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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-925/650 

2021-11-18/2021-11-22 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-925/650-I-1 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XIV-607 TN: tn; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 Suvestinė 

redakcija nuo 2021-11-13 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-I-2 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

23 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XIV-606 TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 TN:tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2021-11-15 pranešimas. VERT: keičiasi šilumos aukcionų organizavimo tvarka, TN: 

tn. 

• VERT 2021 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. O3E-1488 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“ PAKEITIMO TN: tn, 

• ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-16 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-I-4 priede pateikiama: 

• VERT 2021 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. O3E-1489 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO 

NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TN: tn, 

• VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-16 TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-925/650-I-5 priede pateikiama: 

• LRV 2021 11 17 pranešimas. Vyriausybė patvirtino papildomas COVID-19 valdymo 

priemones, TN: tn, 

• LRV nutarimo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 

D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO Projekto lyginamasis variantas TN: tn. 

• LRV 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 943 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o LRV nutarimo „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO“ Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28 iki 2021-11-30 TN: tn. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e09211043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-15/keiciasi-silumos-aukcionu-organizavimo-tvarka.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-patvirtino-papildomas-covid-19-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-220
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244?jfwid=-11vir7sy49
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
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Šio skyriaus IS-925/650-I-6 priede pateikiama: 

• VERT 2021-11-15 pranešimas. Papildyta Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo 

metodika, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-1 priede pateikiama; 

• EM teikimas LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. 

IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA TEISĖS GRUPĖ 

„IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 

2, 12, 17, 20, 22, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

(TOLIAU – PROJEKTAS) (TAP-21-1233(3); TAIS NR. 21-27393(4))“ TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-2 priede pateikiama:  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375  1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 

55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO Projekto Nr. 5202(2) lyginamasis variantas TN: tn, 

Projekto svartstymą LRS lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2021-11-17 teikimas Nr. (22.2-24Mr)3-1957 dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. 

įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, 

magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų 

planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, 

magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų 

rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir 

tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-4 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“; „2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-15/vert-papilde-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios-ir-izoliuoto-elektros-energetikos-sistemos-darbo-uztikrinimo-pasl.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c854f440479611eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=834d32a0-5f5f-4ab8-91fe-e81832223ef5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/deec66c6490d11eca442ce6d75941970
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c854f440479611eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=834d32a0-5f5f-4ab8-91fe-e81832223ef5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2730333046e811eca8a1caec3ec4b244?jfwid=-11vir7y3wu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2730333046e811eca8a1caec3ec4b244?jfwid=-11vir7y3wu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aa825cf0478711eca8a1caec3ec4b244
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aa825cf0478711eca8a1caec3ec4b244
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų 

kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-5 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 

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“; „5. Dėl akcinės 

bendrovės „Akmenės cementas“ 2022 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos 

kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“; „6. Dėl AB „Panevėžio energija“ 

elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 

metams nustatymo“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2021 11 15 pranešimas. Skatinami žalieji pirkimai statybų sektoriuje: žaliai bus galima 

įsigyti renovacijos ir griovimo paslaugas, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o AM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. 

BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS 

PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, 

SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS 

KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI 

SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, 

TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir 

Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-7 priede pateikiama:  

• EIM 2021-11-16 raštas EM, LŠTA ir.kt. Nr. (4.5-82 E)-3-4934 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO 

NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO KIEKIO APSKAITOS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO 

TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-925/650-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2021-11-19 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-11-19 posėdžio: „1. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo“; „2. Dėl prašymo 

leisti nukrypti nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, 

kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 20 straipsnio 6 dalies nuostatų 

patvirtinimo“; „3. Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie 

gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2022 metams“; „4. Dėl akcinės bendrovės 

„Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2022 metams 

tvirtinimo“ medžiaga TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

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
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skatinami-zalieji-pirkimai-statybu-sektoriuje-zaliai-bus-galima-isigyti-renovacijos-ir-griovimo-paslaugas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skatinami-zalieji-pirkimai-statybu-sektoriuje-zaliai-bus-galima-isigyti-renovacijos-ir-griovimo-paslaugas
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_EMIN-rastas-del-silumnesio-taisykliu-pakartotinis.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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Šio skyriaus IS-925/650-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-11-16 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-11-17 pranešimas. Atšaukiamas 2021-11 19 šilumos aukcionas, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-925/650-III-2 priede pateikiama  

• LRV 2021-11-16 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021 m. Lapkričio 12 d. informacinis pranešimas.Viešose uždarose vietose, viešajame 

transporte, uždarose erdvėse esančiose darbo vietose bus privaloma dėvėti medicinines 

kaukes arba respiratorius, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

• GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS 

ALGORITMAS nuo lapkričio 17 d. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-III-3 priede pateikiama  

• LRS 2021-11-16 posėdžio NR. 112 stenogramos IŠRAŠAS TN: tn, (Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-892 -

SVARSTYMO EIGA) 

 

Šio skyriaus IS-925/650-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT skyrė UAB „Trakų energija“ baudą už reguliuojamos 

veiklos pažeidimus, TN: tn, 

• VERT 2021-11-16 pranešimas. Nustatytos SGD pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų 

kainos 2022 metams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-16 pranešimas. Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo 

paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 metams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT paskelbė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką, TN: tn, 

• VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų 

persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas, TN: tn. 

• VERT 2021-11-16 pranešimas. Paskelbtos AB „Achema“ persiuntimo paslaugų kainos ir jų 

taikymo tvarka, TN: tn. 

• VERT 2021-11-19 pranešimas. VERT: Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji 2022 

metams mažėja 26,94 proc. TN: tn, 

• VERT 2021-11-19 pranešimas. Patvirtintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių 

dujų skirstymo kainos 2022 m. TN: tn, 

• VERT 2021-11-19 pranešimas. VERT leido LITGRID AB atidėti prisijungimą prie Europos 

dažnio atkūrimo rezervų balansavimo energijos mainų platformos, TN: tn, 

• VERT 2021-11-19 pranešimas. REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT 

apžvalgą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-III-5 priede pateikiama  

• EM INFO. Viešoji konsultacija dėl vertinimo kriterijų ir metodinio jų taikymo vertinant 

žaliavų tinkamumą naudoti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai, TN: 

tn (tiesioginės nuorodos tekste) 

o VERTINIMO KRITERIJŲ IR METODINIO JŲ TAIKYMO projektai TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-925/650-III-6 priede pateikiama  

• EM raštas Savivaldybėms ir LRV kanceliarijai DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO 

GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMO. 

 

 

 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/viesose-uzdarose-vietose-viesajame-transporte-uzdarose-erdvese-esanciose-darbo-vietose-bus-privaloma-deveti-medicinines-kaukes-arba-respiratorius
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/796e6c0046fe11eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=81371580-9d32-4add-b579-8cb22df070e4
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/skyre-uab-trak%C5%B3-energija-bauda-uz-reguliuojamos-veiklos-pazeidimus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/nustatytos-sgd-pakartotinio-dujinimo-ir-perkrovos-paslaugu-kainos-2022.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/nustatytos-elektros-energijos-rezervines-galios-uztikrinimo-paslaugu-kainu-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/vert-paskelbe-ab-energijos-skirstymo-operatorius-elektros-energijos-persiuntimo-paslaugos-kainas-ir-j%C5%B3-taikymo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/vert-paskelbe-mazuju-elektros-energijos-skirstytoju-persiuntimo-paslaugu-kainas-ir-ju-taikymo-tvarkas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/paskelbtos-ab-achema-persiuntimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/vert-gamtiniu-duju-tiekimo-saugumo-dedamoji-2022-metams-mazeja-26,94-proc.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/patvirtintos-eso-gamtiniu-duju-skirstymo-kainos-2022-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/vert-leido-litgrid-ab-atideti-prisijungima-prie-europos-daznio-atkurimo-rezervu-balansavimo-energijos-mainu-platformos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/acer-paskelbe-nauja-ketvirtine-remit-apzvalga.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_PriceWaterhouse_vies_konsult_del-vert_kriteriju_metod_ju-taikymo.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_PriceWaterhouse_vies_konsult_del-vert_kriteriju_metod_ju-taikymo.zip
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-925/650-IV-1 priede pateikiama:  

• KREIVYS APIE Į ENERGETIKĄ ATEINANČIUS 10 MLRD. EURŲ: PARAMA GALĖS 

PASINAUDOTI KAS TREČIAS NAMŲ ŪKIS, Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 14 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-IV-2 priede pateikiama  

• ENERGETIKAS SAULIUS KUTAS: NEMAŽA DALIS DABAR GYVENANČIŲJŲ DAR 

SULAUKS NEGRĮŽTAMŲ KLIMATO POKYČIŲ, Arūnas Marcinkevičius 2021 m. 

lapkričio 15 d. www.delfi.lt, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-925/650-IV-3 priede pateikiama 

• KAIP KITOSE VALSTYBĖSE TVARKOMASI SU DIDESNĖMIS ELEKTROS IR DUJŲ 

KAINOMIS – Į ATEITĮ SĄSKAITAS KRAUNANTI LIETUVA ATRODO UNIKALIAI, 

Ernestas Naprys 2021 m. lapkričio 17 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-IV-4 priede pateikiama 

• GYVENTOJAMS AIKČIOJANT DĖL IŠAUGUSIŲ SĄSKAITŲ UŽ ŠILDYMĄ, 

KATILINĖ KAUNE SKUNDŽIASI: ESAME ANT BANKROTO RIBOS, Edgaras 

Savickas 2021 m. lapkričio 18 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

• LRS EK 2021-11-17 posėdžio vaizdo įrašas TN: https://www.youtube.com/watch? 

V=oDZhCDmsrJM, (nuo 57 minutės) 

 

Šio skyriaus IS-925/650-IV-5 priede pateikiama 

• AM 2021 11 18 pranešimas. Finansinės priemonės klimato kaitai valdyti bus naudojamos 

lanksčiau, TN: tn.  

 

 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-i-energetika-ateinancius-10-mlrd-euru-parama-gales-pasinaudoti-kas-trecias-namu-ukis.d?id=88638177
https://www.delfi.lt/plius/autorius/?aid=26787023
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/verslas-ir-ekonomika/energetikas-saulius-kutas-nemaza-dalis-dabar-gyvenanciuju-dar-sulauks-negriztamu-klimato-pokyciu.d?id=88677231
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kaip-kitose-valstybese-tvarkomasi-su-didesnemis-elektros-ir-duju-kainomis-i-ateiti-saskaitas-kraunanti-lietuva-atrodo-unikaliai.d?id=88688701
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/gyventojams-aikciojant-del-isaugusiu-saskaitu-uz-sildyma-katiline-kaune-skundziasi-esame-ant-bankroto-ribos.d?id=88700169
https://www.youtube.com/watch?%20v=oDZhCDmsrJM
https://www.youtube.com/watch?%20v=oDZhCDmsrJM
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/finansines-priemones-klimato-kaitai-valdyti-bus-naudojamos-lanksciau
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V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-925/650-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Baltijos energetikos forume 2021. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-V-2 priede pateikiama 

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

networks, TN: tn  

• LŠTA INFO. 4-tos kartos žemos temperatūros centralizuoto šildymo tinklai TN: tn, 

(tiesioginės nuorodos teksta).  

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-11-16 pranešimas. PABRANGUS KURUI, BRANGO IR 

ŠILUMA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA 2021-11-22 pranešimas (projektas). Valstybės parama individualaus šildymo keitimui 

į centralizuotą. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-3 priede pateikiama 

• AM 2021 11 15 pranešimas. Glazgo klimato paktu pasaulis atsisako iškastinio kuro 

subsidijų ir naudos mažiau anglies kuro, TN: tn, 

• Glasgow Climate Pact (Advance unedited version) 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-4 priede pateikiama 

• INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. LITHUANIA 2021. ENERGY POLICY 

REVIEW (titulinis ir turinys) 

o INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. LITHUANIA 2021. ENERGY POLICY 

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

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

925/650-VI-4-1 priedas 2021-11-22.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-5 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 M. NR. 21 

(2021‐11‐15) TN: tn, (titulinis ir turinys) 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 M. NR. 

