

 

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. 

nebeadministruoja LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintos 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau - Programa) bei nevykdo 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme 

(toliau - Įstatymas) nustatytų funkcijų. 

Pažymėtina, kad nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Programą administruoja ir Įstatyme numatytas 

funkcijas vykdo LR aplinkos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-409 įgaliota Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, todėl visi prašymai, 

dokumentai ir informacija, susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) nuo 2021 

m. lakpričio 1 d. turėtų būti teikiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai.  

Dokumentus ir užklausimus galite pateikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos informacinėje sistemoje (DNAMP),   el. paštu: renovacija@apva.lt, taip pat adresu: 

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius. 

 
 

http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/informacinis-pranesimas:114
mailto:renovacija@apva.lt
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IS-924/649-IV-5 priedas 

 

AM 2021 11 10 pranešimas. Griežtinama statybos proceso dalyvių atsakomybė 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerijai patikslinus du statybos techninius reglamentus (STR), bus 

suvienodintos statybos užbaigimo procedūros, užkirstas kelias šališkumui atliekant statinio 

ekspertizes, padidės projektuotojų ir ekspertizės rangovų atsakomybė. Be to, sumažės pateikiamų 

dokumentų statybos leidimui gauti, įrengiant kondicionierius ir kitus įrenginius, paprastojo remonto 

atveju. Sušvelnėjo reikalavimai sklypo planui, rengiant nesudėtingojo statinio naujos statybos ar 

rekonstravimo projektą. Visuomenė bus skatinama aktyviau įsitraukti į statybų planavimo procesą. 

 STR  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeistas siekiant jį suderinti su 

Investicijų įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis stambiems projektams taikomas specialias 

investavimo ir verslo sąlygas. Jis papildytas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus siekiant suvienodinti statybos užbaigimo procedūras, išvengti šališkumo atliekant 

statinio ekspertizes. 

Atsižvelgus į Vilniaus m. savivaldybės pasiūlymus, vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai 

priskiriami visuomenei svarbiems statiniams, pakeista ir viešinimo apie juos tvarka (vienbučiams, 

dvibučiams ir jų priklausiniams, kai nėra detaliųjų planų, Teritorijų planavimo įstatyme nurodytais 

atvejais).  

STR  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keičiamas atsižvelgus ir į tai, kad nuo 

kitų metų Neįgaliųjų reikalų departamentas nebetikrins statinio projektų sprendinių, susijusių su 

statinių pritaikymu neįgaliesiems.  

Dar vienas svarbus pakeitimas – sumažės pateikiamų dokumentų statybos leidimui gauti, 

įrengiant kondicionierius ir kitus įrenginius, taip pat paprastojo remonto atveju (keičiant pastato 

išvaizdą). Bus mažesni reikalavimai sklypo planui, rengiant I grupės ar II grupės nesudėtingojo 

statinio supaprastintą (naujos statybos, rekonstravimo) projektą.  

STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimais nustatomos priemonės, padedančios planuojamo 

statinio projektą vertinantiems subjektams tiksliau jį įvertinti, paskatinti visuomenę dalyvauti 

statybos procese, sugriežtinti projektuotojų, statinio projekto ar jo dalies ekspertizės rangovo ir 

statinio projektą tikrinančių subjektų atsakomybę. Tokios rekomendacijos buvo pateiktos 

valstybinio audito ataskaitoje. Šie tikslai, numatyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, yra 

įteisinti naujuoju Statybos įstatymu. 

Patikslintasis STR nustato, kad Aplinkos apsaugos agentūrai statinių projektai teikiami 

tikrinti tik nustačius, kad planuojama statinio statyba arba jame planuojama ūkinė veikla įrašyta į 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedo Planuojamos 

ūkinės veiklos rūšių sąrašus. 

Be to, pakeitimais detalizuojamos lapkričio 1 d. įsigaliojusios naujos Statybos įstatymo 

nuostatos, pagal jas tobulinamos ir statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės 

sistemos „Infostatyba“ funkcijos.  

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/grieztinama-statybos-proceso-dalyviu-atsakomybe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr
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DUJOS ILGAM: NAUJAS VOKIETIJOS KURSAS TAPO STAIGMENA 

2021-11-09 Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Būsimasis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas kartu su šalies verslu brėžia naują kursą: 

dujos turėtų tapti ilgalaikiu atsinaujinančios energijos partneriu. Žalieji tam nesipriešina. 

„Vokietijoje artimiausiais metais bus pradėtos didelio masto naujų dujomis kūrenamų 

elektrinių statybos. Jos leis apsidrausti, atsisakant atominės energijos ir forsuojant anglimi 

kūrenamų elektrinių uždarymą. Toks formuojamos būsimos Vokietijos vyriausybės strateginis 

planas turi akivaizdžią Vokietijos stambaus verslo paramą“, – rašo portalas „dw.com“. 

Būsimojo kanclerio pareiškimas vadinamas sensacingu. Pasak O. Scholzo, būtina suvokti, 

kad dujas šalis naudos ilgai. Ir, nors dujomis kūrenamos elektrinės Vokietijoje buvo vadinamos 

pereinamojo laikotarpio technologija arba tiltu į žalią ateitį, naujas Vokietijos lyderis žada statyti 

naujas elektrines, o tai, pasak „dw.com“, – esminis žaliojo kurso pokytis. 

Koalicijos partnerė Žaliųjų partija, arši dujotiekio „Nord Stream 2“ priešininkė, 

neprieštarauja naujoms dujinėms elektrinėms ir, nepaisant šalininkų bei rėmėjų spaudimo, 

neatsiriboja nuo šio plano. Spėjama, kad spalį, dar neprasidėjus oficialioms deryboms dėl 

valdančiosios koalicijos formavimo, socialdemokratai, žalieji ir liberalai sutarė dėl kompromisinio 

sprendimo elektros sektoriuje. 

Planuojama, kad būsimoji Vokietijos vyriausybė neatsisakys pažado iki 2022 m. pabaigos 

uždaryti visas Vokietijos atomines elektrines. Be to, vyriausybė peržiūrės neseniai priimtą įstatymą, 

numatantį anglies naudojimą nutraukti iki 2038 m., ir sieks, kad šis procesas „idealiu atveju“ būtų 

baigtas jau 2030 m. Mainais Žaliųjų partija sutiko ne tik su tuo, kad dujomis kūrenamos elektrinės 

gyvuos ilgiau, bet ir su tuo, kad šalyje bus statomos naujos, teigdama, jog dujos yra geriau nei 

atomas ar anglis. 

Siekiant stabilizuoti energijos tiekimą, iki 2030 m. Vokietijos dujinių elektrinių galią 

siūloma padidinti 43 GW. Palyginkime – 2019 m. visų Vokietijos dujomis kūrenamų šiluminių 

elektrinių bendra galia siekė 31 GW. Taigi tikslas – daugiau nei dvigubai padidinti gamybos 

pajėgumus iki 74 GW per likusius devynerius metus. Tad kalbama ne apie kelias naujas elektrines, 

o apie plataus masto – daugybės dujinių elektrinių statybas. 

Kad užkamšant skyles, susidariusias po to, kai bus uždarytos 6 atominės elektrinės ir 

palaipsniui atsisakoma anglies, dujų naudojimą reikės padidinti 60%, dar vasarą įspėjo 

„Bloomberg“. 

Tikėjosi ne šito 

Rusija, kuri iš koalicijos tikėjosi nepalankaus požiūrio, susijusio su dujų importu, neslepia, 

kad O. Scholzo planas jai taip pat tapo staigmena. „Dėl Rusijos dujų eksporto iš naujos koalicinės 

Vokietijos vyriausybės, kurioje dalyvauja žalieji, buvo tikimasi staigmenos. Juk partija ir jų 

šalininkai ragino atsisakyti „Nord Stream 2“. Tačiau sulaukta visiškai kitokio, nei tikėtasi, 

netikėtumo“, – rašo „ng.ru“. 

Rusai tikisi, kad tokia nuostata paspartins dujotiekio „Nord Stream 2“ paleidimą. „Viskas, 

kas susiję su „Nord Stream 2“ vėlavimu, yra naudinga tik žaliosios energetikos, kuri nėra pasiekusi 

tokio lygio, kad ja būtų galima pasikliauti, lobistams“, – portalui „finance.rambler.ru“ aiškina 

Aleksejus Korenevas, grupės „Finam“ ekonomistas. 

Vis dėlto „dw.com“ primena, kad pagrindine Vokietijos energetikos kryptimi išlieka 

visapusiška atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, kurią planuojama gerokai paspartinti. 

Vokietijos socialdemokratų partija į rinkimus ėjo su pasaulinio klimato apsaugos šūkiu, o pats O. 

Scholzas, būdamas vicekancleriu ir finansų ministru paskutinėje Angelos Merkel vyriausybėje, 

balsavo už tai, kad Vokietija klimatui neutralia taptų anksčiau – jau 2045 m. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/11/09/dujos-ilgam-naujas-vokietijos-kursas-tapo-staigmena?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium-rec&TCLfQ
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PRANCŪZIJOS „IDEX“: KONKURENCINĖS SĄLYGOS LIETUVOS ŠILUMOS 
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TN: tn  

 

 Idex 

 

Prancūzijos atsinaujinančios energetikos bendrovė „Idex“ vertinimu, šilumai, 

gaminamai iš smarkiai išbrangusių gamtinių dujų, šalyje nėra taikomi kainų ribojimai, o 

šilumai iš biokuro – priešingai: nustatytos tokios kainų „lubos“, kad šiuo metu gamintojai yra 

priversti ją ruošti pigiau nei savikaina ir patirti nuostolius.  

Tokią situaciją, anot „Idex Nordic“ direktoriaus Thierry Mourot, sukėlė Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) taisyklės ir nutarimai. Dėl jų kompanija pirmadienį 

kreipėsi į Prezidentūrą, Vyriausybę, Energetikos ministeriją, VERT, Konkurencijos tarybą bei kitas 

institucijas. 

„Idex Nordic“ Lietuvoje kontroliuoja didžiausią nepriklausomą šilumos gamintoją, 

bendrovę „Idex Baltic“, kuriai priklauso trys biokuro katilinės Vilniuje ir dvi biokuro katilinės bei 

viena kogeneracinė elektrinė Kaune. Šie įrenginiai kasmet pagamina apie 30 proc. Vilniui ir Kaunui 

reikalingos šilumos energijos. „Dėl taikomų diskriminacinių sąlygų biokuro katilinės šiuo metu 

patiria nuostolius“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas T. Mourot. 

Vieniems privilegijos, kitiems – nuostoliai 

„Idex Nordic“ vadovas teigia, kad per pastarąjį dešimtmetį šildymo kainos Lietuvoje 

sumažėjo apie 40 proc. Kainų kritimą, anot T. Mourot, lėmė perėjimas nuo gamtinių dujų prie 

biokuro, taip pat smarkiai prisidėjo ir nepriklausomų šilumos gamintojų investicijos, paskatinusios 

konkurenciją šilumos gamybos rinkoje. 