21 (2021‐11‐15) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-6 priede pateikiama 

• GRINDJUOSTINIS ŠILDYMAS – NEMATOMI RADIATORIAI, 2021-11-16 www.asa.lt, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-7 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2021-11-15 d. LŠTA webinaro medžiaga: absorbcinis šilumos siurblys 

Panevėžyje; CŠT sektoriui aktualių paramos priemonių iš KKP programos ir planuojamų ES 

SF 2021-2027 lėšų apžvalga (LŠTA informacija) (tiesioginės nuorodos tekste). (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
https://lsta.lt/aktualijos/konferencija-4-tos-kartos-zemos-temperaturos-centralizuoto-silumos-tiekimo-sistemos/
https://lsta.lt/aktualijos/ketvirtos-kartos-cst-sistemu-kurimas-baltijos-regiono-salyse/
https://www.pe.lt/news/521/47/Pabrangus-kurui-brango-ir-siluma
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/glazgo-klimato-paktu-pasaulis-atsisako-iskastinio-kuro-subsidiju-ir-naudos-maziau-anglies-kuro
https://www.lsd.lt/index.php?-534590320
https://www.lsd.lt/index.php?-534590320
http://www.asa.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19120/grindjuostinis-sildymas
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atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-925/650-VI-7-1 priedas 

2021-11-22.zip). 

 

Šio skyriaus IS-925/650-VI-8 priede pateikiama 

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

jėgainės 
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IS-925/650-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-04 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-11-12 Nr. 

2021-23529  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
XIV-607 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

11-13 
Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Seimas  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-11-12, 

Nr. 23529 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-607 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

2022. Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų.“ 

2. Pakeisti 32 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, 

sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) 

gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių 

nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje 

nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio.“ 

3. Pakeisti 32 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos 

sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens 

faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos 

skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Kai kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, 

pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos 

išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos arba 

vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę 

metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, 

vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
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TN: tn 

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2003-05-20 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

11-13 -  

Registravimo 

duomenys: 

Nr. 

1031010ISTA0IX-

1565  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
IX-1565 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
 

Galioja   Įsigalioja 2003-07-01 Priėmė: 
Lietuvos 

Respublikos Seimas  

Pakeitimų 

projektai: 
 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 

Valstybės žinios, 

2003-05-28, Nr. 51-

2254 

Eurovoc terminai:  
 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 51-2254, i. K. 1031010ISTA0IX-1565 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008-01-01: 

Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMAS  

 

2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565 

Vilnius 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslai 

1. Šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų 

santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. 

2. Įstatymo tikslai: 

1) mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams; 

2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją; 

3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus; 

4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; 

5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 

6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.  

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Aprūpinimo šiluma sistema – organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti 

šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar 

daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų.  

2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš 

karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo 

vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens 

ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam 

vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros. 

3. Asmuo – Lietuvos Respublikos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, fizinis 

asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos ekonominės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F62AD965997D
http://www.lrs.lt/tais-portal/amendmentDrafts?docOid=TAR.F62AD965997D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
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erdvės valstybėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar kitoje Europos ekonominės 

erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, ar kita organizacija, ar jų filialas, taip pat kitos užsienio valstybės 

juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje. 

4. Atliekinė šiluma – pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudota šilumos energija.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

5. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojų sunaudoto karšto vandens 

kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

6. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo 

priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

7. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) – šilumos ir elektros energijos 

gamyba bendrame technologiniame cikle. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

8. Bendras šilumos ir elektros energijos gamintojas – įmonė ar jos padalinys, kurių pagrindinė 

veikla yra bendra šilumos ir elektros energijos gamyba. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

9. Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities 

reikmėms. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

10. Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje 

esamam šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos, 75 procentai bendruose 

šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų 

derinio.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

11. Karštas vanduo – iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros, vanduo.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

12. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–

pardavimo sutartis. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas 

karšto vandens vartotojams. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

14. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama 

formule, kuri taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, 

atsižvelgus į tiekiamos šilumos ir geriamojo vandens kainų pokytį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, 

išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos 

efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), 

vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, 

apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų 

perkamos šilumos kainų pokytį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą 

metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija, mokama vartotojo, 

naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

17. Konkurencinis šilumos vartotojas – šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje 

zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Tarybos 

nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantys daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius 

kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio. Šiems vartotojams šilumos kaina nustatoma individualių 

sąnaudų principu.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

18. Mokėjimo už šilumą pranešimas – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą 

formą šilumos tiekėjo parengta ir privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus turinti išsami, tiksli, aiški ir 

visus mokesčiams apskaičiuoti reikalingus išeities duomenis turinti informacija buitiniam šilumos vartotojui 

apie jam už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuotas mokėtinas už patiektą šilumą šildymui ir (ar) karštam 

vandeniui ruošti sumas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

19. Šilumos ūkio priemonės – Nacionaliniame pažangos plane nustatytus valstybės energetikos 

politikos pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinių plėtros programų priemonės, apimančios 

ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) 

bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių įgyvendinimo priemones valstybės teritorijoje.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

20. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, 

savivaldybių tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas 

nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas 

skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir 

butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

22. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir 

parduodantis juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

23. Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas 

būdas pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

24. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate įrengtas techninių priemonių kompleksas, 

skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į patalpas pristatyti. Nuo 

tiekėjo tinklų ji atribojama pastato įvadu.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

25. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris 

atitinka šio įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) veikla. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

26. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji – pastovi karšto vandens kainos dalis, apskaičiuota 

karšto vandens kainos galiojimo laikotarpiui. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais 

ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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28. Sąskaita už šilumą – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus 

atitinkantis dokumentas, kuriame nurodytas atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektos šilumos ar karšto 

vandens kiekis, jų kaina ir suma, kurią turi sumokėti vartotojas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios 

institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant 

privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

30. Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar 

dujos, naudojami šilumai pristatyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

31. Šilumos aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio, gaminamo turimuose 

šilumos gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal aukciono dalyvių 

pasiūlytą kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, nustatymo aukciono būdu sistema.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

32. Šilumos aukciono dalyvis – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka teikiantis pasiūlymus gaminti 

ar parduoti šilumos energiją šilumos aukcione.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

33. Šilumos aukciono duomenų valdymo sistema – šilumos energijos gamybos ir supirkimo 

duomenų valdymo sistema, prieinama šilumos aukciono dalyviams pagal Šilumos aukciono reglamentą ir 

šios sistemos naudojimo sutartis, sudaromas šilumos aukciono dalyvių ir energijos išteklių biržos 

operatoriaus.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

34. Šilumos aukciono informacinė sistema – šilumos aukciono portalas, kuriame Šilumos 

aukciono reglamente nustatyta tvarka teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems 

asmenims ir visuomenei.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos 

bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, 

parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, 

nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka 

savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos 

dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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36. Šilumos dalikliai – netiesioginio matavimo prietaisai, kurių sistema kartu su atsiskaitomuoju 

prietaisu, kaip papildoma dalimi, naudojama išmatuotam šilumos energijos kiekiui paskirstyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

37. Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę šilumos 

vartojimo galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už šilumos 

kilovatvalandę, dedamųjų.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

38. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – šilumos tiekėjo ir 

buitinio šilumos vartotojo ar šilumos vartotojo, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose 

neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, sudaroma sutartis.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui 

gaminti, transportuoti ar kaupti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

40. Šilumos įvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka, įskaitant pastato pirmuosius uždaromuosius 

įtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato šilumos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

41. Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

42. Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti 

šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

43. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta – šilumnešio vamzdynų vieta, kurioje tiekėjas parduoda 

šilumą vartotojui. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. 

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra 

neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama 

perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai). 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

45. Šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas šilumos vartotojų 

butuose ar kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys 

naudojami į pastatą patiektam šilumos kiekiui paskirstyti šilumos vartotojams.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

46. Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams 

pagal pirkimo–pardavimo sutartis. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

47. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos 

vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

48. Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos 

tiekimu nustatytoje teritorijoje. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

49. Šilumos tiekimo nutraukimas – šilumnešį perduodančio vamzdyno išardymas, kad tiekti 

šilumą būtų techniškai negalima.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

50. Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame, 

įgyvendinant šilumos ūkio priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų 

teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius 

mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

51. Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, 

perdavimu, tiekimu ir vartojimu. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

52. Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai 

nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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53. Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, 

mokamų euro centais už kilovatvalandę. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

54. Tiekimo–vartojimo riba – šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą 

vartotojui.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

55. Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui nuomos, 

koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pagrindu. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

56. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – šilumos ūkio paslaugos, kurias nustato 

įstatymai, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija vadovaudamasi visuomenės interesais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO VALDYMAS 

 

3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje  

2023. Konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų, tenkinant šilumos 

vartotojų poreikius, įgyvendinama atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones ir šilumos ūkio 

specialiuosiuose planuose nustatytus veiksmus, nustatant vartotojų šilumos poreikių 

tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant 

leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai bei įvertinant išorines sąnaudas, taip pat kitomis šio 

įstatymo nustatytomis priemonėmis. Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių 

energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, jeigu tai neprieštarauja 

teritorijų planavimo dokumentams.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

2. Šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija. Siekiant užtikrinti konkurenciją 

tarp šilumos gamintojų, Taryba tvirtina Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą 

visiems asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, 

ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto 

vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Taryba ir savivaldybių institucijos numato priemones 

konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Valstybė (savivaldybės) numato priemones konkurencijai skatinti pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros srityje ir užtikrina jų įgyvendinimą. 

5. Konkurencijos taryba kontroliuoja, kaip šilumos ūkyje laikomasi Konkurencijos įstatymo 

reikalavimų, inter alia, kad šilumos gamintojai, tiekėjai ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojai (eksploatuotojai) nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi ar nesudarytų draudžiamų 

susitarimų. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

 

4 straipsnis. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos bei šilumos gamybos iš biokuro ir 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinimas 

1. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į būtinybę veiksmingai naudoti elektros 

energiją ir šilumą generuojančius pajėgumus, nustato elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir 

elektros energijos gamintojų mastą ir tvarką. 

3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant atliekas, 

taip pat iš geoterminės energijos pagamintos šilumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas. Šis supirkimas 

yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 

 

5 straipsnis. Šilumos vartotojų teises ginančių organizacijų teisė kontroliuoti šilumos tiekėjų 

veiklą 

Šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos ir institucijos turi teisę gauti iš šilumos tiekėjų ir 

gamintojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų duomenis apie šilumos tiekimo ir gamybos veiklą, 

teikiamas paslaugas, taip pat kitus duomenis, reikalingus šilumos vartotojų teisėms ginti, ir teikti pasiūlymus 

valstybės ir savivaldybių institucijoms.  

 

6 straipsnis. Šilumos taryba 

2024. Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais 

pagrindais veikianti su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų (įskaitant 

vartotojų teises ginančias nevyriausybines organizacijas) atstovų grupė, teikianti energetikos 

ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio klausimais.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

2. Šilumos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO PLANAVIMAS 

 

7 straipsnis. Šilumos ūkio planavimas nacionalinėse plėtros programose 

Energetikos ministerija, atlikusi didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 

šilumos tiekimo plėtros galimybių vertinimą ir atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

valstybės energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, rengia ir teikia Vyriausybei 

tvirtinti nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos šilumos ūkio priemonės, organizuoja, 

koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Šiose nacionalinėse plėtros programose suplanuojama: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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1) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės, įskaitant reikalavimus dėl alternatyvių 

energijos ar kuro rūšių naudojimo bei jų proporcijų, šilumos įrenginių galių ir jų įrengimo terminų bei 

nuostolių lygio šilumos perdavimo tinkluose; 

2) optimalus energijos ar kuro rūšių panaudojimo šilumos ar elektros energijos gamybai bei bendrai 

šilumos ir elektros energijos gamybai (kogeneracijai) plėtros modelis, šilumos gamybos įrenginių diegimo 

poreikis ir potencialas atskirose savivaldybėse; 

3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos 

iš komunalinių atliekų ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu; 

4) investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir 

modernizavimą; 

5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių įgyvendinimo būdai, formos (savivaldybės ar 

jos valdomos įmonės vykdomi projektai, investicijos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir (ar) 

koncesijų pagrindais, konkursai, investicijos, atliekamos privačia iniciatyva, ar kiti būdai), planas, grafikas ir 

terminai;  

6) savivaldybėms ar jų įmonėms nuosavybės arba patikėjimo teise priklausanti infrastruktūra ir 

turtas, kuris savivaldybės tarybos sprendimu, o tokio sprendimo nepriėmus per nustatytą terminą, – atskiru 

įstatymu turi būti perduotas valstybės nuosavybėn, siekiant užtikrinti numatytų šilumos ūkio plėtros ir 

modernizavimo priemonių tinkamą įgyvendinimą; 

7) kitos sąlygos, būtinos nustatytų ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir 

elektros energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių bei 

šilumos ūkio priemonių atitinkamoje valstybės teritorijoje užtikrinimui ir įgyvendinimui.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 

specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir 

(arba) pažangos uždaviniai ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotos šilumos ūkio priemonės. 

2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir 

aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 

3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 

vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos 

ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo 

tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio 

neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos 

esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai 

dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios 

teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina įvertinti techninių sprendinių 

ekonominį efektyvumą ir palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis 

vartotojų šilumos poreikius. 

4. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios šilumos, 

elektros, dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų teises ginančios 

organizacijos. Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti 

vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Elektros, geoterminės energijos ir kiti 

ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje. 

5. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai, atsižvelgiant į šilumos ūkio 

priemones, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos 

gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio 

specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių 

patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti šilumos 

ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar teritorijų planavimo 

dokumentai neatitinka šilumos ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų planavimo dokumentai taikomi 

tiek, kiek neprieštarauja šioms priemonėms.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

81 straipsnis. Investicijos į šilumos ūkio priemonių ir šilumos ūkio specialiųjų planų 

įgyvendinimą  

1. Energetikos ministerija teikia metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams parengti. 

2. Šilumos ūkio priemonėms finansuoti ir specialiuosiuose šilumos ūkio planuose detalizuotiems 

šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo veiksmams įgyvendinti gali būti skiriamos: 

1) Europos Sąjungos paramos lėšos; 

2) valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai; 

3) fizinių ir juridinių asmenų lėšos; 

4) kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai privalo užtikrinti trūkstamą finansavimą šilumos ūkio 

priemonėms įgyvendinti. Jeigu savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai neužtikrina šių priemonių įgyvendinimo 

nustatytais terminais, Vyriausybė Energetikos ministerijos siūlymu teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl šių 

priemonių įgyvendinimo, įskaitant pasiūlymus dėl papildomo finansavimo užsitikrinimo būdų, arba priima 

sprendimą dėl reikiamų finansinių investicijų, jų paskirstymo tvarkos ir būdo.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 

 

9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos 

vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. 

 

10 straipsnis. Šilumos gamyba ir (ar) supirkimas 

1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina turimais 

šilumos gamybos įrenginiais. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos 

gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas 

ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, 

atitinkanti kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, 

privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius 

plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos 

gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo 

principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Jeigu šilumos tiekėjas atsisako supirkti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos aukcione 

pasiūlytą ir nustatytus reikalavimus atitinkančią šilumą, gamintojas turi teisę apskųsti šį šilumos tiekėjo 

sprendimą Tarybai. Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas pažeidžia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašą ir (ar) šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, šilumos tiekėjas turi teisę 

apskųsti nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmus Tarybai. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos 

tiekėjo skundus ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. 

3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 

nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba 

bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui 

finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos 

plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

2) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomoje kombinuotojo elektros 

energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra 

remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis; 

3) nepriklausomas šilumos gamintojas kartu su šilumos tiekėju priklauso susijusių ūkio subjektų 

grupei pagal Konkurencijos įstatymą arba nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos 

gamintojų, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, grupė vienoje 

aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

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

1. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos 

įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių 

biržos operatorius, būdu. Energijos išteklių biržos operatorius Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka 

valdo, palaiko ir administruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą ir šilumos aukciono informacinę 

sistemą. Šilumos aukciono reglamentą, kuris nustato šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus, energijos 

išteklių biržos operatoriaus teikimu tvirtina Taryba. 

2. Šilumos tiekėjai Tarybos nustatyta tvarka pateikia energijos išteklių biržos operatoriui 

prognozuojamą gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, ir 

kitą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše numatytą informaciją. Šilumos tiekėjai ir 

nepriklausomi šilumos gamintojai dalyvauja energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamame šilumos 

aukcione ir teikia pasiūlymus dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo ir, laimėję šilumos aukcioną, 

atsižvelgdami į aukciono rezultatus ir į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, gamina ir (ar) parduoda 

šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris nebuvo įsigytas šilumos 

aukciono būdu, šilumos tiekėjas gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

3. Vadovaujantis šilumos aukciono rezultatais, šiluma gaminama ir (ar) superkama neviršijant 

aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių ir atsižvelgiant į aprūpinimo šiluma sistemos 

technines galimybes, kaip numatyta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade ir Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše. Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne 

didesnę kainą, negu šilumos tiekėjo Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos. 

4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Jeigu 

siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 

1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius 

energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys 

atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

5) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

6) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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7) iškastinio kuro katilinės. 

5. Kai siūloma šilumos kaina ir šio straipsnio 4 dalyje numatyta prioriteto eilė vienodos, prioritetas 

teikiamas šilumos aukciono dalyviui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

11 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekėjo 

ir šilumos vartotojo  

1. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą 

šilumos vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos. Sutartys su vartotoju turi atitikti Civilinio kodekso ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas. 

2. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų 

vietoje, kurioje tiekėjo įrenginiai sujungti su vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais. Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įrengti šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir 

apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. Sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje 

vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta. Tokiu atveju vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios 

dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos 

papildomas sąnaudas apmoka šie vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama 

buitiniam šilumos vartotojui.  

3. Jeigu į pastatą pristatomas šilumnešis patenka ir į pastato patalpose įrengtus šildymo, vėdinimo ir 

(ar) karšto vandens prietaisus, šilumos tiekėjas turi teisę, pateikęs raštišką prašymą patalpų savininkams, 

patikrinti, ar nėra šilumnešio nutekėjimų bet kurioje pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vietoje.  

4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose: 

1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas statomas pastatas; 

2) šilumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizines 

ir energines savybes yra rekonstruojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (jo 

dalis), kurio rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto kaina sudaro daugiau kaip 25 

procentus pastato atkuriamosios vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, ir gautas 

daugumos rekonstruojamo, atnaujinamo (modernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininkų sutikimas 

įrengti šilumos skaitiklius; 

3) šilumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytų šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimą ir eksploatavimą 

vartotojams, kuriems įrengti šilumos skaitikliai arba dalikliai, yra nustatomas atskiras mokestis. Šilumos 

skaitiklių arba daliklių aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką. 

Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam 

šilumos kiekiui paskirstyti vartotojams.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

6. Įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų apskaitos 

prietaisų rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai 

ir dalikliai, kurių rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu, įrengiami visame pastate, jeigu tai techniškai 

įmanoma ir ekonomiškai naudinga.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. K. 2020-13235 

 

12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju  

1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų 
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elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis. 

2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis 

paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, 

išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, 

kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, 

nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka iš Tarybos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su 

Taryba. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus 

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, 

mokesčio už šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita 

(mokėjimo pranešimas). Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti 

pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio 

dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto 

vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar 

teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

4. Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), išskyrus atvejus, 

kai vartotojas pageidauja gauti sąskaitas (mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. Šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai teikia vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių. 

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas  

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant 

nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono 

pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. 

2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, 

nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo 

sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 

sprendimą įgyvendina. 

3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms 

patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja 

dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

14 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas įsiskolinusiems šilumos 

vartotojams 

2025. Šilumos vartotojui, neapmokėjusiam sąskaitos (mokėjimo pranešimo) daugiau 

kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos (mokėjimo 

pranešimo) apmokėjimo dienos, (įsiskolinusiam vartotojui) šilumos tiekėjas turi teisę 

sutartyse nustatyta tvarka sustabdyti šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio 

vartotojo šildymo ir (ar) karšto vandens prietaisus. Daugiabučiame name leidžiama 

sustabdyti tik karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
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2. Sutartyse nustatoma šilumos tiekėjo prievolė ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 

numatomos šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymo datos raštu įspėti įsiskolinusį vartotoją. 

3. Šilumos tiekėjo išlaidas, susijusias su šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo atnaujinimu, 

apmoka vartotojas. 

 

15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas 

2026. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir 

sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens 

tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, 

sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar 

kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens 

ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal 

šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos 

apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas 

normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų 

patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto 

vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą 

vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. 

Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos 

kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai 

įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai 

daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos 

tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

11. Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu.  

2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto 

vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir 

kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo 

įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo 

butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip. 

3. Savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos 

ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

 

16 straipsnis. Atsakomybė už atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus 

1. Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų 

tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.  

2. Daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje. 

3. Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjai 

įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose šilumos skaitiklius arba daliklius. Šiems vartotojams yra taikomas 

šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje numatytas atskiras mokestis. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

4. Karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas 

įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. 

Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens 

tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, 

suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.  

5. Atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą 

šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės 

objektas. Šių prietaisų patikros terminus kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija. 

6. Sutartyse nustatomos sąlygos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba šilumos ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojo įgaliotiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka patekti į šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartotojui priklausančias patalpas, kad jie galėtų prižiūrėti ir patikrinti atsiskaitomuosius šilumos ir karšto 

vandens apskaitos prietaisus. 

 

17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo šilumos 

tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. Nenutrūkstamas 

aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių 

sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba pastatant rezervinį šilumos įrenginį. 

Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi 

naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo 

šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui 

kompensaciją už rezervinę galią. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai nustato sveikatos priežiūros 

įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą. 

 

18 straipsnis. Šilumos tiekimo nutraukimas  

2027. Šilumos tiekėjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos 

vartotojais bei savivaldybe, išskyrus atvejus, kai Taryba nustato tokius vartotojo įrenginių 

trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. Šilumos 

tiekėjas apie suderintą su vartotojais bei savivaldybe numatomą nutraukti šilumos tiekimą 

praneša suinteresuotiems šilumos vartotojams ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 18 

mėnesių iki šilumos tiekimo numatomo nutraukimo datos.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

2. Šilumos tiekėjas su savivaldybe organizuoja naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais suderintą 

jų pastatų šildymo būdą.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

SUTARTYS SU ŠILUMOS VARTOTOJAIS 

 

19 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 

1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų. 

2. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja 

šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Individualiai aptartos sąlygos 

negali pažeisti vartotojų teisių ir interesų. 

3. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti šios privalomosios sąlygos: 

1) tiekiamos šilumos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai; 

2) šilumos tiekimo režimas ir sąlygos; 

3) šilumos kaina arba kainos formulė, arba kainos nustatymo tvarka; 

4) vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka; 

5) šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 
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6) pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; 

7) sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. 

4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija ir paskelbia Teisės aktų registre. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 

vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), ir paskelbia Teisės aktų registre. 

5. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių 

sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų 

tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 

standartines sąlygas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

 

20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, 

bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos 

punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto 

įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos 

punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo 

pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima 

sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju 

(eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų 

savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų 

administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės 

įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip 

pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra 

bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines 

priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų 

administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). 

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos 

tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus 

atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar 

daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kartu su šioje dalyje 

nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos 

suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 

sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus 

duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos 

sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją 

rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą 

kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 

pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą. Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba 

nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos ministerija susitarimą dėl 

energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia naujas energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems mažiau kaip 5 000 prijungtų 

vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh šilumos, taip pat tais atvejais, kai 

atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris 

gyvena tame pastate.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

5. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus 

pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo 

sutartys sudaromos atskirai. 

6. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus 

dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Taryba. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams 

tvarką ir formą nustato Taryba.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

7. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos 

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo 

buitiniams šilumos vartotojams sutartį. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 

 

21 straipsnis. Ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas 

1. Vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka. 

2. Asmenų skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratorių įgaliojimų, administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, 

susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, nagrinėja savivaldybės vykdomoji 

institucija. Kitus asmenų skundus nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Taryba Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
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Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

TAR pastaba. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai, taip pat  asmenų 

skundai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 

d. galiojusių teisės aktų nuostatomis. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. K. 2015-19370 

 

22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų 

teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų 

pakeitimus. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas šilumos bei karšto 

vandens kainų dedamąsias. Kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio 

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 dienos viešai 

informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos 

ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, 

modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra 

vieša. 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) informacija apie jo veiklos 

pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-

balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi 

būti skelbiami energetikos ministro nustatyta tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMAS 

 

23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines 

galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius 

reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais 

disponuoja bendrosios nuosavybės teise.  

2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų 

šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
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2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

 

25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą 

1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, 

suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam 

priklausančios patalpos. 

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo 

naudojimo patalpose yra nutrauktas.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. K. 2014-18286 

 

26 straipsnis. Šilumos tiekėjo, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto 

vandens tiekėjo teisė patekti į butų ir kitų patalpų savininkams priklausančias 

patalpas 

1. Šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo 

įgalioti atstovai turi teisę, ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę raštišką prašymą buto ir (ar) kitų patalpų 

savininkui, patekti į savininkui priklausančias patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto 

vandens sistemą ar apskaitos prietaisus, taip pat sustabdyti karšto vandens tiekimą įsiskolinusiam savininkui. 