Bet, pasak jo, nors Konkurencijos įstatymas įpareigoja visiems rinkos dalyviams sudaryti 

vienodas sąlygas, Lietuvos šilumos ūkyje vieni subjektai yra privilegijuojami, kiti – 

diskriminuojami. „VERT taiko diskriminacinį reguliavimą, pagal kurį šilumos tiekėjams, 

valdantiems dujinius piko ir rezervo pajėgumus, jų gamybos sąnaudos nėra ribojamos. Tuo metu 

nepriklausomiems šilumos gamintojams yra taikomos gamybos sąnaudų lubos, kurios kasmet 

mažėja“, – aiškina T. Mourot. 

Tai, anot jo, sukuria skirtingas rizikas įgyvendintoms investicijoms į katilines, nes šilumos iš 

biokuro gamintojai yra priversti patirti nuostolius, o dujų įrenginius valdančios įmonės pasidengia 

visus faktinius kaštus. 

Pasak T. Mourot, stebina ir tai, kad valstybės ar savivaldybių valdomoms elektros, dujų ir 

šilumos tiekimo įmonėms pastaruoju metu išaugusios energijos sąnaudos bus padengtos per ilgesnį 

laikotarpį, o privatiems gamintojams – ne. „Institucijų esame verčiami šilumą gaminti pigiau nei 

kaštai, kad tik kainos vartotojams nedidėtų. Apie jokį kompensavimą mums net nėra užsimenama“, 

– sako „Idex Nordic“ vadovas. 

Gali nepasiūlyti šilumos 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/prancuzijos-idex-konkurencines-salygos-lietuvos-silumos-rinkoje-nesaziningos.d?id=88612497
https://g3.dcdn.lt/images/pix/idex-88612571.jpg
https://www.delfi.lt/temos/idex
https://www.delfi.lt/temos/thierry-mourot
https://www.delfi.lt/temos/vert
https://www.delfi.lt/temos/konkurencijos-istatymas
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Situaciją, pasak T. Mourot, tik dar labiau pablogino liepos pabaigoje VERT priimti nauji 

nutarimai, kuriais buvo pakeistos Šilumos gamybos ir supirkimo bei Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos. 

Dėl šių pakeitimų, anot „Idex Nordic“ vadovo, biokuro įrenginių sąnaudos yra 

paskaičiuojamos netiksliai, o biokuro įsigijimo kaina dažnu atveju prognozuojama remiantis 

praėjusių trejų metų duomenimis, kurie neatspindi realios, pastaruoju metu išaugusios šio kuro 

kainos. „Šie pakeitimai yra ydingi ir biokuro katilinėms užkrovė nepamatuotą finansinę naštą. 

Realios įrenginių bei kuro įsigijimo sąnaudos dažnai yra netgi kartais didesnės už VERT 

paskaičiuotąsias“, – aiškina T. Mourot. 

Pasak „Idex Nordic“ vadovo, dabartinio reguliavimo trūkumus bei jo keliamą žalą puikiai 

iliustruoja lapkričio šilumos gamybos situacija Vilniuje. „Iš biokuro šilumą Vilniuje ruošiantys 

nepriklausomi šilumos gamintojai lapkritį ją šilumos tiekėjui parduos už VERT apribotą ir 30,6 

euro už megavatvalandę (EUR/MWh) nesiekiančią kainą. Jie veiks nuostolingai dėl augančių 

biokuro bei elektros energijos kainų. Esant sąžiningam reguliavimui, šilumos gamybos kaina būtų 

ne mažesnė nei 38,7 EUR/MWh“, – sako T. Mourot. 

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad šilumos tiekėjas trūkstamą kiekį gamins iš gamtinių dujų už 

maždaug 80-100 EUR/MWh ir šiai gamybos daliai nebus taikomos jokios kainų „lubos“. „Esant 

tokioms skirtingoms konkurencinėms sąlygoms gali susiklostyti situacija, kai miestuose veikiantys 

nepriklausomi šilumos gamintojai nepasiūlys savo šilumos aukcionuose, kadangi jos gaminti tiesiog 

neapsimokės. Tuomet trūkstamas šilumos kiekis būtų gaminamas dujiniuose įrenginiuose, o tai 

reikšmingai padidintų šilumos kainą vartotojams“, – sako T. Mourot. 

Jis tikisi, kad susiklosčiusią reguliavimo problematiką pavyks aptarti ir išspręsti 

bendradarbiaujant su atsakingomis institucijomis. 

 
 

http://www.elta.lt/
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Pradėjus veikti dujotiekių jungčiai tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL), suskystintųjų 

gamtinių dujų terminalas laivas-saugykla „Independence“ galėtų būti privatizuotas, sako 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas 

Nagevičius. Tačiau „Indepedence“ valdančios „Klaipėdos naftos“ atstovai nesutinka ir 

pabrėžia, kad jo energetinio saugumo funkcija išlieka gyvybiškai svarbi.  

Spalio pabaigoje simboliniame renginyje buvo suvirinta taip vadinama „auksinė“ beveik 2 

metus statyto GIPL siūlė. Taip Lietuvos ir Lenkijos atstovai pažymėjo šalių dujų perdavimo sistemų 

sujungimą. Šiuo metu planuojama, kad dujos tarp šalių pradės tekėti 2022 metais. 

Kaip renginyje pastebėjo energetikos ministras Dainius Kreivys, šiuo, apie 500 mln. eurų 

vertės projektu, Baltijos šalių ir Suomijos energetinė sala yra integruojama į bendrą Europos dujų 

rinką. „Energetinė nepriklausomybė stiprinama galinga jungtimi su Europos žemynu“, – sakė jis. 

Leis dar labiau išnaudoti terminalą 

D. Kreivys dar pastebėjo, kad GIPL atvers galimybes daugiau išnaudoti Klaipėdos SGD 

terminalą. Kaip „Delfi“ paaiškino „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius, naujoji 

jungtis atvers naujus dujų transportavimo kelius visame regione: iš Lenkijos į Baltijos šalis ir 

Suomiją, bet, taip pat ir iš Baltijos šalių regiono į Lenkiją. „Naujoji dujotiekių jungtis sukurs 

galimybes transportuoti dujas iš SGD terminalo tenkinant paklausą Lenkijoje, tuo pačiu didinant 

SGD terminalo naudotojų skaičių. Tai savo ruožtu sukurs galimybes padidinti SGD terminalo 

pajėgumų išnaudojimą ir efektyvumą. Lenkijos dujų rinka yra didelė ir auganti. Lietuvoje, 

Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje kartu sudėjus dujų suvartojimo apimtys per metus siekia mažiau nei 

70 teravatvalandžių, o Lenkijoje – beveik 200 TWh. Bendras rinkų dydis ir potencialas yra viena iš 

dedamųjų, kodėl GIPL projektas turės neabejotiną ekonominę naudą“, – sakė jis. 

N. Biknius dar paaiškino, kad dujų mainai tarp valstybių vykdomi vadovaujantis Europos 

Sąjungos per daugelį metų susiformavusia praktika ir taisyklėmis. „Dujų srautai tarp Lenkijos ir 

Lietuvos bus valdomi naudojant gerąją praktiką, kaip dabar yra valdomi dujų srautai tarp Latvijos ir 

Lietuvos. Dujų srautai Lietuvos ar Lenkijos kryptimi bus užtikrinami abiejų šalių dispečeriams 

koordinuojant kompresorinių stočių darbo režimus. Konkreti fizinio dujų srauto kryptis priklausys 

nuo sistemos naudotojų poreikių ir užsakymų: jeigu daugiau bus užsakymų transportuoti į Lenkiją 

nei Lietuvą, fizinis srautas bus kreipiamas į Lenkiją, jeigu atvirkščiai – į Lietuvą“, – dėstė „Amber 

Grid“ vadovas. 

Galima privatizuoti? 

Po „auksinės“ siūlės suvirinimo renginio M. Nagevičius savo „Facebook“ paskyroje 

pasidalino pasvarstymu, kad GIPL pradėjus veikti, SGD terminalas Klaipėdoje de facto praranda 

energetinį saugumą užtikrinančio valstybės svarbos įrenginio statusą. „Kai dujos pradės tekėti šiuo 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pries-500-mln-euru-kainavusio-dujotiekio-paleidima-pasiulymas-privatizuoti-independence.d?id=88598223
https://g1.dcdn.lt/images/pix/suskystinu-duju-terminalas-independence-71154484.jpg
https://www.delfi.lt/temos/gipl
https://www.delfi.lt/temos/independence
https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
https://www.delfi.lt/temos/amber-grid
https://www.delfi.lt/temos/nemunas-biknius
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vamzdžiu, „Independence“ taps tiesiog komerciniu objektu. Jį net galima būtų privatizuoti. 

Privačiam verslui, galvojančiam, kad iš jo eksploatacijos galima uždirbti pelno“, – nurodė jis. 

Tiesa, svarbu pastebėti, kad šiuo metu Lietuva terminalą nuomojasi, o šios sutarties terminas 

baigiasi 2024 metais. Po to planuojama laivą-saugyklą išpirkti. 

M. Nagevičius „Delfi“ paaiškino, kad šiuo metu „Independence“ turi dvi funkcijas: 

komercinę ir saugumo. „Pirma, per jį prekiaujama dujomis, prekiaujama visame regione ir iš to 

uždirbami pinigai. Tačiau taip pat jis turi ir saugumo funkciją – užtikrina saugumą visam regionui. 

Jeigu iš Rytų dėl kažkokių politinių priežasčių būtų nutrauktas dujų tiekimas, tada dujos vis tiek 

atsirastų regione. Saugumo funkcija yra pagrindas tam, kad galima rinkti saugumo mokesčius iš 

dujų ir elektros vartotojų. Tai vadinasi terminalo mokesčiu ar saugumo dedamąja dujų kainoje. Kai 

atsiras GIPL dujotiekis, esant krizei, dujų netiekimui iš Rytų, dujos galėtų atitekėti iš Vakarų. Mes 

nesame tokie pažeidžiami, kokie būtume neturėdami GIPL. Taigi, saugumo funkciją perima jis. 

Tada sunkiau pagrįsti tolimesnę terminalo saugumo funkciją. Jis lieka kaip komercinis, per jį 

galima vykdyti prekybą, jei taip pigiau“, – sakė specialistas. 

Kaip žinia, terminalas Klaipėdoje veikia nuo 2015 metų pradžios. 

 
Ragina išlaikyti savo rankose 

Tačiau „Klaipėdos naftos“ atstovai su tokiomis M. Nagevičiaus mintimis nesutinka. 