2. Jeigu butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką 

prašymą į savininkams priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas arba karšto vandens tiekėjas, pagal energetikos ministro patvirtintas Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisykles įforminę savininkų atsisakymą, turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą šilumos ir karšto 

vandens kiekį nustatyti pagal tokiems atvejams Tarybos nustatytą metodiką.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

27 straipsnis. Šilumos vartotojo daugiabučiame name teisės ir pareigos 

1. Šilumos vartotojas daugiabučiame name turi teisę: 

1) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti daugiabučio 

namo savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos bei kitų bendrojo naudojimo objektų valdymo; 

2) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar 

bloko šildymo būdą; 

3) reikalauti iš šilumos ir karšto vandens tiekėjų ir sistemų prižiūrėtojų atlyginti nuostolius, jeigu 

šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojai neužtikrina šilumos ir (ar) karšto vandens bei teikiamų paslaugų kokybės 

reikalavimų. 

2. Šilumos vartotojai turi ir kitas teisės aktų nustatytas teises. 

3. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, 

susijusių su namo šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimu, kad ji atitiktų privalomuosius 

reikalavimus.  

4. Jei sutartimis nenustatyta kitaip, sprendimus dėl tiekiamos šilumos kiekio daugiabučiuose 

namuose, kiek tai neprieštarauja teisės aktų nustatytiems reikalavimams, pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) priima atsižvelgdamas į neįsiskolinusių šilumos vartotojų prašymus. 

5. Jei daugiabučio namo savininkai nesusitaria kitaip, šildymas daugiabučiuose namuose 

reguliuojamas taip, kad atitiktų teisės aktų nustatytas higienos normas butuose, kurie atitinka su šilumos 

taupymu susijusius statybos techninius reikalavimus ir kuriuose įgyvendinamos įprastos šilumos taupymo 

priemonės. 

6. Įgyvendinant šiame ir kituose šio įstatymo straipsniuose numatytas buitinių šilumos ir karšto 

vandens vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo energija (šiluma ir karštu vandeniu), pastato šildymo 

bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo sprendimai priimami mutatis mutandis Civilinio kodekso 

4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

28 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė buitiniam 

šilumos vartotojui 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo parduoti buitiniam šilumos vartotojui sutartyje 

numatytą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekį laikydamasis šalių suderinto šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekimo režimo. Patiektos ir suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekis nustatomas pagal apskaitos 

prietaisų rodmenis arba kitu sutartyje nurodytu būdu. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti: 

1) šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų 

reikalavimus; 

2) atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės 

aktų reikalavimus; 

3) šilumos ir (ar) karšto vandens kokybę, nustatytą sutartimis ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, 

iki tiekimo–vartojimo ribos. 

3. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengia 

atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus. 

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl 

nekokybiškos šilumos ir (ar) karšto vandens buitiniam šilumos vartotojui atsiradusią žalą. 

5. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas gali nuskaityti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų 

rodmenis teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS  

NUO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS 

 

29 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva 

1. Šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų 

patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą. 

2. Kai pakeičiamas viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, to pastato butų ir 

kitų patalpų savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis nuo statybos 

užbaigimo akto surašymo momento. 

3. Kai pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statybos 

užbaigimo akto surašymo momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo 

būdas pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys. Šių butų ir kitų patalpų 

savininkai: 

1) vadovaudamiesi Tarybos nustatytais metodais, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams kiekvieną 

mėnesį apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos dalį;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

2) atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato remonto ir (ar) pastato šilumos įrenginių 

rekonstravimo, techninių sprendimų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos balansavimo, pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos dokumentų pakeitimo išlaidas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26480 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

LICENCIJOS IR LEIDIMAI 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4e9143f0a67b11e69ad4c8713b612d0f
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30 straipsnis. Veiklos licencijavimas šilumos ūkio sektoriuje 

1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. 

2. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam 

ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, 

išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Taryba. Licencijas mažiau 

šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės 

institucija.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Asmenims, norintiems verstis šilumos tiekimo veikla, licencijos šiai veiklai išduodamos 

vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais. 

4. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam 

tikroje nustatytoje teritorijoje. 

5. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus: 

1) turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo 

tinklus; 

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui 

ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, 

kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 

3) turi pakankamus technologinius, vadybinius ir finansinius pajėgumus, leidžiančius vykdyti 

licencijuojamos veiklos sąlygas. 

6. Licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos 

privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį 

atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų 

duomenų ar dokumentų pateikimo dienos. 

7. 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. 

8. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka sustabdomas, jeigu per licenciją išduodančios 

institucijos nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų. 

9. Jei asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai), nurodyti šio straipsnio 7 

dalyje, pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją 

išduodančios institucijos sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas. 

10. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją ar panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą 

neatsakoma per šiame įstatyme nustatytus terminus, laikoma, kad sprendimas dėl licencijos išdavimo ar 

licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimtas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su 

trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių, pateisinamų 

svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas licencijų išdavimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. 

11. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka panaikinamas licenciją išduodančios 

institucijos sprendimu, jeigu:  

1) teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais 

pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba 

nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą; 

2) licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla; 

3) juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo; 

4) licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 

5) licenciją turintis fizinis asmuo miršta. 

12. 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. Apie tai, kad numatoma priimti tokį sprendimą, Taryba privalo informuoti savivaldybę, o 

savivaldybė – Tarybą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas: 

1) drausti savo verslo veiklos riziką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė už licencijuojamai veiklai 

vykdyti naudojamo turto vertę; 

2) užtikrinti eksploatuojamų tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo 

teritorijoje, prie šilumos perdavimo tinklo pagal atitinkamus norminius dokumentus; 

3) tiekti šilumą kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtinta Šilumos ir karšto 

vandens kainų nustatymo metodika;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios 

veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo 

apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 

nuostatomis, ir kasmet skelbti duomenis apie licencijuojamos veiklos sąnaudas Tarybos nustatyta tvarka;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

5) derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą; 

6) teisės aktų nustatyta tvarka teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas; 

7) teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatytoms pareigoms vykdyti. Šilumos tiekėjas privalo pateikti reikalaujamą informaciją per 10 darbo 

dienų nuo reikalavimo gavimo, jeigu nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių nustatomas ilgesnis terminas; 

8) informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir mastu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

31 straipsnis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų (eksploatuotojų) 

atestavimas 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos ministro 

nustatyta tvarka atestuoja ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus atestatus išduoda Taryba. 

2. Taryba, nustačiusi, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

veikla neatitinka šio įstatymo reikalavimų, ir atsižvelgdama į pažeidimo trukmę, pažeidimo sukeltas 

pasekmes, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, gali Tarybos nustatyta tvarka sustabdyti ar 

panaikinti atestato galiojimą ir (ar) skirti baudas, nurodytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS KAINOS IR TARIFAI. SĄNAUDŲ APSKAITA. INVESTICIJOS 

 

32 straipsnis. Šilumos kainodara 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos 

energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą 

pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti 

centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu 

jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) 

šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto 

vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) 

karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir 

kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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karšto vandens kainas. Į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios 

su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos 

leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

 

4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, 

sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) 

gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių 

nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje 

nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

 

5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos 

tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos 

vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir 

apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

6. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis 

šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Tarybos pastabas, 

parengia ir teikia Tarybai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau 

kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą. Dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos 

šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Taryba 

nustatytas šilumos bazines kainas skelbia savo interneto svetainėje. Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose 

savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, gali teikti Tarybai nustatyti skirtingas šilumos bazines 

kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl skirtingų šilumos bazinių kainų šilumos 

tiekimo sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo jį teikti dėl visų skirtingose 

savivaldybėse esančių šilumos tiekimo sistemų. Šilumos tiekėjas arba savivaldybė turi teisę teisme apskųsti 

Tarybą dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. 

7. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilumos kainų nustatymo 

metodika – šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh 

šilumos per metus. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 

30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į Tarybos nustatytas šilumos bazines kainas. 

Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos 

bazinių kainų galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos 

bazinių kainų dedamosioms. Tarybos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios skelbiamos viešai ir 

taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų 

dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – įmonių tiekiamos šilumos bazines ir kasmet 

perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus, ir apie tai informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Skundus dėl 

savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

3) savivaldybių tarybų nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo 

jų įsigaliojimo dienos; 

4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne 

ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalius tarifus.  

8. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų 

šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Tarybai bei savivaldybei, kiti šilumos tiekėjai – tik 

savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
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9. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų dedamųjų 

nustatymo. Taryba nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus. Savivaldybė 

privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų 

arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos 

kainų dedamąsias. Jos galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių 

nuo jų įsigaliojimo dienos. 

10. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama ne 

ilgiau kaip 3 metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindžiamas tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 

11. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo 

metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų 

projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos 

per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip 

per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau 

kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto 

vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

12. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti šilumos 

gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su 

Taryba. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą 

atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

13. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms 

savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia vienodas 

šilumos kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato šilumos tiekėjas įmonės 

įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant 

šilumos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų 

dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

14. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas nustato 

šilumos gamybos kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų 

nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio 

straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

šioje procedūroje nedalyvauja. 

15. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 

kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų 

dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo 

metodiką ir suderinęs su Taryba. Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 

16. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias 

perkamos šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų 

dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir 

šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens galutines kainas. 

17. Duomenis apie kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus apie 

naujas geriamojo vandens kainas įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos. 

18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio 

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, naudotinas 

skaičiuojant šilumos ir karšto vandens kainas. 

19. Taryba ir savivaldybės kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens 

kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos. 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos 

sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens 

faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos 

skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Kai kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, 

pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos 
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išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos arba 

vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę 

metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, 

vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

33 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose 

Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje 

nustatytas energetikos politikos vystymosi kryptis, nustato maksimalias metines šilumos suvartojimo 

normas, išreikštas kWh/m2 per kalendorinius metus, daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, 

kurios skelbiamos ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos. Šios normos taikomos 

daugiabučių namų energiniam efektyvumui vertinti, planuojant priemones ir lėšas jų energiniam 

efektyvumui didinti.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. K. 2015-09814 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

34 straipsnis. Sąnaudų apskaita ir kontrolė 

1. Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau kaip vieną šilumos tiekimo sistemą, kurioje realizuojama ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.  

2. Jeigu šilumos tiekimo sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, 

šilumos tiekėjas dar ir gamina šilumą, jis privalo atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo 

sąnaudų apskaitą. Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, šios 

veiklos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai. 

3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos 

reguliuojamos, yra vieša. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms 

pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojų finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. 

Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudas skelbiami Tarybos 

nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos gamybos veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios 

veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo 

apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 

nuostatomis. 

5. Karšto vandens tiekėjai privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos karšto vandens tiekimo 

veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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6. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę 

gauti iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma 

privaloma šilumos gamybos kainodara, duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami 

Tarybos nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

 

35 straipsnis. Investicinių planų derinimas 

Investiciniai planai derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus 

dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO AR JO DALIES VALDYMO PERDAVIMAS  

 

36 straipsnis. Sutarčių rengimas  

1. Savivaldybės institucija užtikrina rengiamų sutarčių dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo 

perdavimo viešą svarstymą.  

2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis, savivaldybė atsižvelgia į energetikos ministro išvadas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

37 straipsnis. Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui 

2028. Valdymą perėmęs subjektas pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. K. 2017-07558 

 

2. Taryba ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir kontroliuoti 

valdymą perėmusių subjektų kainodarą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali 

būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu. 

4. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, valdymą perėmusiam subjektui draudžiama kartu su 

grąžinamu turto valdymu perduoti neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto neįvykdytas 

prievoles, susijusias su grąžinamu turto valdymu. 

5. Valdymo perdavimo sutartyje nurodomas valdymą perėmusio subjekto investicijų į turtą, kurio 

valdymas buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto vertės 

padidėjimas per valdymo laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius finansinius 

įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas, ir neatsižvelgiant į 

turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo perdavimo laikotarpiu.  

6. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise 

priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne 

mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų 

kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.  

TAR pastaba. 6 dalies nuostatos, kad savivaldybės išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos 

tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomos po 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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įstatymo Nr. XIII-1168 įsigaliojimo (2019-01-01) reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar 

privatizuojant dalį savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. K. 2018-08641 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS   ROLANDAS PAKSAS 

 

Pakeitimai: 

 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d. 

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 11 d. 

Keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies septintame sakinyje išdėstyta nuostata „tik jeigu 

tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name“ įsigalioja 2008 m. 

gegužės 1 d. 

2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.  

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 15, 22, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 7 dalies nuostatą, kad Šilumos kainų nustatymo metodika 

parengta pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus 

Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, kuri įsigalioja 2010 m. sausio 1 d., ir šio straipsnio 2 dalį, 

įsigalioja 2009 m. liepos 1 d. 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1613, 2011-10-11, Žin., 2011, Nr. 128-6051 (2011-10-25) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=408301&b=
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8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. 

Pakeitimas: 

10.1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 3 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 7, 8, 10, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 8(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnis papildomas 

naujomis 3 ir 4 dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro kainos taikymu, galioja nuo 2014 m. 

sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. galioja šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo 32 straipsnis papildomas naujomis 3 ir 4 dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro biržos 

kainos taikymu. 

14. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 IR 22 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d. 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. K. 2014-18286 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas 

2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
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3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. K. 2015-09814 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. K. 2015-19370 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 21 straipsnio pakeitimo įstatymas 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26480 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymas 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. K. 2017-07558 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymas 

8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 10-1 straipsniu įstatymas 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. K. 2018-08641 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1784, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21229 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. K. 2020-13235 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas 

14. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 8-1, 10 ir 33 straipsnių pakeitimo 

įstatymas 

15. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4e9143f0a67b11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c4c7440051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-606 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, įsigijimas 

1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar 

daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų 

reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio. Vertinant 

šioje dalyje minimų ūkio subjektų metinį gamtinių dujų suvartojimą, turi būti įskaičiuojamas ūkio subjekto, 

įskaitant jo filialus, atstovybes ir (ar) skirtingas gamtinių dujų pristatymo vietas, suvartojamo gamtinių dujų 

kiekio metinis vidurkis per 2 praėjusius metus. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje išdėstytas reikalavimas netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms 

energetikos įmonėms, jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

gamtinių dujų kiekio ar jo dalies arba gamtinių dujų įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės 

aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) 

gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai 

naudingesnis.“ 

 

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„28 straipsnis. Energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūra 

1. Šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo ir jų reglamentuojamų energijos išteklių 

elektros ir šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūrą kompleksiškai užtikrina Taryba, Viešųjų pirkimų 

tarnyba, energijos išteklių biržos, kitų biržų operatoriai ir Konkurencijos taryba pagal jiems šiame įstatyme ir 

jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kompetenciją. 

2. Siekiant užtikrinti energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų viešumo, 

skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo, pagrįstos konkurencijos principų įgyvendinimą, Viešųjų pirkimų tarnyba 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e09211043b511ec992fe4cdfceb5666
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Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir pagal Pirkimų taisyklėse nustatytus įgaliojimus 

vykdo Pirkimų taisyklėse nustatytų energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti įsigijimo 

tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu procedūrinių reikalavimų taikymo priežiūrą. Viešųjų 

pirkimų tarnyba priima sprendimus savarankiškai ir nešališkai. 

3. Siekdama užtikrinti prevencinę energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų 

priežiūrą, Viešųjų pirkimų tarnyba teikia konsultacijas energetikos įmonėms, įsigyjančioms energijos 

išteklius elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar įvykdytų energijos 

išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų. 

4. Pirkimų tyrimas atliekamas ir išvada parengiama per 40 darbo dienų. Motyvuotu Viešųjų pirkimų 

tarnybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant 

terminą ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Tyrimas užbaigiamas, kai Viešųjų pirkimų tarnyba surašo motyvuotą, 

faktais ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą išvadą. Tyrimo metu nustačius pažeidimą, ši išvada yra pagrindas 

Viešųjų pirkimų tarnybai inicijuoti administracinės atsakomybės taikymo procedūrą. Viešųjų pirkimų 

tarnyba, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo ar Pirkimų taisyklių nuostatos, turi teisę 

sustabdyti vykdomą pirkimą tol, kol tyrimas bus atliktas. 

5. Taryba, vykdydama energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūrą, 

gali inicijuoti atsakomybės už reguliuojamosios energetikos veiklos pažeidimą taikymo procedūrą. Įvertinusi 

pažeidimo mastą, Taryba kiekvienu atveju vertina jo atitiktį Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 

punkte nurodytam pažeidimui. 

6. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos dalyvių 

yra sudaryta nesilaikant šiame įstatyme ir Pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia tokių sandorių 

vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus. 

7. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto įpareigojimo įsigyjant biokurą pirmenybę teikti energijos išteklių biržai, nepripažįsta pirkimą 

vykdžiusio šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo pirkimo sutarties išlaidų 

biokurui įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, viršijančia vidutinę metinę biokuro 

kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. Pagrįstomis sąnaudomis yra nepripažįstamos tik to pirkimo, 

kuris buvo vykdytas pažeidžiant šio įstatymo 191 straipsnio reikalavimus, sutarties išlaidos biokurui įsigyti, 

viršijančios vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. 

8. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto įpareigojimo, nepripažįsta pirkimą vykdžiusio šilumos tiekėjo, reguliuojamo nepriklausomo 

šilumos gamintojo ar bendrojo šilumos ir elektros energijos gamintojo pirkimo sutarties išlaidų gamtinėms 

dujoms įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, viršijančia vidutinę metinę gamtinių 

dujų biržos kainą. Pagrįstomis sąnaudomis yra nepripažįstamos tik to pirkimo, kuris buvo vykdytas 

pažeidžiant šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą, sutarties išlaidos gamtinėms dujoms 

įsigyti, viršijančios vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą. 

9. Šiame straipsnyje nustatytų poveikio priemonių taikymas juridiniams asmenims neatleidžia jų 

vadovų ir (ar) darbuotojų nuo įstatymų nustatytos civilinės, administracinės ir (ar) baudžiamosios 

atsakomybės, taip pat neužkerta kelio Tarybai svarstyti klausimą dėl jos išduotų licencijų galiojimo 

sustabdymo ar panaikinimo.“ 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS  

Į S T A T Y M A S  

 

2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI-2023  

Vilnius 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, 

reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja centralizuotos prekybos 

biokuru, prekybos gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais 

visuomeninius santykius. 

2. Šis įstatymas taikomas prekybai energijos ištekliais ir šilumos energija tiek, kiek to nereglamentuoja 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymas (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas), 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) ir (ar) kiti įstatymai, 

nustatantys specialiuosius reikalavimus prekybai energija ar energijos ištekliais.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

 

3. Neteko galios nuo 2016-07-15. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2498, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-04, i. K. 2016-18459 

 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

2029. Energijos išteklių birža – centralizuota prekybos energijos ištekliais sistema, 

kurioje yra centralizuotai prekiaujama biokuru ir (ar) pagalbiniais apsaugos nuo energijos 

kainų svyravimo instrumentais.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A516DE6B7EC2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A516DE6B7EC2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4ae2964041d211e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
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Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

2. Energijos išteklių biržos dalyvis – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka prekiaujantis energijos 

išteklių biržoje. 

3. Energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistema – prekybos energijos išteklių biržoje 

duomenų valdymo sistema, prieinama energijos išteklių biržos dalyviams Energijos išteklių biržos 

reglamente ir energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemos naudotojo sutartyje nustatyta tvarka. 

4. Energijos išteklių biržos operatoriaus informacinė sistema – viešas energijos išteklių biržos 

informacijos portalas, kuriame teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir 

visuomenei. 

5. Energijos išteklių biržos operatorius – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis 

prekybą energijos ištekliais, administruojantis energijos išteklių biržą ir turintis Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją. 

6. Energijos išteklių rinka – asmenų, išgaunančių, gaminančių, paruošiančių, transportuojančių, 

persiunčiančių, tiekiančių energijos išteklius ir (ar) prekiaujančių energijos ištekliais, santykių visuma. 

7. Energijos išteklių rinkos dalyvis – energetikos įmonė, perkanti ir (ar) parduodanti energijos 

išteklius, ar kitas asmuo, disponuojantis energijos ištekliais ar siekiantis jų įsigyti. 

8. Pagalbinis apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentas (toliau – pagalbinis 

instrumentas) – priemonė, skirta užtikrinti elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių apsaugą nuo 

galimų elektros energijos ar gamtinių dujų kainų svyravimų biržose (ateities, pasirinkimo, išankstinis, 

apsikeitimo sandoris ar kita priemonė). 

9. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas), Šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

 

3 straipsnis. Pagrindiniai šio įstatymo tikslai 

Pagrindiniai šio įstatymo tikslai: 

1) nustatyti energijos išteklių biržos organizavimo, administravimo ir reguliavimo teisinius pagrindus; 

2) sudaryti galimybes energijos išteklių rinkos dalyviams efektyviai konkuruoti energijos išteklių 

rinkoje ir naudotis skaidria, aiškiai sureguliuota ir nediskriminaciniais pagrindais veikiančia centralizuota 

prekybos energijos ištekliais sistema; 

3) sudaryti sąlygas formuotis skirtingų rūšių biokuro rinkai, mažinti biokuro gamybos ir prekybos 

koncentraciją ir užtikrinti skaidrią biokuro kainodarą; 

4) sudaryti sąlygas energijos išteklių rinkos dalyviams efektyviai prekiauti biokuru ir sukurti 

centralizuotą elektroninę prekybos sistemą; 

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

5) nustatyti bendruosius prekybos gamtinėmis dujomis principus;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

6) sudaryti prekybos pagalbiniais instrumentais ir jos tolesnės plėtros teisines sąlygas; 

7) užtikrinti darnią, skaidrią ir integralią efektyvia konkurencija ir nediskriminavimu pagrįstos 

energijos išteklių rinkos plėtrą. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS VALSTYBINIS VALDYMAS IR REGULIAVIMAS 

 

4 straipsnis. Energijos išteklių rinkos reguliavimo tikslai 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
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1. Energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje nustatytais tikslais ir uždaviniais, siekiant valstybės energetinės sistemos nepriklausomumo, 

energijos išteklių rinkos liberalizavimo ir integracijos į Europos Sąjungos valstybių narių regionines 

energijos ir energijos išteklių rinkas. 

2. Energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis atskirų energetikos sektorių reguliavimo 

tikslais, siekiant sudaryti efektyvios, skaidrios ir konkurencingos prekybos energija ir energijos ištekliais, 

tarp jų – centralizuotos prekybos biokuru, gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais instrumentais, teisines sąlygas. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

5 straipsnis. Energijos išteklių rinkos valstybinio valdymo ir reguliavimo institucijos 

Energijos išteklių rinkos valstybinį valdymą ir reguliavimą pagal kompetenciją atlieka: 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 

3) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

 

6 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė): 

1) tvirtina Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisykles; 

2) priima sprendimus dėl pradinio energijos išteklių rinkos plėtros etapo, kaip nurodyta šio įstatymo 

10 straipsnio 5 dalyje, pabaigos ir prekybos pagalbiniais instrumentais priskyrimo finansinių priemonių rinkų 

reguliavimo sričiai; 

3) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

7 straipsnis. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija): 

1) tvirtina Centralizuotos prekybos biokuru taisykles; 

2) tvirtina Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisykles; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

3) teikia Vyriausybei pasiūlymą dėl pradinio energijos išteklių rinkos plėtros etapo, kaip nurodyta šio 

įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, pabaigos ir prekybos pagalbiniais instrumentais priskyrimo finansinių 

priemonių rinkų reguliavimo sričiai; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

4) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

8 straipsnis. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kompetencija  

1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija): 

1) išduoda energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, taip pat sustabdo licencijos galiojimą, 

panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą, keičia, tikslina licenciją ir išduoda 

licencijos dublikatą; 

2) rengia ir tvirtina Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles, vadovaudamasi šiame įstatyme ir 

kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose energetikos veiklą, nustatytais reikalavimais; 

3) pagal kompetenciją atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus, vykdo prekybos energijos išteklių 

biržoje ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą; 

4) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina prekybos energijos išteklių rinkoje prievolių 

įvykdymo užtikrinimo priemones, taikomas energijos išteklių biržos dalyviams; 

5) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu tvirtina Energijos išteklių biržos reglamentą; 

6) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina energijos išteklių biržos operatoriaus 

tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ir metinės ataskaitos, taip pat energijos išteklių biržos ataskaitos formas, 

teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų 

pateikimo; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
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7) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina jo nustatomus įkainius už energijos išteklių 

biržos operatoriaus energijos išteklių biržos dalyviams teikiamas paslaugas; 

8) vykdo energijos išteklių rinkos priežiūrą ir stebėseną, skelbia energijos išteklių rinkos stebėsenos 

ataskaitas Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais; 

9) tiria ir nagrinėja šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus ir taiko pažeidėjams 

sankcijas ir (ar) poveikio priemones šio įstatymo numatytais atvejais; 

10) kiekvieną ketvirtį viešai skelbia apibendrintą informaciją apie kiekvienos savivaldybės teritorijoje 

veiklą vykdančių šilumos tiekėjų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 

tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu įsigyjamo biokuro vidutinę kainą (su transportavimo 

išlaidomis) atskirai pagal biokuro rūšį ir kitus duomenis, nustatytus energetikos ministro patvirtintose 

Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) 

kitiems asmenims taisyklėse;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

11) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.  