„Delfi“ raštu pateiktame komentare dėstoma: „Suprantame M. Nagevičiaus, kaip Lietuvos 

atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento, poziciją, kuri, neabejotinai yra 

pagrįsta globaliu poreikiu didinti energijos generavimą iš atsinaujinančių išteklių bei, galimai, jo 

atstovaujamos konfederacijos narių interesais. Tačiau nerimą kelia tai, jog kai kurie teiginiai ne 

visai atitinka tikrovę, ypač vertinant iš nacionalinio ir energetinio saugumo perspektyvos“. 

https://g4.dcdn.lt/images/pix/gipl-82402643.jpg
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Valstybės valdomos įmonės atstovų teigimu, gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje bei regione 

auga: dujas vartoja ne tik pramonės įmonės, bet ir šilumos, AEI balansavimui reikalingos elektros 

energijos gamintojai. Dar pastebima, kad dujos vartojamos ir laivybos, sunkiojo transporto 

sektoriuose, kuriuose realių alternatyvų pakeisti labiau taršų dyzeliną vidutinės ir ilgesnės trukmės 

laikotarpiu, deja, vis dar nėra. 

„Išlaikydama terminalą savo rankose, valstybė gali planuoti ir įgyvendinti svarbius su 

energetiniu saugumu ir klimato sauga susijusius sprendimus. Juo labiau, kad „Gazprom“ 

manipuliuojant gamtinių dujų tiekimo apimtimis situacija Europoje, pasiekė aukščiausią įtampos 

tašką. O regioninė gamtinių dujų rinkų integracija, SGD tiekimas iš JAV mums suteikia impulsą 

spręsti minėtas problemas ir vystyti platesnį regioninį bendradarbiavimą kitose srityse, tačiau tam 

privalome išlaikyti, ką sukūrėme – gamtinių dujų tiekimo infrastruktūrą, kuri neabejotinai bus itin 

svarbi tiek balansuojant atsinaujinančios energijos gamybą, tiek užtikrinant rinkos kainas dujų 

vartotojams bei tiekimo nepertraukiamumą“, – rašoma jų komentare. 

„Klaipėdos naftos“ atstovai dar pastebėjo, kad SGD terminalui atsirasti buvo kelios 

pagrindinės prielaidos: užtikrinti energetinį saugumą; užtikrinti gamtinių dujų tiekimo alternatyvą 

(nutraukti monopolį); užtikrinti tiekimo konkurenciją; sudaryti sąlygas įsigyti gamtinių dujų už 

rinkos kainas. 

„Visa tai buvo pasiekta ir šiandien lygiai taip pat aktualu“, – pabrėžė jie. 

Be to, atstovai priminė, kad iki SGD terminalo atsiradimo Lietuva už importuotas vamzdžiu 

monopolinio dujų tiekėjo – Rusijos „Gazprom“ – tiekiamas gamtines dujas mokėdavo vieną 

aukščiausių kainų Europoje. 

„Energetinio saugumo funkcija išlieka gyvybiškai svarbi ypač atsižvelgiant į dabar Europoje 

regimą situaciją ir didžiausio gamtinių dujų tiekėjo „Gazprom“ ne racionalia verslo, o politine 

logika paremtą elgseną. Europos gamtinių dujų saugyklų užpildymas yra rekordinėse žemumose. 

Europoje „Gazprom“ kontroliuojamos ar naudojamos saugyklos, iš kurių vykdomas tiekimas 

Europai taip pat yra ar buvo tuščios. 

Kitos saugyklos buvo užpildytos pilnai, kas akivaizdžiai parodo, jog „Gazprom“ tai naudoja 

kaip instrumentą. SGD terminalas yra būtinas Lietuvai, kad net ir „užsukus kranelį“ turėtume 

patikimą gamtinių dujų importo šaltinį“, – dėstė „Independence“ valdytojai. 

Jie taip pat pastebėjo, kad atvėrus GIPL, Lietuvos SGD terminalo vaidmuo regione sustiprės 

dar labiau. 

„GIPL atveria galimybę tiekti gamtines dujas ir iš Lenkijos į Lietuvą, bet įvairūs 

modeliavimai rodo, kad gamtinių dujų tiekimo kryptis gali būti iš Lietuvos į Lenkiją dėl kelių 

priežasčių. Pirma, Lenkija keičia anglį gamtinėmis dujomis šilumos ir elektros gamybai, kas rodo 

gamtinių dujų poreikio augimą nuo 21 iki 34 mlrd. kubinių metrų per artimiausius 10 metų. 

Antra, Lenkija diversifikuoja gamtinių dujų tiekimą – nuo 2023 metų iš Rusijos tiekiamos 

gamtinės dujos negalės sudaryti daugiau nei 30 proc. bendro suvartojimo, o tai reiškia, kad Lenkija 

pirmiausia tenkins savo gamtinių dujų poreikius. Pažymėtina, jog kita gretima rinka – Ukraina – 

sustabdžius rusiškų gamtinių dujų tiekimą į Europą per Ukrainą, patirtų apie 10 mlrd. kub. m 

deficitą. Tokiomis aplinkybėmis tikėti, jog Lietuvą be SGD terminalo pasiektų alternatyvūs srautai 

iš Vakarų, esant tiekimo sutrikimams iš Rytų, būtų mažai racionalu ir galėtų ištikti Moldovos 

scenarijus. 

Šiandieninė energijos krizė kilo dėl to, jog energijos išteklių poreikis augo greičiau nei 

pasiūla, ir, kadangi greitas ir staigus perėjimas prie atsinaujinančios energetikos yra neįmanomas, 

tokios infrastruktūros atsisakymas reikštų dar ne vieną tokią krizę ateityje. Pasak Europos 

Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, ES privalo išlaikyti atomines ir dujų jėgaines kaip 

stabilius energijos šaltinius, Bendrijai pereinant prie klimatui mažą poveikį darančios ekonomikos“, 

– „Delfi“ atsakė „Klaipėdos naftos“ atstovai. 

Dar svarsto apie vandenilį 

Dar viena su GIPL susijusi tema – vandenilis. Kaip pastebėjo M. Nagevičius, dujotiekis 

galėtų būti naudojamas ir iš vėjo ir saulės elektrinėse generuojamos perteklinės elektros Lietuvoje 

gaminamo žaliojo vandenilio transportavimui. 



 

78 

Savo ruožtu „Amber Grid“ vadovas N. Biknius „Delfi“ aiškino, kad klimato kaita yra 

prioritetinis klausimas keliamas tiek Europos, tiek ir pasauliniu lygiu. 

„Skaičiuojama, kad daugiau kaip 75 proc. ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją. Siekiant pereiti prie švarios energijos, ES ilgalaikėje 

žaliojo kurso strategijoje keliami tikslai, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 

2050 metų būtų lygus nuliui, o ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo, t. y. būtų 

mažinama dujų sektoriaus priklausomybė nuo iškastinio kuro ir skatinama pažangi įvairių sektorių 

integracija. 

ES vandenilio strategijoje kalbama, kad vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, bus kritiškai svarbus, siekiant ES klimatui neutralios ekonomikos. ES vandenilio 

strategijoje taip pat numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, 

energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje. 

„Amber Grid“ taip pat itin didelį dėmesį skiria žaliosios energetikos vystymo krypčiai, 

aplinkos išsaugojimui, neigiamo poveikio aplinkai mažinimui, tad mūsų tikslas – įsilieti į 

energetikos transformaciją. „Amber Grid“ tam turi visas galimybes – perdavimo sistemą, kuri 

pritaikyta ne tik gamtinių dujų, bet ir žaliųjų dujų, tokių kaip biometano, sintetinių dujų 

transportavimui, o tai pat ir ribotos koncentracijos žaliojo vandenilio ir gamtinių dujų mišinio 

transportavimui. GIPL atvers geografiškai platesnes įvairių rūšių dujų tiekimo galimybes, o 

žvelgiant į tolimą perspektyvą – galės būti pritaikytas ir gryno žaliojo vandenilio transportavimui. 

Lietuvai investuojant į vėjo jėgainių pajėgumus, perteklinius atsinaujinančios energijos 

pajėgumus elektrolizės būdu galima paversti į žaliąjį vandenilį, kurį galima panaudoti teikiant 

energijos saugojimo, elektros energijos gamybai bei vartojimo balansavimui, o taip pat transporto 

pramonės reikmėms. 

Baltijos šalių regionas turi daug erdvės ir geografiškai patogią vietą vystyti saulės ir vėjo 

energetiką ir pagaminti didelius žaliojo vandenilio kiekius. Ekspertai prognozuoja, kad dešimties 

metų perspektyvoje vandenilio poreikis Europos šalyse itin išaugs, tad Lietuvai atsivers galimybės 

tapti žaliojo vandenilio eksportuotoja“, – sakė jis. 

N. Biknius dar pastebėjo, kad GIPL gali turėti tam tikros įtakos ir šilumos kainoms. „GIPL 

dujotiekis užtikrins ne tik energetinę nepriklausomybę, bet ir sudarys Lietuvos, Baltijos šalių ir 

Suomijos dujų rinkoms sąlygas gauti dujas iš Europos dujų rinkos, o tai padidins konkurenciją. 

Atitinkamai bus sudarytos sąlygos konkurencingoms šilumos kainoms tuose miestuose, kurie 

šildymui naudoja dujas. Tačiau galutinės kainos priklausys ir nuo bendros situacijos pasaulinėse ir 

Europos dujų rinkose. Jeigu Europos dujų rinkos kainos mažės, GIPL sukurs sąlygas kainų 

mažėjimu pasinaudoti greičiau“, – paaiškino jis. 

Šiuo metu „Amber Grid“ turi sudariusi paslaugų sutartis su 109 gamtinių dujų perdavimo 

sistemos naudotojais. „Pradėjęs veikti GIPL dujotiekis, esantis Lietuvos teritorijoje, taps „Amber 

Grid“ valdomos dujų perdavimo sistemos dalimi. Užsisakyti jungties pajėgumus ir transportuoti 

dujas šia jungtimi galės sistemos naudotojai, kurie turės pasirašę perdavimo paslaugų sutartis ir su 

„Amber Grid“ ir su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Gaz-System S.A.“, – 

pastebėjo N. Biknius. 

Daugiau kaip 60 proc. projekto lėšų skyrė Europos Komisija, o prie jo finansavimo 

prisideda ir Latvijos bei Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriai. 

Lietuvoje dujotiekio vertė siekia 117 mln. eurų, jis tiesiamas nuo Jauniūnų Širvintų rajone 

link Lietuvos-Lenkijos sienos Lazdijų rajone. Bendras jungties ilgis yra 508 km, iš jų Lietuvos 

teritorijoje nutiesta 165 km. 

Plieno vamzdžius GIPL už 26,4 mln. eurų pagamino Lenkijos bendrovė „Izostal“, o statybos 

darbus už maždaug 80 mln. eurų atlieka Lietuvos bendrovė „Alvora“ kartu su „Šiaulių dujotiekio 

statyba“. 

Įrengus dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi 

transportuoti iki 27 TWh gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus. 

 
 

https://www.delfi.lt/


 

79 

 

IS-924/649-IV-9 priedas 

 

VALDAS BENKUNSKAS. KODĖL LIETUVIAI ŠĄLA SAVO NAMUOSE? 
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 Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas 

 

ES statistikos portalas „Eurostat“ praėjusią savaitę paskelbė pernai atliktos 

apklausos apie būsto šildymą duomenis. Apklausoje dalyvavusių gyventojų buvo klausiama, 

ar jie geba palaikyti būstą pakankamai šiltą. 23 proc. mūsų gyventojų pažymėjo, kad 

normalios temperatūros savo namuose palaikyti negali – ir tai yra antras blogiausias 

rezultatas tarp visų ES šalių. „Nusileidome“ tik Bulgarijai, kurioje 27 proc. apklaustųjų 

atsakė, kad negali užtikrinti pakankamo šildymo savo būste.  

Net neabejoju, kad daugelio akys pirmiausia krypsta į šildymo kainas, tačiau jos tikrai nėra 

esminis dėmuo šioje lygtyje. Visų pirma, praėjusį šildymo sezoną šildymo kainos buvo žemiausios 

per gerą dešimtmetį. Pernai kilovatvalandės kaina visoje šalyje vidutiniškai siekė vos 3,97 euro 

centus – beveik dukart mažiau nei, pavyzdžiui, kainų pike 2012 m., kai kaina buvo 7,66 euro cento. 

Be to, augant gyventojų pajamoms, mažėjo ir būsto išlaikymui skiriama namų ūkio pajamų 

dalis. Žmonių, gyvenančių namų ūkiuose, kurie namų išlaikymui skyrė daugiau nei 40 proc. savo 

pajamų, dalis 2020 m. pas mus tesiekė 2,7 proc., kai ES vidurkis yra 9,9 proc. 

Tai kur pakastas šuo? Problema yra šilumos suvartojimo tendencijos. Prie atšiauraus 

klimato pridedame energetiškai neefektyvius pastatus kiauromis sienomis, ir štai – turime nesėkmės 

receptą. 

Jei gyvenate nerenovuotame sovietiniame daugiabutyje, maždaug pusę šilumos, už kurią 

susimokate, išleidžiate lauk, todėl tokiuose būstuose patalpas sušildyti iki patenkinamos 

temperatūros gali būti ne tik labai brangu, bet apskritai neįmanoma net šildant jas maksimaliais 

pajėgumais. Tokiu atveju įprastai griebiamasi elektrinių prietaisų ir komunaliniai mokesčiai dar 

labiau išauga. 

Ir vis dėlto, kol kas Lietuvoje renovuotų daugiabučių – tik 10 proc. Kodėl? Nepaisant to, 

kad valstybė kompensuoja nemenką dalį renovacijos išlaidų, teikia lengvatinius kreditus ir padengia 

nepasiturintiems asmenims priskirtas renovacijos išlaidas, o ilgalaikėje perspektyvoje investicijos 

atsiperka ne tik per šilumos sutaupymą, bet ir sutaupytas remonto išlaidas bei turto vertės matą, čia 

veikia tam tikra pokyčių bei finansinių įsipareigojimų baimė. 

Be to, ne paslaptis, kad renovacija ne itin suinteresuoti ir pastatų administravimo paslaugas 

teikiantys subjektai, kuriems pastatų remontas pakliūva į pelningiausios veiklos sąrašus. 

Nenorėdami rizikuoti pajamomis iš remonto darbų, jie neretai vengia ne tik iniciatyvos, bet ir 

elementarios atsakomybės. 

O visa tai karūnuoja bendrasavininkų tarpusavio nesutarimas. Tie daugiabučių gyventojai, 

kurie renovacijos naudą suvokia, tam tikra prasme yra įkaitai tų, kurie skaičiuoja, kad jiems labiau 

„apsimoka“ gauti kompensacijas būsto šildymo išlaidoms padengti nei investuoti į savo turtą. Dėl to 

didmiesčiuose matome kosminiu greičiu graibstomus naujos statybos butus ir savotiškais getais 

virstančius senuosius mikrorajonus su daugiabučiais, trupančiomis sienomis. 

Yra bandymų situaciją pataisyti – Seimas yra nutaręs panaikinti gyvenamųjų namų 

renovaciją koordinuojančią Būsto energijos taupymo agentūrą ir jos funkcijas perduoti viešųjų 

pastatų renovacija besirūpinančiai Aplinkos projektų valdymo agentūrai. O Vyriausybė, savo 

ruožtu, neseniai nusprendė šioje įstaigoje kaip naują padalinį įsteigti pastatų renovacijos 

http://www.delfi.lt/
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kompetencijų centrą. Esą, tai galėtų supaprastinti informacijos teikimą ir palengvinti gyventojų 

apsisprendimą modernizuoti savo namus. 

Tačiau, kad toks sprendimas turės reikšmingą poveikį, šansų mažai. Vilniaus mieste 

teikiame visą įmanomą konsultacinę pagalbą, skiriame individualų dėmesį bendrijoms, kurios 

svarsto priimti tokį sprendimą. Taip pat esame įsteigę programas, pagal kurias atnaujiname 

renovuotų daugiabučių kiemus ir apylinkes. Bet nepaisant visų pastangų, susiduriame su absurdišku 

nenoru keisti savo gyvenimo sąlygas, net tais atvejais, kai pastatų būklė yra itin pavojinga. 

Todėl manau, kad atėjo laikas apsvarstyti alternatyvą dabartiniam renovacijos 

mechanizmui. Vienas iš variantų – valstybinė renovacijos programa. Pagal tokią programą 

daugiabučius būtų galima renovuoti pagal poreikį, pradedant prasčiausia energine klase ir technine 

būkle pasižyminčiais daugiabučiais be atskiro gyventojų sutikimo. 

Įgyvendinant tokią programą, renovaciją būtų galima vykdyti agreguojant projektus – tai 

yra, renovuojant ne pavienius namus, o ištisus kvartalus. Tai galėtų ne tik padidinti renovacijos 

projektų patrauklumą statybos įmonėms, bet ir sumažinti renovacijos kainą. Taip pat atsirastų 

galimybė kurti vientisą architektūrinę viziją integruojant kiemų sutvarkymą, miesto infrastruktūrą. 

Iš kur lėšos tokiai programai? Logiškiausia būtų atsisakyti lengvatinio PVM šildymui ir 

tuomet finansuoti programą iš papildomai į biudžetą surinktų lėšų. Sumažinus šilumos suvartojimą 

40-70 proc., net taikant 21 proc. PVM šildymui, sąskaitos vartotojams sumažėtų. 

Šis siūlymas turi ir tam tikrų minusų – už visuotinę renovaciją sumokėtų visi vartotojai, 

įskaitant ir tuos, kurie savo būstus jau yra renovavę arba yra investavę į aukštos energinės klasės 

naujos statybos būstus. Kita vertus, tie patys atsakingi vartotojai taip pat moka mokesčius, kurie 

paskirstomi kompensacijoms. Renovavus energetiškai neefektyvius pastatus, valstybė taupytų būsto 

šildymo išlaidų kompensacijoms išleidžiamas lėšas, todėl galėtų skirti jas kitoms sritims: geresnei 

infrastruktūrai, švietimui, sveikatos ar socialinei apsaugai. Be to, būtų mažinamos CO2 emisijos ir 

kitos neigiamos pasekmės, kylančios energijos gamybos procese. 

Dar vienu finansavimo šaltiniu galėtų tapti taršos mokestis namams, suvartojantiems 

daugiausiai šilumos energijos. Šiuo atveju taršos mokestis būstų savininkams būtų taikomas tada, 

kai energijos sunaudojimas jų gyvenamojo pastato viename kvadratiniame metre viršytų nustatytą 

kilovatvalandžių skaičių. Ši priemonė būtų labiau socialiai teisinga, nes pirmiausia liestų tuos, kurie 

ilgus metus aplaidžiai žiūrėjo į pastatų priežiūrą. 

Kitas sprendimas – ESCO modelio taikymas. Pagal šį modelį energetinių paslaugų 

bendrovė, sudarydama energetinių paslaugų sutartį su pastato valdytoju (administratoriumi ar 

bendrija), investuotų į priemones, gerinančias pastato energinį efektyvumą. Kodėl bendrovei 

apsimokėtų tai daryti? Didžiąją dalį investicijų per sutarties galiojimo laikotarpį ji susigrąžintų iš 

būsimų energijos sutaupymų. Kitaip tariant, renovuojant pastatą tokiu būdu, pastato savininkai 

mokėtų už energetines paslaugas, o ne rangos darbus, todėl jiems nereikėtų rūpintis projekto 

įgyvendinimu ir finansavimu. 

Siekiant taupyti šilumą, tokį modelį įgyvendinančiomis įmonėmis galėtų tapti mūsų 

šilumos tinklai. Vis dėlto reikėtų įvertinti ir tai, kad tai gerokai išplėstų savivaldybėms 

priklausančių įmonių veiklos apimtis ir pareikalautų papildomų žmogiškųjų resursų ir investicijų į 

kompetencijų kėlimą. 

Visi šie sprendimai turi savo netobulumų, tačiau kartu jie turi ir vieną bendrą gerą savybę. 

Jie siūlo judėti pirmyn ir tai daryti sparčiau nei dabar. Renovacijos strategija, be abejo, yra 

valstybinės politikos dalis ir turi būti formuojama aukščiausių valstybės institucijų – Vyriausybės ir 

Aplinkos ministerijos – lygmenyje, tačiau kaip savivaldybės, kuri kasdien susiduria su tiesioginiais 

renovacijos iššūkiais, vicemeras, noriu atkreipti dėmesį: sistema, kurią turime dabar, neveikia, todėl 

galbūt atėjo laikas sėsti prie bendro stalo ir imti mąstyti apie esmines reformas? 

https://www.delfi.lt/temos/co2-emisijos
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VILNIEČIUS PASIEKĖ PIRMOSIOS SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ: JAU UŽ SPALĮ JOS 

DIDESNĖS NEI PERNAI PER ŠALČIUS 

 Raminta Rakauskė, 2021 m. lapkričio 10 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Po pranešimų apie šį sezoną rekordiškai brangstantį šildymą, gyventojus pasiekė ir 

pirmosios sąskaitos. Vilniečiai pasakoja, kad lyginant su praėjusių metų spaliu jos didėjo 

dvigubai ir daugiau, o pas kai kuriuos net buvo didesnės nei pernai per šalčius.  

Nustebino gyventojus 

Antakalnyje, dešimties metų senumo statybos name 52 kv.m. bute gyvenanti Ugnė pasakojo, 

kad gauta šildymo sąskaita už spalio mėnesį ją kaip reikiant nustebinusi. „Pačiu šalčiausiu žiemos 

metu už šildymą kartu su karštu vandeniu mokėdavau apie 30 Eur, o dabar, už spalio mėnesį, kai 

šildymo sezonas tik prasidėjo, mano sąskaita jau siekia 25,99 Eur. Tai yra labai daug. Pernai spalį 

mano sąskaita už šildymą buvo 8,73 Eur, o kalbant apie 2021 m. sausį, žiemos vidurį, ji buvo 24,99 

Eur“, – sumas vardijo Ugnė. 

Pasak jos, jeigu šildymo sezonas prasidėjo spalio 7 dieną ir gauta sąskaita net nebuvo už 

pilną mėnesį, kyla klausimas, kiek šildymas kainuos, kai lauke atšals ir bus minusinė temperatūra. 