2. Atlikdama jai priskirtas funkcijas, Komisija pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos 

Respublikos finansinių priemonių rinkų priežiūros institucija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 

(toliau – Konkurencijos taryba) ir Viešųjų pirkimų tarnyba. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ORGANIZAVIMAS. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽA 

 

9 straipsnis. Energijos išteklių rinkos organizavimas 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai prekiauja energijos ištekliais šiame įstatyme ir šio įstatymo 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymuose nustatyta tvarka.  

2. Šiame įstatyme nustatyti reikalavimai taikomi prekybai biokuru, gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais 

instrumentais. Prekyba energijos išteklių rinkoje yra vykdoma prekiaujant biržoje arba tiesiogiai sudaromų 

dvišalių susitarimų pagrindu.  

3. Energijos ištekliai elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti yra įsigyjami šiame įstatyme nustatytais 

būdais, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintose Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, 

kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse (toliau – Pirkimų taisyklės) nustatyta 

tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl 

energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  

4. Energijos išteklių rinkos dalyviai, prekiaudami energijos ištekliais šiame įstatyme nustatyta tvarka, 

laikosi šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (toliau – 

Konkurencijos įstatymas) nustatytų reikalavimų ūkinei veiklai. 

5. Energijos išteklių rinkos dalyviams draudžiama naudotis viešai neatskleista prekybos energijos 

ištekliais informacija ir užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka. Prekybos 

naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka draudimas užtikrinamas vadovaujantis 

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės 

energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1) nustatytais reikalavimais ir tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

 

10 straipsnis. Energijos išteklių birža ir energijos išteklių biržos operatoriaus veikla  

Pakeistas straipsnio pavadinimas: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

 

2030. Energijos išteklių biržos operatorius šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės 

aktų nustatyta tvarka administruoja energijos išteklių biržą ir organizuoja centralizuotą 

prekybą biokuru ir (ar) pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir Šilumos ūkio 

įstatyme nustatyta tvarka organizuoja šilumos aukcionus.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
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Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

2. Energijos išteklių biržos operatorius vykdo nuolatinę prekybos energijos išteklių biržoje priežiūrą ir 

stebėseną Energijos išteklių biržos reglamente nustatyta tvarka. Atlikdamas jam pavestas funkcijas, energijos 

išteklių biržos operatorius prižiūri, kad energijos išteklių biržoje nebūtų registruojami apsimestiniai 

sandoriai. Jeigu energijos išteklių biržos operatorius nustato, kad energijos išteklių biržos dalyvių pateikti 

prekybos pasiūlymai gali būti laikomi apsimestiniais, ir pateikia Komisijai tai pagrindžiančius įrodymus, 

tokie sandoriai Komisijos sprendimu nėra įtraukiami į energijos išteklių biržoje nusistovėjusių kainų 

skaičiavimus tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka nebus atliktas energijos išteklių rinkos tyrimas ir priimtas 

Komisijos sprendimas dėl tokio tyrimo išvadų. 

3. Apsimestiniais pasiūlymais, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, laikomi tokie energijos išteklių 

biržoje pateikti pasiūlymai pirkti ar parduoti energijos išteklius, kai energijos išteklių biržos dalyviai siekia 

ne įsigyti ar realizuoti energijos išteklius, o prisidengę tokiais pasiūlymais siekia daryti tikslingą įtaką 

energijos išteklių rinkos kainos pokyčiams (kainos didėjimui ar mažėjimui). 

4. Energijos išteklių biržos operatorius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 dienos parengia ir, 

suderinęs su Komisija, Energetikos ministerijai pateikia energijos išteklių biržos ataskaitą. Energijos išteklių 

biržos ataskaitoje atskirai įvertinamos kiekviena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekybos rūšių. Energijos 

išteklių biržos ataskaita teikiama energijos išteklių biržos operatoriaus parengta ir su Komisija suderinta 

forma. 

5. Energetikos ministerija, šio straipsnio 4 dalyje nurodytos ataskaitos pagrindu įvertinusi prekybos 

pagalbiniais instrumentais teisines ir organizacines sąlygas, parengia ir, suderinusi su Komisija ir Lietuvos 

Respublikos finansinių priemonių rinkų priežiūros institucija, Vyriausybei teikia pasiūlymą dėl pradinio 

energijos išteklių rinkos plėtros etapo pabaigos ir prekybos pagalbiniais instrumentais priskyrimo finansinių 

priemonių rinkų reguliavimo sričiai Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (toliau – 

Finansinių priemonių rinkų įstatymas) nustatyta tvarka. Pradiniu energijos išteklių rinkos plėtros etapu 

laikomas laikotarpis nuo prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių rinkoje pradžios iki 

konkurencingos pagalbinių instrumentų rinkos išsivystymo, kurį patvirtina Energetikos ministerija, Komisija 

ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų priežiūros institucija. Kai Vyriausybė priima atitinkamą 

sprendimą, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir teikia derinti 

prekybos pagalbiniais instrumentais organizavimo tvarką ir (ar) finansinių priemonių rinkų veikimą 

reglamentuojančius teisės aktus ar jų pakeitimus. 

 

11 straipsnis. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimas 

1. Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą turi teisę vykdyti asmuo, turintis šiame įstatyme 

nustatyta tvarka ir sąlygomis Komisijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją. 

2. Asmuo, ketinantis vykdyti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, pateikia Komisijai jos 

nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius asmens atitiktį šiame straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams. Licencija išduodama šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir Energijos išteklių biržos 

operatoriaus licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

3. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama asmeniui, turinčiam pakankamus 

technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos 

sąlygas. Asmens, norinčio gauti licenciją, technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų įvertinimo tvarką 

nustato ir šiuos pajėgumus vertina Komisija, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

1) asmuo privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti technines priemones ir 

programinę įrangą, kurių reikia energijos išteklių biržai organizuoti ir kitai licencijuojamai veiklai vykdyti; 

reikalavimus energijos išteklių biržos operatoriaus valdomoms techninėms priemonėms ir programinei 

įrangai nustato Komisija; 

2) asmuo privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti ryšio priemones, kurių reikia 

pranešimams iš energijos išteklių biržos dalyvių gauti ir jiems siųsti; reikalavimus energijos išteklių biržos 

operatoriaus valdomoms ryšio priemonėms nustato Komisija; 

3) asmens finansinį pajėgumą, įvertinamą pagal jo dvejų paskutinių ataskaitinių metų finansinių 

ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto ir 

audito išvados, jeigu auditas buvo atliktas) duomenis, kai asmuo vykdė ūkinę komercinę veiklą, arba 

planuojamos veiklos prognozuojamus finansinius duomenis, kai asmuo nevykdė ūkinės komercinės veiklos, 

kurie vertinami pagal Komisijos nustatytus finansinio pajėgumo rodiklius; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
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4) asmuo privalo turėti darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai 

licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, energijos išteklių biržos dalyviams informuoti ir konsultuoti, 

skundams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti. 

4. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai, per 

kitus asmenis, kontroliuojamam asmeniui, atitinkančiam šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

Kontrolė suprantama taip, kaip nurodyta Konkurencijos įstatyme. 

5. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija išduodama 7 metų laikotarpiui. Energijos išteklių 

biržos operatorius ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki licencijos galiojimo laikotarpio pabaigos teikia 

Komisijai prašymą pratęsti licencijos galiojimą arba pranešimą apie veiklos nutraukimą šio įstatymo 14 

straipsnyje nustatyta tvarka. Kartu su prašymu pratęsti licencijos galiojimą energijos išteklių biržos 

operatorius pateikia Komisijai dokumentus, įrodančius jo atitiktį šiame straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams. Licencijos galiojimo pratęsimui mutatis mutandis taikomi licencijos išdavimo reikalavimai, 

nustatyti šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo 

taisyklėse. Licencija kiekvieną kartą gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 7 metų laikotarpiui. Licencijos 

galiojimo pratęsimų skaičius neribojamas. 

6. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijoje nurodoma veiklos teritorija – Lietuvos Respublika. 

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimo laikotarpiu energijos išteklių biržos operatoriui 

suteikiamos išimtinės teisės ir pareigos vykdyti licencijoje nurodytą veiklą. 

7. Šio straipsnio 6 dalyje nustatytas reikalavimas neriboja asmenų teisės kurti kitas prekybos įvairiais 

energijos ištekliais sistemas, organizuoti aukcionus ar prekiauti energijos ištekliais kitais teisės aktuose 

numatytais būdais. 

8. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimą pratęsia, sustabdo, panaikina licencijos 

galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą, taip pat keičia, tikslina licenciją ir licencijos dublikatą 

išduoda Komisija šiame įstatyme, Energetikos įstatyme ir Energijos išteklių biržos operatoriaus 

licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

9. Energijos išteklių biržos operatorius ir (ar) jo dalyviai privalo užtikrinti šiame straipsnyje nustatytų 

reikalavimų tinkamą įgyvendinimą tiek energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo metu, tiek 

per visą energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos laikotarpį. 

 

12 straipsnis. Energijos išteklių biržos operatoriaus valdymas 

1. Energijos išteklių biržos operatorius, kurį valstybė kontroliuoja netiesiogiai, privalo atitikti valdymo 

diferencijavimo principus – viena energetikos įmonė ar kelios tame pačiame energetikos sektoriuje 

veikiančios įmonės negali turėti daugiau kaip ¾ balsų, suteikiančių teisę priimti sprendimus dėl energijos 

išteklių biržos operatoriaus valdymo ir veiklos įstatymų nustatyta tvarka. 

2. Energetikos įmonė, prekiaujanti ar ketinanti prekiauti energijos išteklių biržoje, neturi teisės 

tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti energijos išteklių biržos operatorių arba turėti kokių nors teisių 

energijos išteklių biržos operatoriaus atžvilgiu. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės visų pirma apima: 

1) įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis; 

2) įgaliojimus skirti priežiūros organų, valdymo organų ir administracijos narius. Ši nuostata taikoma 

energijos išteklių biržos operatoriaus stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, vadovui, vadovo pavaduotojams 

ir (ar) įmonės padalinių vadovams; 

3) įgijimą daugiau kaip ¼ balsų, suteikiančių teisę priimti sprendimus dėl energijos išteklių biržos 

operatoriaus valdymo ir veiklos įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Energijos išteklių biržos operatoriaus vadovas turi turėti pakankamą patirtį, kad būtų užtikrintas 

patikimas ir skaidrus energijos išteklių biržos administravimas ir prekybos energijos išteklių biržoje 

organizavimas. Energijos išteklių biržos operatoriaus kolegialių organų nariai, vadovas, vadovo pavaduotojai 

ir struktūrinių padalinių vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo negali būti laikomas 

nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis neatitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų 

nepriekaištingos reputacijos kriterijų. Energijos išteklių biržos operatorius teikia Komisijai informaciją apie 

energijos išteklių biržos operatoriaus kolegialių organų narius, vadovą, vadovo pavaduotojus ir struktūrinių 

padalinių vadovus, taip pat praneša apie vėlesnius pateiktos informacijos pasikeitimus. 

5. Asmuo, neatitinkantis šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, negali būti skiriamas energijos 

išteklių biržos operatoriaus kolegialaus organo nariu, vadovu, vadovo pavaduotoju ar struktūrinio padalinio 

vadovu arba, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, šių reikalavimų neatitinkantis asmuo privalo nedelsdamas 

nusišalinti nuo pareigų per Komisijos nurodytą terminą. Šių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas 

vykdymas laikomas energijos išteklių biržos operatoriaus licencijuojamos veiklos pažeidimu ir Komisijos 
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sprendimu energijos išteklių biržos operatoriui gali būti taikoma atsakomybė Energetikos įstatyme nustatyta 

tvarka ir sąlygomis. 

6. Priimant sprendimus, kuriais įgyvendinami šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai, vadovaujamasi 

šio įstatymo nuostatomis. Kitų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui. 