„Ar sausį sąskaita tada sieks 100 Eur?“, – klausė ji. 

Apie panašų šildymo sąskaitų skirtumą pasakojo ir vilnietis Laurynas, gyvenantis 63 kv.m. 

bute. „Pernai spalio mėnesio šildymo sąskaita buvo 29 Eur, šiemet – 55 Eur. Vandens suvartota tiek 

pat, tai esmė – šildyme. Pabrangimas – 26 Eur“, – lygino jis. 

Šeimyniškių gatvėje 77 kv. m. bute šildymas taip pat ženkliai brango. Pernai spalį šildymo 

sąskaita siekė 36,52 Eur, o šiemet didėjo iki 64,46 Eur. 

Nerenovuotame 1968 m. statybos name šildymo kainos skirtumas taip pat panašus. 

Kaip pasakojo gyventoja, šį spalį šildymo sąskaita siekė 51,98 Eur, kai tuo tarpu pernai 

paslauga kainavo daugiau nei dvigubai pigiau – 20,05 Eur. 

VŠT: reikia nusiteikti 

„Delfi“ susisiekus su Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) atstovais, klientų aptarnavimo 

departamento direktorius Laurynas Jakubauskas aiškino, kad už šį ir praėjusių metų spalį gautų 

sąskaitų lyginti nereikėtų, mat skiriasi tam tikros aplinkybės. „Čia yra du esminiai skirtumai. 

Pirmasis toks, kad mes šiemet miesto šildymą pradėjome spalio 7 dieną, o pernai tai buvo spalio 15 

diena. Taip pat šis spalis buvo 2,5 laipsnio vėsesnis nei praėjęs, todėl turėjome daugiau šildyti, o iš 

to susidarė ir netolygus suvartojimas. Vien bendras miesto šilumos suvartojimas nuo pernai spalio 

skyrėsi 46 proc., tai reiškia, kad šildėme daugiau ir pagaminome daugiau šilumos. Antrasis dalykas, 

šilumos kaina, kuri šiemet yra gerokai didesnė dėl brangusio kuro“, – sakė jis ir aiškino, kad 

biokuro kaina didėjo dvigubai, o tuo tarpu dujų kaina augo daugiau nei penkis kartus. 

L. Jakubausko teigimu, gyventojams reikėtų nusiteikti didesnėms sąskaitoms ir orams 

atšalus, tarkime, sausio mėnesį. „Reikia nusiteikti. Žmonės buvo informuoti ir ministro, ir 

savivaldybės atstovų jau rugsėjo mėnesį, kad kuro kainos čia turės didžiausią įtaką. Kalbant apie 

geopolitinę padėtį jau girdime, kad lyg ir Rusija su Vokietija eina susitarimo keliu ir dujų kainos 

nustojo augti, todėl yra krislas vilties“, – sakė jis. 

Kol kas, dėl galimybės atsidėti šildymo sąskaitas nuo lapkričio VŠT tikino gavusi vos 10 

prašymų. „Mes, kaip įmonė, kreipėmės į banką ir pirmu etapu skolinomės 20 mln. Eur tam, kad 

skolintomis lėšomis padengtume sąskaitų išdėstymą. Šis verslas paprastas, mes nusipirkome kurą, 

pagal miesto poreikį pagaminome šilumą, kitą mėnesį atgavome lėšas ir iš jų vėl perkame kurą, bet 

jei iš gyventojų lėšų neatgauname ar duodame atidėjimą, mes pritrūkstame finansinių kaštų“, – sakė 

L. Jakubauskas. 

Numatė priemonių 
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Redakcija primena, kad jau anksčiau buvo kalbėta, jog Vilniaus gyventojams šildymas šį 

sezoną gali brangti apie 60-80 proc. 

Asmenys, gaunantys žemesnes pajamas, kaip ir kasmet galės gauti būsto šildymo išlaidų 

kompensacijas. 2021 m. minėtoms kompensacijoms Vilniaus savivaldybės biudžete numatyta 1,5 

mln. eurų suma, o 2022 m. – 1,9 mln. eurų. 

Pasitikrinti, ar būsto šildymo išlaidų kompensacija priklauso ir kokio dydžio kompensaciją 

galėtų gauti, gyventojai gali Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu 

www.spis.lt. 

Nuo lapkričio AB Vilniaus šilumos tinklai su Vilniaus miesto savivaldybe planuoja pasiūlyti 

gyventojams ir dar vieną išeitį – fiksuoti 35 proc. šildymo kainos augimą, o likusios dalies 

apmokėjimą atidėti patogesniam metui. 

Pavyzdžiui, gyventojai, kurie praėjusį lapkritį gavo 100 eurų dydžio sąskaitą, šį lapkričio 

mėnesį galėtų sumokėti 135 eurus, o likusią sąskaitos dalį padengti pasibaigus šildymo sezonui kaip 

„tryliktą sąskaitą“, mokėjimus paskirstyti per penkis šiltojo sezono mėnesius iki kito šildymo 

sezono arba išdėstyti per trejus metus. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-924/649-V-1 priedas 
 

UAB „Hnit-Baltic“ KVIETIMAS į 2021-11-16 seminarą Kaune 

 

Persiunčiame UAB „Hnit-Baltic“ kvietimą į lapkričio 16 d. Kaune organizuojamą seminarą, skirtą 

organizacijų ir padalinių vadovams, atsakingiems už inžinerinių tinklų eksploataciją ir plėtrą bei 

įmonės valdymo politikos įgyvendinimą. 

 

Inžinerinę infrastruktūrą valdančiose organizacijose ArcGIS tarnauja kaip viena svarbiausių 

technologijų, leidžiančių efektyviai aptarnauti ir valdyti elektros, dujų, vandentiekio, lietaus bei 

buitinių nuotekų, šilumos ar vėsinimo inžinerinius tinklus, taip pat laidines ar bevieles 

telekomunikacijas. Sistema leidžia operatyviai stebėti įmonės veiklos rodiklius bei bendradarbiauti 

su suinteresuotomis šalimis - vidinėmis komandomis ar išorinėmis organizacijomis. ArcGIS 

pagelbėja įgyvendinant naujas įstatymines nuostatas dėl organizacijos duomenų perdavimo į 

valstybės registrus, spec. žemės naudojimo sąlygų reikalavimų, „žaliojo kurso“ priemonių. 

 

Registruokitės į seminarą ir iš pirmųjų lūpų išgirskite daugiau apie ArcGIS naudą inžinerinių tinklų 

organizacijoms. 

 

Seminaras vyks - 2021 m. lapkričio 16 d. 

Seminaro trukmė: 13:00 – 16:00 val. 

Seminaro vieta: BLC konferencijų centras | K. Donelaičio g. 62, Kaunas | Edisono salė  

 

Seminaras nemokamas. REGISTRACIJA: Seminaras inžinerinių tinklų valdytojams (gisbaltic.eu) 

 

Daugiau apie seminarą: Seminaras inžinerinių tinklų valdytojams (gisbaltic.eu) 

 

 

Pagarbiai 

_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 
 
 

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/inzineriniai-tinklai/seminaras-arcgis-nauda-inzineriniuose-tinkluose?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=norime_jus_pakviesti_i_seminara_arcgis_nauda_inzineriniuose_tinkluose&utm_term=2021-10-27#registration
https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/inzineriniai-tinklai/seminaras-arcgis-nauda-inzineriniuose-tinkluose
mailto:info@lsta.lt
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IS-924/649-V-2 priedas 
 

INFO_Kvietimas dalyvauti SURE sertifikavimo sistemos mokymai | 2021.11.12 13 val. 

 

LŠTA nariams: Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Jonavos, Utenos, 

Šilutės, Tauragės, Varėnos, Radviliškio ŠT įmonėms 

 

Persiunčiame LITBIOMA kvietimą š.m. lapkričio 12 d. (penktadienį) 13 val. dalyvauti 

SURE sertifikavimo sistemos mokymuose.  

 

Priminsime, kad Energetikos ministerija šiuo metu LR Vyriausybei pateikė po pakartotinio 

derinimo AEI įstatymo ir kt. pakeitimus, kuriuose perkeliamos ES direktyvos 2018/2001 „ Dėl 

skatinimo naudoti AEI“ 29-31 str. nuostatos, susijusios su biokuro tvarumo kriterijų taikymu 

Lietuvoje.  

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigalios nauji reikalavimai biokurui, naudojamam katilinėse ir 

elektrinėse, kurių galia 20 MW ir daugiau (biodujų atveju 2 MW ir daugiau) ir kurių statybai ar 

modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi valstybės teikiama finansine parama 

(AIEĮ projekto 392 straipsnio 2 d.), taip pat jeigu siekiama gauti valstybės paramą tokių įrenginių 

įrengimui. Ūkinės veiklos vykdytojai (tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai) 

užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams galės 

tiktai prisijungę (gavę sertifikatą) prie savanoriškų tarptautinių arba nacionalinių schemų. AIEĮ 

projekte numatoma nacionalinę schemą paskirti įgyvendinti operatoriui – Baltpool, kuris 

pasinaudodamas prekybos platformos administracinėmis struktūromis bei informacine duomenų 

baze, galės organizuoti tiekimo grandinę ir sudaryti sąlygas tinkamam tvarių biomasės kuro 

produktų srautui rinkoje bei supaprastinti praktikoje taikomą atitikties tvarumo ir ŠESD kiekio 

sumažėjimo kriterijams patikrinimo procesą ir taip sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams. 

Energetikos ministerija iki 2022 m. gegužės 1 d. praneš Europos Komisijai apie taikomą LT 

nacionalinę schemą.  

Tačiau ūkinės veiklos vykdytojai gali jungtis ir dalyvauti kitose savanoriškose schemose, 

tokiose kaip SURE ir kt.  

LITBIOMA organizuojamų mokymų metų būtent ir bus pristatyta ši tarptautinė 

sertifikavimo schema, todėl kviečiame dalyvauti. 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

_______________________________________________________________ 

Iš: Asociacija LITBIOMA <asociacija@biokuras.lt>  

Tema: SURE sertifikavimo sistemos mokymai | 2021.11.12 13 val. 

Laba diena, 

 

Kviečiame jus į Lietuvos biomasės energetikos asociacijos – Litbioma, organizuojamus 

SURE sertifikavimo sistemos mokymus. 

 

Kaip žinoma, Antroji Europos sąjungos atsinaujinančių išteklių direktyva - RED II, numato 

pasikeitimus ir naujus reikalavimus kuriuos turi atitikti tam tikri sektoriaus dalyviai. Vienas 

svarbiausių pasikeitimų mūsų sektoriui, tai įpareigojimas biokuro katilinėms kurių galia viršija 20 

MW naudoti tvarų kurą ir tai oficialiai įrodyti. Matydami, kad įmonėms vis dar kyla labai daug 

klausimų kaip viskas turėtų veikti praktikoje, organizuojame mokymus, kur supažindinsime 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5c71d9702c0011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=18ynynce1z
http://www.lsta.lt/
mailto:asociacija@biokuras.lt
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detaliau su naujais reikalavimais bei pristatysime SURE sertifikavimo sistemą, kuri rinkos 

dalyviams siūlo praktinį sprendimą, kaip atitikti direktyvos reikalavimus. 

 

Mokymai aktualūs ne tik patiems katilinių operatoriams bet ir įmonėms esančioms šių 

katilinių tiekimo grandinėje (biokuro gamintojams ir pardavėjams), kadangi būtent jų tiekiamas 

biokuras turės būti tvarus. 

Mokymai vyks nuotoliniu būdu (Teams platformoje), š.m. lapkričio 12 d. 13 val., 

lietuvių kalba (trukmė 2 val.). 

 

MOKYMŲ PROGRAMA: 

 

• RED II Reikalavimai. 

• Kas yra SURE? 

• Supažindinimas su SURE dokumentais.  

• Sertifikavimo procesas (eiga, pagrindiniai reikalavimai įmonėms). 

• SURE sertifikavimo platforma (kaip prie jos prisijungti). 

• Klausimų – atsakymų sesija. 

 

Mokymuose kalbės ir SURE sistemoje jau registruotas auditorius Tomas Paulaitis, kuris 

turi ilgametę patirtį sertifikavimo srityje ir gali paprastai ir praktiškai paaiškinti sistemos 

reikalavimus. Taip pat prie mokymų prisijungs SURE sistemos vystytojas Thomas Siegmund, 

kuris mielai atsakys į iškilusius klausimus. 

 

Registruotis į mokymus galite paspaudę ant šios nuorodos  

https://forms.gle/fgoesdkvfzc3sDRj7  

 

Prisijungimo prie mokymų nuorodą gausite renginio išvakarėse. Dalyvių skaičius neribojamas 

 

Pagarbiai 

Asociacija LITBIOMA 

 
Mob. +370 646 18833  

El. p. asociacija@biokuras.lt  

www.biokuras.lt  

  
 

 

https://forms.gle/fgoesdkvfzc3sDRj7
mailto:asociacija@biokuras.lt
http://www.biokuras.lt/
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IS-924/649-V-3 priedas 
 

INFO_Kvietimas į konferenciją 2021-11-18 _4th generation low temperature district heating 

networks 

 

Informacija apie š.m. lapkričio 18 d. (ketvirtadienį) 14:00 – 18:30 val. Gdanske 

(Lenkijoje) vyksiančią konferenciją “4-tos kartos žemos temperatūros centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos“.  

Konferencija vyks hibridiniu būdu – t.y. visi užsiregistravę dalyviai galės dalyvauti 

nuotoliniu būdu arba tiesiogiai atvykti į renginį Gdanske.  

Konferencija vyks anglų kalba, dalyvavimas nemokamas, bet būtina išankstinė registracija.  

Visos registracijos į konferenciją detalės pateiktos kvietime čia. 

Konferencijos kvietimas ir programa pridedama. 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://www.imp.gda.pl/lowtemp/program.pdf
http://www.lsta.lt/
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IS-924/649-V-4 priedas 
 

streamSAVE dialogo grupė: BACS & Kelių apšvietimas, 2021 m. lapkričio 9 d., antradienis 

 

Gerbiamasis Pone / Ponia,  

dėkojame už registraciją į streamSAVE dialogo grupę posėdis dėl BACS & Kelių apšvietimas. 

Šiandien numatytas Dialogo grupės posėdis Nuo15.00 iki 16.30 val. (CEST) .  

Pridedamas rasite galutinę darbotvarkę susitikimo metu. 

Jūs gavote ryšio nuorodą savo registracijos patvirtinime (taip pat įtrauktas į jūsų asmeninį 

kalendoriaus kvietimą). Tai asmeninė nuoroda. Jei kai kurie jūsų kolegos taip pat nori prisijungti 

prie susitikimo, pakvieskite juos užsiregistruoti  

(https://zoom.us/meeting/register/tJYqdeugrDorH9yp9V80l5kXWnQMVjX_ierN)  

į susitikimą ir jie gaus savo ryšio nuorodą. 

 

Laukiame Jūsų dalyvavimo. 

 

Geriausi linkėjimai  

 

 

 

 

Komanda. 

 

 

Heat Recovery & Refrigeration Systems Dialogue Group meeting Minutes 

 

Dear Sir/Madam,  

thank you for registering to the Heat Recovery & Refrigeration Systems Dialogue Group 

meeting. 

In the attachment please find the minutes of the meeting held on the 19.10.2021.  

The presentation files, along with the agenda and the minutes of the meeting have been uploaded to 

the streamSAVE platform à the Knowledge and Support Facility area 

(https://streamsave.flexx.camp/support-contribution-244). You can also find the information on 

previous Dialogue Group meetings there (section on Dialogue web-meetings). 

If you have not sign up to the streamSAVE platform yet, please visit: 

(https://streamsave.flexx.camp/signup-0818ml) or contact us directly via email 

(dialogues@streamsave.eu). 

Your feedback is important for our project. If you have any additional 

information/comments/suggestions on the matter feel free to share with us on the online forum 

(https://streamsave.flexx.camp/signup-0818ml) or directly by email (dialogues@streamsave.eu). 

streamSAVE #newsletter is out! Sign up here! You can read the first edition here     newsletter.  

For more information, clarifications and support please contact dialogues@streamsave.eu. 

 

Kind regards,  

 

 

 

 

team. 

 
 

https://streamsave.eu/
https://zoom.us/meeting/register/tJYqdeugrDorH9yp9V80l5kXWnQMVjX_ierN
https://streamsave.flexx.camp/support-contribution-244
https://streamsave.flexx.camp/signup-0818ml
mailto:dialogues@streamsave.eu
https://streamsave.flexx.camp/signup-0818ml
mailto:dialogues@streamsave.eu
https://fae12d3e.sibforms.com/serve/MUIEAAnrQVD8Gy8Ru7KFWLyz9g1ooQ-UZw5baWRNOmb8cc1zrfV9iwH4GeX0vtXosfisdBfiH_fjhpQtTm3MsLpA3DwgnYMiMB4C1g_afv49kIjYpzO7W0N52Qw3bOS2I41IA3h93wr2gjpGtFf65lVxAvvAgC3EMJvU1BagnNnacbw-F1_9tO47cHK_WD9h35znk9lA_ftYjG48
https://sh1.sendinblue.com/ah1kbl8gs5t7e.html?t=1631604948
mailto:dialogues@streamsave.eu


 

91 

 



 

92 

 
_______ 

 

STREAMSAVE DIALOGUE GROUPS PRIORITY ACTIONS:HEAT RECOVERY & 

REFRIGERATION SYSTEMS 2021-10-19 seminaras (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-924/649-V-4-1 priedas 2021-11-15.zip). 
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IS-924/649-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-11-08 pranešimas.  

TN: tn  

 

SPECIALISTŲ PATARIMAI: ŠILUMĄ TAUPYTI VERTA 

 

 
 

Šildymas – būtina ir mums gyvybiškai svarbi paslauga. Ne šiaip sau sugalvota ir teisės 

aktais Lietuvoje įtvirtinta higienos norma, kad gyvenamosiose patalpose turi būti ne žemesnė nei 18 

laipsnių šiluma. Nes ilgesnį laiką būnant vėsiose patalpose žmonėms kyla peršalimo ir su tuo 

susijusių ligų pavojus. 

Turbūt pastebėjote, kad šilumos negalima išsaugoti net ir labai sandarioje patalpoje. Ji vis 

kažkur „dingsta“. Ir dėsningumas akivaizdus: kuo prastesnė pastato būklė (nesandarūs langai, 

neapšiltintas stogas, prasta sienų ar pamatų šiluminė izoliacija, seni radiatoriai ir pan.), tuo šiluma 

greičiau išgaruoja – patiriami dideli šilumos nuostoliai, didesnės sąskaitos už šildymą. 

Kaip, priklausomai nuo namo būklės, skiriasi suvartojimas ir mokesčiai už šildymą 

Klaipėdoje 2021 m. sausio, vasario ir kovo mėn. galite matyti šioje lentelėje: 

 

Šiluma KWh/m²/mėn. ir mokėjimai Eur/m²/mėn. 

Namų grupė 

2021 m. sausis, vid. lauko 

oro temperatūra  

(-1,60C; 608 DL) 

trukmė – 31 d. 

2021 m. vasaris, vid. lauko 

oro temperatūra 

(-3,50C; 602 DL); 

 trukmė – 28 d. 

2021 m. kovas, vid. lauko 

oro temperatūra  

(2,10C; 493,0 DL); 

trukmė – 31 d. 

Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 

Mokėjimai už 

šilumą  

1 m² ploto 

šildymui (su 

PVM) 

Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 

Mokėjimai 

už šilumą  

1 m² ploto 

šildymui (su 

PVM) 

Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 

Mokėjimai 

už šilumą  

1 m² ploto 

šildymui (su 

PVM) 

kWh/m²/mėn Eur/m²/mėn kWh/m²/mėn Eur/m²/mėn kWh/m²/mėn Eur/m²/mėn 

Atnaujinti 

(modernizuoti) 

namai 

11,75 0,62 11,57 0,61 8,75 0,46 

Suvartojantys 

vid. šilumos 

kiekį, dalinai 

atnaujinti namai 

17,62 0,93 17,79 0,94 13,99 0,73 

Senos statybos, 

prastos šiluminės 

izoliacijos namai 

20,35 1,07 20,6 1,09 16,40 0,86 

https://www.klenergija.lt/specialistu-patarimai-siluma-taupyti-verta/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/radiatorius.jpg
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Akivaizdu, kad už šilumą mažiausiai mokėjo modernizuotų daugiabučių namų gyventojai – 

vidutiniškai 0,56 euro už kvadratinį metrą (Eur/m2). Iš dalies atnaujintų namų gyventojai – po 0,87 

Eur/m2, o senos statybos ir prastos šiluminės izoliacijos namų gyventojams teko mokėti 1,01 

Eur/m2. Išvada paprasta: jei namai nesandarūs, energijos šildymui sunaudojama daugiau, taigi ir 

mokėjimai už šilumą didesni.  

Ką daryti? Kaip sutaupyti? 

Pastato konstrukcijos dalinis ar pilnas atnaujinimas labiausiai įtakoja šilumos sąnaudų 

sumažėjimą, tačiau šios priemonės yra brangios, atsiperkančios per ilgesnį laiką. Tuo tarpu 

paprastas veiksmas – šilumos punkto modernizavimas gali leisti taupyti iki 10 procentų iki šiol 

naudojamos šilumos. 

Jei butuose įrengti termostatiniai vožtuvai, jų pagalba sumažinus  dviem – trimis laipsniais 

nenaudojamų patalpų oro temperatūrą, taupysime šildymui sunaudotą šilumą. 

Vasarą remontuojant butus atsiranda galimybė pakeisti senus ketinius radiatorius 

efektyvesniais konvektoriais (plieniniais plokšteliniais radiatoriais) ar bent po jais įrengti šiluminės 

izoliacijos sluoksnį, žiemą trukdysiantį šilumai per sieną lengvai „tekėti“ į lauką. Jei izoliacijos 

paviršius dar padengtas blizgiu paviršiumi – efektas bus dar didesnis. 