 

13 straipsnis. Energijos išteklių biržos operatoriaus teisės ir pareigos 

1. Energijos išteklių biržos operatorius neturi teisės įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijoje nurodytą 

veiklą ir yra tiesiogiai atsakingas už šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų 

energijos išteklių biržos administravimo ir organizavimo funkcijų tinkamą atlikimą. 

2. Energijos išteklių biržos operatorius: 

1) administruoja ir organizuoja energijos išteklių biržą, kurioje centralizuotai prekiaujama biokuru ir 

(ar) pagalbiniais instrumentais; 

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

2) registruoja energijos išteklių biržos dalyvius ir administruoja jų santykius energijos išteklių biržoje; 

3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos tiekėjų, šilumos 

aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai sudaromus dvišalius susitarimus 

(sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis ir sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu 

įsigytą biokuro kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis Komisijai;  

Papildyta straipsnio punktu: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

4) valdo, palaiko ir administruoja energijos išteklių biržos operatoriaus informacinę sistemą ir 

energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

5) teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia kompetentingoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms 

ir organizacijoms informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

6) užtikrina vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems energijos išteklių biržos dalyviams, 

vadovaudamasis šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

7) energijos išteklių biržos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims neatlygintinai teikia 

informaciją apie energijos išteklių biržos veiklą; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

8) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvieno metų kalendorinio ketvirčio pabaigos parengia ir teikia 

Komisijai bei skelbia energijos išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje energijos išteklių biržos 

operatoriaus veiklos ketvirčio ataskaitą; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

9) ne vėliau kaip iki kiekvienų metu kovo 1 dienos parengia ir teikia Komisijai bei skelbia energijos 

išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos metinę 

ataskaitą; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
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10) gavęs Komisijos pasiūlymus ar nurodymus dėl energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos 

ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų pateikimo, per Komisijos nurodytą 

terminą pateikia ir energijos išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje paskelbia patikslintas 

veiklos ataskaitas; 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

11) Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka organizuoja šilumos aukcionus;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

12) valdo, palaiko ir administruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą ir šilumos aukciono 

informacinę sistemą;  

Papildyta straipsnio punktu: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

13) pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi kitų šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose 

nustatytų įpareigojimų ir reikalavimų prekybai energijos ištekliais ir šilumos aukcionams.  

Papildyta straipsnio punktu: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

3. Energijos išteklių biržos operatorius neturi teisės verstis komercine energetikos veikla, susijusia su 

energijos išteklių ir (ar) energijos žvalgymu, gavyba, perdirbimu, gamyba, laikymu, perdavimu, skirstymu, 

tiekimu, prekyba, taip pat kita reguliuojama veikla energetikos sektoriuje, nesusijusia su energijos išteklių 

biržos ir (ar) šilumos aukcionų administravimu ir organizavimu.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

 

4. Energijos išteklių biržos operatorius Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka nepriklausomą 

veiklos sąnaudų auditą ir energijos išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje skelbia duomenis 

apie energijos išteklių biržos operatoriaus veikloje patiriamas sąnaudas. 

 

14 straipsnis. Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sustabdymas ir nutraukimas 

1. Kai Energetikos įstatyme ir Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklėse nustatyta 

tvarka ir sąlygomis sustabdomas ar panaikinamas energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimas, 

Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į energijos išteklių biržos operatoriaus licencijuojamos veiklos 

pažeidimo mastą ir pobūdį, energijos išteklių biržos operatorius ar kita energetikos įmonė, atitinkanti šio 

įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gali būti skiriami laikinai atlikti energijos išteklių biržos 

operatoriaus funkcijas, atitinkamai iki energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimo sustabdymo 

panaikinimo ar naujos energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo. 

2. Asmens paskyrimo laikinai atlikti energijos išteklių biržos operatoriaus funkcijas tvarka ir sąlygos, 

tarp jų energijos išteklių biržos operatoriaus ir laikinai jo funkcijas skiriamo atlikti asmens teisės ir pareigos, 

nustatomos Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklėse. Bet kuriuo atveju laikino 

energijos išteklių biržos operatoriaus funkcijų atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. 

3. Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijuojamą veiklą nutraukti numatantis asmuo privalo ne 

vėliau kaip likus 6 mėnesiams informuoti apie tai Komisiją. Energijos išteklių biržos operatoriaus prašymu 

Komisija gali nustatyti ir trumpesnį tokio pranešimo terminą, atsižvelgdama į šio straipsnio 4 dalyje 

nustatytą reikalavimą. 

4. Šiame straipsnyje nurodyti sprendimai privalo būti priimami taip, kad būtų užtikrintas energijos 

išteklių biržos operatoriaus funkcijų nenutrūkstamumas ir nuolatinė energijos išteklių rinkos dalyvių 

galimybė prekiauti energijos išteklių biržoje. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
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15 straipsnis. Energijos išteklių biržos informacijos valdymas 

1. Energijos išteklių biržos operatorius valdo, palaiko ir administruoja energijos išteklių biržos 

operatoriaus informacinę sistemą ir energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą. 

2. Energijos išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje informacija skelbiama teisės aktų 

nustatytais atvejais arba energijos išteklių biržos operatoriaus iniciatyva, laikantis teisės aktų nustatytų 

konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų. Energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje 

skelbiama informacija tretiesiems asmenims teikiama tik įstatymų nustatytais atvejais. 

 

16 straipsnis. Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos finansavimas 

1. Energijos išteklių biržos operatoriaus pajamas sudaro energijos išteklių biržos dalyvių ir šilumos 

aukcionų dalyvių, teikiančių pasiūlymus gaminti ar parduoti šilumos energiją, įmokos už energijos išteklių 

biržos operatoriaus teikiamas paslaugas. Energijos išteklių biržos operatorius rengia ir, suderinęs su 

Komisija, tvirtina energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų įkainius, taikomus energijos 

išteklių biržos dalyviams ir šilumos aukcionų dalyviams. 

2. Energijos išteklių biržos operatorius turi teisę gauti papildomų pajamų, vykdydamas konsultacinę, 

finansinę ar kitą teisėtą ūkinę komercinę veiklą, nesusijusią su licencijuojama veikla, taip pat kitų teisėtų 

pajamų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tokia veikla neprieštarauja šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje 

nustatytiems energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ribojimams ir konfidencialumo įsipareigojimams.  

3. Pasibaigus finansiniams metams, energijos išteklių biržos operatorius privalo pateikti Komisijai 

finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų aiškiai atskirtos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos 

sąnaudos ir pajamos, gautos iš energijos išteklių biržos dalyvių ir šilumos aukcionų dalyvių įmokų už 

suteiktas paslaugas, ir papildomai gautos pajamos. Įvertinusi energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos 

sąnaudų ir gautų pajamų santykį, Komisija gali pareikalauti peržiūrėti energijos išteklių biržos operatoriaus 

patvirtintas įmokas už jo teikiamas paslaugas, užtikrinant, kad energijos išteklių biržos dalyvių ir šilumos 

aukcionų dalyvių mokamos įmokos būtų pagrįstos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sąnaudomis, 

atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią pelno normą.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

 

17 straipsnis. Energijos išteklių biržos dalyviai 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai energijos išteklių biržoje dalyvauja savo pasirinkimu. Energijos 

išteklių rinkos dalyviai turi teisę prekiauti energija ir (ar) energijos ištekliais ir kitais teisės aktuose 

nustatytais būdais, tarp jų ir kitose Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse veikiančiose biržose, 

aukcionuose ar prekybos sistemose. 

2. Energijos išteklių rinkos dalyviai, ketinantys prekiauti energijos išteklių biržoje, teikia energijos 

išteklių biržos operatoriui jo nustatytos formos prašymą ir pasirašo energijos išteklių biržos dalyvio sutartį. 

Su energijos išteklių biržos dalyviais pasirašomų sutarčių standartines sąlygas rengia ir tvirtina energijos 

išteklių biržos operatorius, suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

3. Energijos išteklių biržos dalyvių sąrašą tvarko, atnaujina ir energijos išteklių biržos operatoriaus 

informacinėje sistemoje skelbia energijos išteklių biržos operatorius. 

4. Energijos išteklių biržos operatorius turi teisę reikalauti prekybos energijos išteklių biržoje prievolių 

įvykdymo užtikrinimo. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės nustatomos energijos išteklių biržos 

dalyvio sutartyje ir, suderinus su Komisija, nediskriminaciniais pagrindais privalo būti taikomos visiems 

energijos išteklių biržos dalyviams. Energijos išteklių biržos dalyviams taikomos prievolių įvykdymo 

užtikrinimo priemonės gali būti diferencijuojamos, taip pat šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose 

gali būti nustatomi specialieji reikalavimai atskiroms energijos išteklių biržos dalyvių grupėms, atsižvelgiant 

į energijos išteklius, kuriais jie prekiauja energijos išteklių biržoje. Nustatytos prievolių įvykdymo 

užtikrinimo priemonės turi būti motyvuotos, proporcingos ir pagrįstos. 

5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai per 

energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos išteklių biržos operatoriui apie 

tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis ir sandorio galiojimo 

laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
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Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

171 straipsnis. Atsiskaitymas pagal energijos išteklių biržoje sudarytus sandorius 

1. Atsiskaitymus pagal energijos išteklių biržoje sudarytus sandorius organizuoja energijos išteklių 

biržos operatorius Energijos išteklių biržos reglamente nustatyta tvarka. 

2. Energijos išteklių biržos operatorius turi teisę atidaryti atskirą depozitinę sąskaitą (sąskaitas). 

Depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis disponuojama šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

3. Depozitinėje sąskaitoje laikomos energijos išteklių biržos dalyvių lėšos. Energijos išteklių biržos 

operatorius biržos dalyvių vardu iš depozitinėje sąskaitoje laikomų lėšų gali vykdyti atsiskaitymus pagal 

energijos išteklių biržoje sudarytus sandorius, taip pat mokėti kitas įmokas, susijusias su energijos išteklių 

biržoje sudarytais sandoriais, įskaitant biržos dalyvių įmokas, baudas, delspinigius. 

4. Energijos išteklių biržos operatoriaus depozitinėje sąskaitoje laikomos energijos išteklių biržos 

dalyviams priklausančios lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali naudotis ir disponuoti tretieji 

asmenys, į šias lėšas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal energijos išteklių biržos operatoriaus 

prievoles. 

Papildyta straipsniu: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

CENTRALIZUOTA PREKYBA BIOKURU 

 

18 straipsnis. Centralizuotos prekybos biokuru bendrieji principai 

1. Energijos išteklių biržoje įdiegiama centralizuota elektroninė prekybos biokuru sistema. 

2. Energijos išteklių biržoje gali būti prekiaujama visų rūšių biokuru, atitinkančiu tvarumo kriterijus, 

technologinius, aplinkosaugos reikalavimus ir kokybės standartus, nustatytus Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Centralizuotos prekybos atskirų rūšių biokuru 

ypatumai nustatomi Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse. 

3. Centralizuotą elektroninę prekybos biokuru sistemą administruoja ir prekybą biokuru energijos 

išteklių biržoje organizuoja energijos išteklių biržos operatorius. 

4. Energijos išteklių biržoje biokuru prekiaujama pagal dvišales pirkimo–pardavimo sutartis. Šios 

sutartys sudaromos centralizuotoje elektroninėje prekybos biokuru sistemoje energijos išteklių biržos dalyvių 

pateiktų pasiūlymų pirkti ir parduoti biokurą pagrindu, vadovaujantis šiame įstatyme nustatytais 

reikalavimais, Energetikos ministerijos patvirtintomis Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėmis ir 

Energijos išteklių biržos reglamentu. 

 

19 straipsnis. Prekyba biokuru energijos išteklių biržoje 

1. Energijos išteklių biržoje biokuru prekiaujama ir dvišalės biokuro pirkimo–pardavimo sutartys, 

pasinaudojus centralizuota elektronine prekybos biokuru sistema, sudaromos Centralizuotos prekybos 

biokuru taisyklėse nustatyta tvarka. 

2. Energijos išteklių biržos dalyvių dvišalės biokuro pirkimo–pardavimo sutartys, sudarytos 

pasinaudojus centralizuota elektronine prekybos biokuru sistema, registruojamos energijos išteklių biržos 

duomenų valdymo sistemoje. 

3. Energijos išteklių biržos dalyviai, teikdami pasiūlymus parduoti biokurą energijos išteklių biržoje, 

nurodo biokuro kainą ir jo pristatymo įkainį. Energijos išteklių biržos operatorius, atlikęs tyrimą ir nustatęs 

neįprastas prekybos biržoje sąlygas arba piktnaudžiavimo rinka požymių turintį elgesį, turi teisę nustatyti 

biržoje teikiamuose pasiūlymuose pirkti ir parduoti biokuro produktų kainų kitimo ribas. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

4. Energijos išteklių biržos dalyvių pateikti duomenys yra konfidencialūs ir gali būti atskleisti 

tretiesiems asmenims tik teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus duomenis apie perkamus ir parduodamus 

atskirų rūšių biokuro kiekius ir kainas, kurie apibendrintai ir nenurodant sutarties šalių skelbiami energijos 

išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje. 