Šilumos taupymu reikia rūpintis. Pastatų gyventojai ir juos atstovaujantys administratoriai, 

turėtų nuolat reikalauti iš savo pasirinktų prižiūrėtojų ne tik reguliariai pateikti šilumos naudojimo 

apžvalgas, bet realias, konkrečiam pastatui pritaikytas ir ekonomiškai pagrįstas rekomendacijas 

šilumos ūkio tobulinimui. 

Kiekvienas namas nusidėvi, todėl, siekiant pratęsti jo tarnavimo laiką ir norint efektyviai 

naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Atlikus kompleksinę namo renovaciją daugiabutis ne tik 

pagražėja, bet ir sutaupoma šiluma, kuri buvo tiesiog prarandama per nesandarias sienas, stogą, 

langus. Praktika rodo, kad apšiltinus namą ir atnaujinus šilumos bei karšto vandens sistemą, 

gyventojų sąskaitos sumažėja perpus. 

Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai. Daugelis mielai pasinaudotų 

galimybe savarankiškai reguliuoti šilumos naudojimą. Tai įmanoma, kai ant radiatorių 

sumontuojami termostatai – prietaisai, padedantys reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos 

kiekį. Visiškai renovuotame name pertvarkius  pastato šildymo sistemą, o butuose įrengus šilumos 

apskaitos prietaisus arba šilumos daliklius, pagal individualius poreikius galima reguliuoti 

konkrečios patalpos temperatūrą. 

Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – 

vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir 

subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar 

atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos 

izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažėja ir  pagerėja šilumos paskirstymo namo butuose 

tolygumas. 

Renovuoti – verta, nes: 

• Apsaugosite pastato konstrukcijas ir atnaujinsite inžinerines sistemas – prailginsite 

pastato ilgaamžiškumą ir išvengsite netikėtų išlaidų įvykus avarijoms ar vykdant 

remonto darbus. 

• Pagerės gyvenimo kokybė, kuri tiesiogiai priklauso nuo namų ir aplinkos, kurioje 

gyvename. 

• Padidės būsto vertė – atnaujintas būstas tampa daug patrauklesne investicija. 

• Sutaupysite – už šildymą mokėsite 25 – 60 proc. mažiau, nei prieš daugiabučio 

renovaciją. 

• Prisidėsite prie klimato kaitos mažinimo. Atnaujinto daugiabučio 60 kv. metrų butas per 

šildymo sezoną sutaupo daugiau nei toną anglies dioksido dujų, nepatenkančių į 

atmosferą. 

Energetinį efektyvumą didinančios atnaujinimo priemonės: 

• Išorinių sienų, rūsio perdangos ir cokolio šiltinimas leis sutaupyti nuo 10 iki 30 proc. 
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• Langų keitimas ir balkonų stiklinimas leis sutaupyti nuo 5 iki 15 proc. 

• Laiptinių lauko durų keitimas leis sutaupyti nuo 5 iki 10 proc. 

• Stogo ar perdangos šiltinimas leis sutaupyti nuo 5 iki 20 proc. 

• Šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas leis sutaupyti nuo 5 iki 20 proc. 

Daugiau patarimų, kaip butuose paprastomis priemonėmis galima taupyti šilumą, AB 

„Klaipėdos energija“ interneto svetainėje https://www.klenergija.lt/energijos-taupymas/ 

  

 

 

https://www.klenergija.lt/energijos-taupymas/
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IS-924/649-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-10-29 pranešimas. 

TN: tn  

 

TAUSOKIME GAMTĄ ATSISAKYDAMI POPIERINIŲ SĄSKAITŲ 

 

AB „Panevėžio energija“ siūlo vartotojams rinktis elektroninį sąskaitos už šilumą ir karštą 

vandenį gavimo būdą. 

Kaip užsisakyti elektroniniu paštu siunčiamas sąskaitas: 

• Išsiųskite prašymą el. paštu bendrove@pe.lt arba klientai@pe.lt. Prašyme nurodykite 

adresą, vardą ir pavardę (įmonės – pavadinimą), mokėtojo kodą ir elektroninį paštą, 

kuriuo norite gauti sąskaitas. Prašymą galite pateikti ir bendrovės vadybininkui, 

apsilankančiam bute ar įmonėje. 

• Prisijunkite prie AB „Panevėžio energija“ interneto svetainės www.pe.lt ir užpildykite 

pagrindiniame  lange pateiktą prašymo formą dėl sąskaitos pateikimo el. paštu.  

• Atvykite į AB „Panevėžio energija“ (Senamiesčio g. 113) arba paskambinkite tel. (8 45) 

501 050 ir susitarkite dėl sąskaitos siuntimo būdo. 

Pasirinkus elektroninę sąskaitą, ją gausite greičiau nei siunčiamą paprastu paštu. Sąskaita 

nepasimes ir bus pasiekiama jums patogiu metu. Išvengsime atvejų, kai dėl netvarkingų pašto 

dėžučių popierinės sąskaitos nepasiekia savininkų. 

Savitarnos portale sąskaitos nieko nekainuoja 

AB „Panevėžio energija“ siūlo ir kitą būdą, kaip atsisakyti popierinių sąskaitų už šilumą ir 

karštą vandenį. Prisijunkite prie savitarnos portalo interneto svetainėje www.pe.lt. Sąskaita jus 

pasieks akimirksniu, taupydami laiką, neišeidami iš namų ar biuro, negaišdami laiko eilėse, galėsite 

deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis ir mokesčius sumokėti naudojantis elektronine 

bankininkyste. 

Naudotis bendrovės klientų savitarnos portalo paslaugomis gali visi AB „Panevėžio 

energija“ vartotojai, gaunantys sąskaitas už šilumą. 

Tai paprasta ir patogu! 

Atnaujinta 2021-11-10 

 
 

https://www.pe.lt/news/511/47/Tausokime-gamta-atsisakydami-popieriniu-saskaitu
mailto:bendrove@pe.lt
mailto:klientai@pe.lt
http://www.pe.lt/
https://www.pe.lt/prasymas-del-el-saskaitos
http://www.pe.lt/
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IS-924/649-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA komentarai apie CO2 išmetimų deginant biokurą skaičiavimus ir 

taikymo perspektyvas CŠT sektoriuje  

 

Teisės aktai/projektai:  

1. Direktyva 2018/2001 „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją“ (toliau – 

RED II Direktyva) 

2. Š. m. liepos 15 d. patvirtintos Aplinkos ministerijos Gaminant ir naudojant biodegalus, 

skystuosius bioproduktus, biomasės kurą ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklės (toliau -AM taisyklės) 

3. Dar nepatvirtintas LR  atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo projektas (toliau – AIEĮ 

projektas) 

 

Faktinė situacija: 

Nuo 2021-06-30 įsigalios nauji reikalavimai biokurui, naudojamam katilinėse ir elektrinėse, kurių 

galia 20 MW ir daugiau (biodujų atveju 2 MW ir daugiau) ir kurių statybai ar modernizavimui 

finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi valstybės teikiama finansine parama (AIEĮ projekto 411 

straipsnio 1 dalies 4 p.), taip pat jeigu siekiama gauti valstybės paramą tokių įrenginių įrengimui.  

 

Ūkinės veiklos vykdytojai (tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai) užtikrinti 

biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams galės tiktai 

prisijungę (gavę sertifikatą) prie savanoriškų tarptautinių arba nacionalinių schemų. 

 

AIEĮ projekte numatoma nacionalinę schemą paskirti įgyvendinti operatoriui – Baltpool, kuris 

pasinaudodamas prekybos platformos administracinėmis struktūromis bei informacine duomenų 

baze, gales organizuoti tiekimo grandinę ir sudaryti sąlygas tinkamam tvarių biomasės kuro 

produktų srautui rinkoje bei supaprastinti praktikoje taikomą atitikties tvarumo ir ŠESD kiekio 

sumažėjimo kriterijams patikrinimo procesą ir taip sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams. 

Energetikos ministerija iki 2022 m. gegužės 1 d. praneš Europos Komisijai apie taikimomą LT 

savanorišką nacionalinę schemą.  

Kai kurie reikalavimai dėl pačio biokuro pagaminimo ir paruošimo (teritorijų, žaliavų) įsigalios 

patvirtinus AIEĮ projektą.  

 

Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir ŠESD sumažėjimo kriterijams, įsigyjant jį užbiržiniais sandoriais 

galės būti užtikrinama pagal EK pripažintas savanoriškas tarptautines schemas (pvz. SURE ir kt). 

Iki šiol EK nepatvirtino nė vienos schemos.  

Jei biokatilai/įrenginiai pastatyti iki 2021 m. sausio 1 d. yra negavę paramos (pvz. nereguliuojami 

NŠG) jiems nėra prievolės jungtis prie savanoriškų/nacionalinių schemų. Tačiau visiems be išimties 

≥ 20 MW galios biokatilinėms/CHP jėgainėms yra prievolė apskaityti biokurą pagal masės balanso 

sistemą (AIEĮ projekto 411 straipsnio 2 dalis). Reikalavimai leidžia maišyti skirtingomis tvarumo ir 

ŠESD charakteristikomis pasižyminčių žaliavų ar kuro siuntas, mišinius.  

 

Apie biokuro tvarumą ir ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijus 

 

AEIĮ projekto 421 str. 2 dalyje numatomas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekio sumažėjimo kriterijus yra toks: 

“Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl biomasės kuro naudojimo, kiekis, 

palyginti su išmetamųjų dujų, susidarančių dėl iškastinio kuro naudojimo, kiekiu, turi sumažėti 

mažiausiai 70 procentų, kai elektros energija, šilumos ir vėsumos energija pagaminta įrenginiuose, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=LT
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390538/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390538/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390538/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e3926a30ea0d11eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e3926a30ea0d11eb866fe2e083228059
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kurie naudoja biomasės kurą ir kurie pradėti eksploatuoti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. 

gruodžio 31 d., ir mažiausiai 80 procentų – įrenginiuose, kurie pradėti eksploatuoti nuo 2026 m. 

sausio 1 d.” 

 

Tai reiškia kad, išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijai taikomi tik naujiems įrenginiams, 

pradėtiems eksploatuoti nuo 2021m. sausio 1 d.  

Iki 2021 metų pastatytiems biokatilams (virš 20 MW galios, gavusiems paramą ir t.t. (411 str. 1 d. 

reikalavimai)) ŠESD sumažėjimo skaičiuoti nereikia, būtina tik atitikti biomasės kuro tvarumo 

kriterijus (AEIĮ projekto 421 str. 5 dalyje) t.y. užtikrint atitiktį RED II reikalavimams dalyvaujant 

savanoriškoje tarptautinėje schemoje  ir (arba) savanroiškoje nacionalinėje schemoje (operatorius 

BALTPOOL)  

Šis ŠESD kiekio sumažėjimas apskaičiuojamas pagal AM taisyklėse patvirtintą tvarką. Kuriose iš 

principo 1:1 yra perkeliamo REDII direktyvos nuostatos, patvirtintos 2018 m. pabaigoje. Taikomos 

3 vertes:  

- faktinė sumažinto ŠESD kiekio vertė (taisyklių 7 priedas) 

- numatytoji sumažinamo ŠESD kiekio vertė (pagal išanksto nustatytus koeficientus 

gali būti naudojama vietoj faktinės vertės  

- tipinė sumažinamo ŠESD kiekio vertė (apytikslė vertė naudojant tam tikrą biomasės 

kuro gamybos būdą ir kuri atitinka Europos Sąjungos vidutinę vertę)  

 

Pagal AM taisyklių 6 priedą Lietuvoje plačiai naudojamų skiedrų ŠESD dujų kiekio 

sumažėjimo  (tipinė arba numatytoji vertė) yra virš 90 proc. (šilumai) : 

Pvz. Skiedroms taikomos vertės (ištrauka) 

Biomasės kuro 

gamybos 

sistema 

Transportavimo 

atstumas 

Išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimas – 

tipinė vertė 

Išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimas – numatytoji 

vertė 

Šiluma 
Elektros 

energija 
Šiluma 

Elektros 

energija 

Miško kirtimo 

liekanų skiedros 
1–500 km 93 % 89 % 91 % 87 % 

Kamienų skiedros 1–500 km 93 % 89 % 92 % 88 % 

Vertinant biomasės kuro CO2 pėdsaką, atsižvelgiama ir į transportavimo atstumą - daugiausiai CO2 

bus sutaupoma biomasės kuro gamybai naudojant vietinę žaliavą.  

Darytina išvada, kad jau dabartinėm sąlygom esamuose įrenginiuose deginamas vietinis biokuras 

atitinka  ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijų. O pagal faktines vertes (AM Taisyklių 7 priedo 

metodika) bus skaičiuojama jau pradėjus taikyti sertifikavimo schemas. Skaičiavimo formulėse kol 

kas daug nežinomųjų, kuriems duomenis reiks susirinkti iš sertifikavimo schemoje dalyvaujančių 

biokuro gamintojų/tiekėjų, taip pat Baltpool CO2 skaičiavimus pateikinės nacionalinėje schemoje 

automatizuotu būdų, tuo palengindamas ukinės veiklos dalyviams administracinę naštą. 

Išvada dėl CO2 pėdsako skaičiavimo ir traktavimo: 

- Iki 20 MW galios įrenginiuose RED II direktyvos reikalavimai netaikomi – naudojamas 

biokuras bus traktuojamas kaip tvarus ir CO2 išmetimai bus lygus 0  

- Virš 20 MW biokurą deginatiems įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti iki 2021m. sausio 1 

d., bus būtina dalyvaut nacionalinėje ir (arba) tarpautinėje sertifikavimo shemoje -  

naudojamas sertifikuotas biokuras bus traktuojamas kaip tvarus ir CO2 išmetimai bus 

lygus 0  

- Virš 20 MW biokurą deginatiems įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti po 2021 m. sausio 1 

d., t.y. dalyvaujantiems nacionalinėje ir (arba) tarpautinėje sertifikavimo shemose -  

naudojamas sertifikuotas biokuras bus traktuojamas kaip tvarus ir CO2 išmetimai bus 

lygūs 0, jeigu išmetamųjų ŠESD dujų kiekio sumažėjimas bus virš 70 proc 
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(eksploatuojamiems nuo 2021-2025 m.) ir virš 80 proc (nuo 2026 m. pastatytiems 

įrenginiams)).  

Taigi, Lietuvoje biokuras šilumos/elektros gamybai ir toliau turėtų išlikti 100 % AEI 

(atsižvelgiant dar ir į tai, kad nuo 2021 m. dar neturim pradėtų eksploatuoti naujų biokatilų), kol 

neateis nauji RED III direktyvos reikalavimai pagal kuriuos  numatoma galios ribą mažinti iki 5 ar 

net 1 MW. Po 5 metų biomasė turės turėti deklaruojamą CO2 pėdsaką, todėl CO2 turėtų turėti 

individualią skaičiuotę kiekvienam km. Šiu metu pagal AM Taisykles taikomas sustambintas 

vertinimas priklausomai nuo transportavimo atstumo,  išskiriami 4 lygiai: 0-500 km, 500-2500, 

2500-10000 km ir virš 10000 km. Lietuvos atveju 500 km jau apima beveik visą šalies spindulį, 

todėl kuo smulkesnis išskaidymas duotų tikslesnį CO2 vertinimą. RED III projekto derinimai EK 

turi prasidėti š.m. vasarą, o nauji REDIII reikalavimai tikėtina turės įsigalioti 2023 m. 

Pagal AIEĮ projektą LR energetikos ministras dar turės patvirtinti tvarkos aprašą, pagal kurį 

BALTPOOL dar turės parengti energijos išteklių biržoje prekiaujamo biomasės kuro atitikties 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams taisykles.  

 

2021-11-08 

Šiuo klausimu jau buvo rengta medžiaga ir susitikimų buvo keli. Pridedu vasarą mano ruoštą info. 

Pats AEĮ įstatymas jau viešai buvo derintas 2 kartus (pastabas esam teikę: https://lsta.lt/wp-

content/uploads/2021/05/210531_54_LSTA_EM_del-neefektyviuCT_biokuro-tvarumo_F.zip). 

Enmin vasaros pabaigoje buvo po visų derinimų atidavė LRV ir dabar laukiama, kada Seimas 

patvirtins. Lietuva turėjo iki 2021 birželio perkelt REDII direktyvos nuostatas į nacionalinius TA – 

vėluojama. 

 

Ramunė 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210531_54_LSTA_EM_del-neefektyviuCT_biokuro-tvarumo_F.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210531_54_LSTA_EM_del-neefektyviuCT_biokuro-tvarumo_F.zip
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IS-924/649-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl kolektyvinės sutarties rengimo 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siekdama didinti patrauklumą dirbti šilumos tiekimo 

įmonėse, šiuo metu aktyviai sistemina atlyginimų duomenis (iki mokesčių) pagal įvairius kriterijus 

t.y. pagal darbuotojų kvalifikaciją, darbą pamainomis ir kt. Taip pat laukiame pasiūlymų, ką jūsų 

manymu būtų svarbu įtraukti į kolektyvines sutartis: pvz. minimalus valandinis atlygis ar pan. Visi 

iš narių surinkti duomenys bus naudojami rengiant šakinę kolektyvinę sutartį. Prašome jūsų, pagal 

galimybes pateikti atitinkamus duomenis (pridedama lentelė) arba internetinio puslapio nuorodą į 

viešai skelbiamus atlyginimų duomenis. 

Dėkojame už skirtą laiką. 

 
Pagarbiai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  

Teisininkas 

Egidijus Šimoliūnas  

Tel. 868954153, www.lsta.lt 

 

Darbuotojo kategorija 

 

Įmonės 

dydis, Turto 

vertė (RAB) 

EUR 

Apytikslis 

atlyginimas 

(iki mokesčių), 

(EUR/mėn. 

Siektinas 

atlyginimas 

(iki mokesčių), 

EUR/mėn. 

Pastabos, 

papildoma 

informacija 

Vadovai (padalinio, pamainos ir kt.) 
    

Įmonių vyriausieji specialistai, 

kuruojantys atskiras sritis 

    

Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 
    

Specialistai, vadybininkai ir t.t. be 

aukštojo išsilavinimo 

    

Atestuoti darbininkai dirbantys 

pamaininį darbą 

    

Atestuoti darbininkai dirbantys viena 

pamaina 

    

Neatestuoti darbininkai dirbantys 

viena pamaina 
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IS-924/649-VI-5 priedas 

 

INFO_2021-11-08 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC klientų savitarnos Jonavoje 

pristatymas 

 

Siunčiame vakar (lapkričio 8 d.) vykusio LŠTA webinaro medžiagą. IRTC įmonės atstovai 

pristatė Jonavos mieste pradėjusią veikti vieningą komunalinių įmonių (šilumos tiekimo, geriamojo 

vandens tiekimo, pastatų administravimo) klientų elektroninę savitarnos svetainę mokijonava.lt ir 

sistemos funkcionalumą, kas šiuo metu yra naujiena Lietuvoje. Savitarnos interneto svetainėje, 

prisijungęs abonentas gali matyti ne tik tai, kas įprasta: išrašytas sąskaitas ir savo mokėjimų istoriją, 

deklaruoti skaitiklių rodmenis, parsisiųsti/atsispausdinti mokėjimo pranešimus, atlikti mokėjimus už 

suteiktas paslaugas tiesiogiai iš savitarnos svetainės, bet ir pasinaudoti šiomis funkcijomis: siųsti 

pranešimus paslaugos teikėjui ir gauti atsakymus, užsakyti paslaugas, pasirašyti sutartis, ar jas 

pakeisti/nutraukti, gauti technines sąlygas, pateikti prašymus. Prie savitarnos prisijungiama ne tik 

paprastuoju būdu (e-paštas ir slaptažodis) bet ir saugesnėmis identifikavimo priemonėmis: Smart-

ID, mobilusis parašas, lustinė kortelė/USB laikmena (apie projektą: https://youtu.be/4lytwIQK-

Wc). 

Susitikimo vaizdo įrašą rasite čia:  LŠTA_pirmadienio_webinaras_IRTC klientų 

savitarnos pristatymas-20211108_140156-Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

2021-11-08 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC klientų savitarnos Jonavoje 

pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-924/649-VI-5-1 priedas 

2021-11-15.zip). 

https://mokijonava.lt/
https://youtu.be/4lytwIQK-Wc
https://youtu.be/4lytwIQK-Wc
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQchPdHDYCVLmLNltNTH1nMBeLF6NONGtMap_cREwsRiaQ?e=9twyuL
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQchPdHDYCVLmLNltNTH1nMBeLF6NONGtMap_cREwsRiaQ?e=9twyuL
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQchPdHDYCVLmLNltNTH1nMBeLF6NONGtMap_cREwsRiaQ?e=9twyuL
http://www.lsta.lt/
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IS-924/649-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. LSTA pirmadienio 2021-11-15 webinaras_Panevėžio energija_absorbcinis šilumos 

siurblys 

 

LŠTA pirmadienio webinaras, kurio metu Panevėžio energija pristatys technologinę naujovę - 

įdiegtą absorbcinį šilumos siurblį vienoje iš katilinių (pranešėjas Rolandas Bitcheris) 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

______________ 

 

LŠTA INFO. LSTA pirmadienio 2021-11-22 webinaras_AmbiHeat šilumos siurblių jėgainės 

 

2021 lapkričio 22 d. (pirmadienis) 14 val.  LŠTA pirmadienio webinaras  - CALEFA Šilumos 

siurblių jėgainė, naudojanti atsinaujinančią energiją sprendimas AmbiHeat (Nordic Logic 

pristatymas) 

 

Prisijungimo nuoroda: 

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  
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