 

191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas 

2031. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
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teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami visą elektros ir (ar) šilumos energijai 

gaminti reikalingą biokuro kiekį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai nurodytoms energetikos įmonėms netaikomi, jeigu 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro 

rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Trūkstamas biokuro 

kiekis gali būti įsigyjamas kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais. 

Papildyta straipsniu: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

5 skirsnis. Neteko galios nuo 2013-07-20 

Skirsnio naikinimas: 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

PREKYBA GAMTINĖMIS DUJOMIS 

 

22 straipsnis. Prekybos gamtinėmis dujomis bendrieji principai 

1. Prekyba gamtinėmis dujomis vykdoma prekiaujant gamtinių dujų biržoje, dvišalių pirkimo–

pardavimo sutarčių pagrindu ir (ar) kitais būdais šiame įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Prekybos 

gamtinėmis dujomis taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, ir gamtinių dujų biržos 

operatoriaus Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamente nustatyta tvarka. 

2. Nepaisant prekybos gamtinėmis dujomis būdo, gamtinių dujų tiekėjams draudžiama diskriminuoti 

vartotojus ar vartotojų kategorijas. 

 

23 straipsnis. Gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, įsigijimas 

1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar 

daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų 

reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio. Vertinant 

šioje dalyje minimų ūkio subjektų metinį gamtinių dujų suvartojimą, turi būti įskaičiuojamas ūkio subjekto, 

įskaitant jo filialus, atstovybes ir (ar) skirtingas gamtinių dujų pristatymo vietas, suvartojamo gamtinių dujų 

kiekio metinis vidurkis per 2 praėjusius metus. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje išdėstytas reikalavimas netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms 

energetikos įmonėms, jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

gamtinių dujų kiekio ar jo dalies arba gamtinių dujų įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės 

aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) 

gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai naudingesnis. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIV-606, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23528 

 

24 straipsnis. Bendradarbiavimas prekiaujant gamtinėmis dujomis 

1. Gamtinių dujų biržos operatorius Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse ir gamtinių dujų biržos 

operatoriaus Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamente nustatyta tvarka bendradarbiauja su Komisija ir 

nedelsdamas Komisijai pateikia su galimai apsimestiniais prekybos gamtinėmis dujomis sandoriais susijusią 

informaciją ir bet kurią kitą aktualią informaciją, kuri būtų reikalinga gamtinių dujų rinkos priežiūrai 

vykdyti, ypač susijusią su licencijų ir (ar) leidimų turėtojams nustatytų veiklos sąlygų galimais pažeidimais. 

2. Gamtinių dujų biržos operatorius ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius pagal 

kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis tarpusavyje bendradarbiauja ir keičiasi visa 

informacija, kiek tai reikalinga jų funkcijoms tinkamai atlikti, nepažeisdami įstatymuose nustatytų veiklos 

nepriklausomumo ir atskyrimo reikalavimų. Keisdamiesi informacija, gamtinių dujų biržos operatorius ir 

gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius imasi visų pagrįstų priemonių atskirų gamtinių dujų rinkos 

dalyvių duomenų konfidencialumui užtikrinti ir neatskleidžia jų kitais, negu įstatymuose nustatytais, 

pagrindais, kiek tai reikalinga gamtinių dujų rinkos ir (ar) valstybės energetinės sistemos reikmėms. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e09211043b511ec992fe4cdfceb5666
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Skirsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

PREKYBA PAGALBINIAIS INSTRUMENTAIS 

 

25 straipsnis. Prekybos pagalbiniais instrumentais bendrieji principai 

1. Elektros energijos rinkos dalyviai gali susitarti dėl pagalbinių instrumentų taikymo ir prekybos jais, 

sudarydami ilgalaikes pirkimo–pardavimo sutartis, kuriomis susitariama dėl perkamo ir parduodamo elektros 

energijos kiekio ir kainos pokyčių valdymo priemonių taikymo per sutartyje nustatytą laikotarpį. 

2. Tais atvejais, kai elektros energija prekiaujama elektros energijos biržoje, šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytos sutartys turi būti sudaromos per energijos išteklių biržą. Kitais atvejais tokias sutartis asmenys 

savo pasirinkimu sudaro tiesiogiai dvišalio susitarimo pagrindu arba per energijos išteklių biržą. 

3. Susitarimai dėl pagalbinių instrumentų taikymo ir prekybos jais sudaromi vadovaujantis šiuo 

įstatymu ir Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklėmis. 

4. Pagalbiniais instrumentais prekiaujama atskirai nuo fizinės prekybos elektros energija. 

 

26 straipsnis. Prekyba pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje 

1. Energijos išteklių biržos operatorius energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje 

registruoja per energijos išteklių biržą sudarytas ilgalaikes pirkimo–pardavimo sutartis, kuriomis susitariama 

dėl pagalbinių instrumentų taikymo ir prekybos jais. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutartis energijos išteklių biržos dalyviai gali sudaryti tarpusavio 

susitarimu, jeigu energijos išteklių biržos operatoriui pateikiamas tokį ketinimą patvirtinantis abiejų šalių 

pranešimas, arba teikdami viešą pasiūlymą sudaryti tokią sutartį, kuris skelbiamas energijos išteklių biržos 

duomenų valdymo sistemoje. 

3. Energijos išteklių biržos dalyviai, ketinantys prekiauti pagalbiniais instrumentais energijos išteklių 

biržoje, deklaruoja energijos išteklių biržos operatoriui pagal dvišales pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) 

elektros energijos biržoje perkamus ir parduodamus elektros energijos kiekius ir pateikia kitos sutarties šalies 

ar energijos išteklių biržą administruojančio asmens rašytinį patvirtinimą. Energijos išteklių biržos dalyvių 

pateikti duomenys registruojami energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje. 

4. Energijos išteklių biržos dalyvių pateikti duomenys yra konfidencialūs ir gali būti atskleisti 

tretiesiems asmenims tik teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus apibendrintus duomenis apie ilgalaikių 

pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų per energijos išteklių biržą, pagrindu perkamus ir parduodamus 

elektros energijos kiekius ir kainas, kurie apibendrintai ir nenurodant sutarties šalių skelbiami energijos 

išteklių biržos operatoriaus informacinėje sistemoje. 

5. Procedūriniai reikalavimai prekybai pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje nustatomi 

Energijos išteklių biržos reglamente. 

 

27 straipsnis. Bendradarbiavimas prekiaujant pagalbiniais instrumentais 

1. Energijos išteklių biržos operatorius, elektros energijos biržą administruojantys asmenys, taip pat 

elektros energijos perdavimo sistemų operatorius pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tarpusavyje 

bendradarbiauja ir keičiasi visa informacija, kiek tai reikalinga jų funkcijoms tinkamai atlikti, nepažeisdami 

įstatymuose nustatytų veiklos nepriklausomumo ir atskyrimo reikalavimų. 

2. Keisdamiesi informacija šiame straipsnyje nustatytais tikslais ir mastu, energijos išteklių biržos 

operatorius, elektros energijos biržą administruojantys asmenys, taip pat elektros energijos operatorius imasi 

visų pagrįstų priemonių gaunamų duomenų konfidencialumui užtikrinti ir neatskleidžia jų kitais, negu 

įstatymuose nustatytais, pagrindais, kiek tai reikalinga energijos išteklių rinkos, elektros energijos rinkos ir 

(ar) valstybės energetinės sistemos reikmėms. 

Skirsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS. SKUNDŲ IR 

GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 

28 straipsnis. Energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūra 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
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1. Šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo ir jų reglamentuojamų energijos išteklių 

elektros ir šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūrą kompleksiškai užtikrina Taryba, Viešųjų pirkimų 

tarnyba, energijos išteklių biržos, kitų biržų operatoriai ir Konkurencijos taryba pagal jiems šiame įstatyme ir 

jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kompetenciją. 

2. Siekiant užtikrinti energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų viešumo, 

skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo, pagrįstos konkurencijos principų įgyvendinimą, Viešųjų pirkimų tarnyba 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir pagal Pirkimų taisyklėse nustatytus įgaliojimus 

vykdo Pirkimų taisyklėse nustatytų energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti įsigijimo 

tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu procedūrinių reikalavimų taikymo priežiūrą. Viešųjų 

pirkimų tarnyba priima sprendimus savarankiškai ir nešališkai. 

3. Siekdama užtikrinti prevencinę energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų 

priežiūrą, Viešųjų pirkimų tarnyba teikia konsultacijas energetikos įmonėms, įsigyjančioms energijos 

išteklius elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar įvykdytų energijos 

išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų. 

4. Pirkimų tyrimas atliekamas ir išvada parengiama per 40 darbo dienų. Motyvuotu Viešųjų pirkimų 

tarnybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant 

terminą ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Tyrimas užbaigiamas, kai Viešųjų pirkimų tarnyba surašo motyvuotą, 

faktais ir teisės aktų nuostatomis pagrįstą išvadą. Tyrimo metu nustačius pažeidimą, ši išvada yra pagrindas 

Viešųjų pirkimų tarnybai inicijuoti administracinės atsakomybės taikymo procedūrą. Viešųjų pirkimų 

tarnyba, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo ar Pirkimų taisyklių nuostatos, turi teisę 

sustabdyti vykdomą pirkimą tol, kol tyrimas bus atliktas. 

5. Taryba, vykdydama energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimų priežiūrą, 

gali inicijuoti atsakomybės už reguliuojamosios energetikos veiklos pažeidimą taikymo procedūrą. Įvertinusi 

pažeidimo mastą, Taryba kiekvienu atveju vertina jo atitiktį Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 

punkte nurodytam pažeidimui. 

6. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos dalyvių 

yra sudaryta nesilaikant šiame įstatyme ir Pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia tokių sandorių 

vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus. 

7. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto įpareigojimo įsigyjant biokurą pirmenybę teikti energijos išteklių biržai, nepripažįsta pirkimą 

vykdžiusio šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo pirkimo sutarties išlaidų 

biokurui įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, viršijančia vidutinę metinę biokuro 

kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. Pagrįstomis sąnaudomis yra nepripažįstamos tik to pirkimo, 

kuris buvo vykdytas pažeidžiant šio įstatymo 191 straipsnio reikalavimus, sutarties išlaidos biokurui įsigyti, 

viršijančios vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę biokuro biržos kainą. 

8. Taryba, nustačiusi, kad pirkimą organizavusi įmonė nevykdė šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto įpareigojimo, nepripažįsta pirkimą vykdžiusio šilumos tiekėjo, reguliuojamo nepriklausomo 

šilumos gamintojo ar bendrojo šilumos ir elektros energijos gamintojo pirkimo sutarties išlaidų gamtinėms 

dujoms įsigyti pagrįstomis sąnaudomis nustatant šilumos kainą dalimi, viršijančia vidutinę metinę gamtinių 

dujų biržos kainą. Pagrįstomis sąnaudomis yra nepripažįstamos tik to pirkimo, kuris buvo vykdytas 

pažeidžiant šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą, sutarties išlaidos gamtinėms dujoms 

įsigyti, viršijančios vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą. 

9. Šiame straipsnyje nustatytų poveikio priemonių taikymas juridiniams asmenims neatleidžia jų 

vadovų ir (ar) darbuotojų nuo įstatymų nustatytos civilinės, administracinės ir (ar) baudžiamosios 

atsakomybės, taip pat neužkerta kelio Tarybai svarstyti klausimą dėl jos išduotų licencijų galiojimo 

sustabdymo ar panaikinimo. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIV-606, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23528 

 

281 straipsnis. Energijos išteklių rinkos dalyvių atsakomybė 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviams už pažeidimus vykdant reguliuojamąją energetikos veiklą 

skiriamos piniginės baudos Energetikos įstatyme nustatyta tvarka. Energijos išteklių rinkos dalyvių 

atsakomybę už sąžiningos konkurencijos pažeidimus ir taikomas sankcijas nustato Konkurencijos įstatymas. 

2. Energijos išteklių rinkos dalyviams už draudimo naudotis viešai neatskleista prekybos energijos 

ištekliais informacija ir užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka, kaip nurodyta 

šio įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje, pažeidimus Komisija skiria piniginę baudą iki 10 procentų metinių 

pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, o jeigu energijos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e09211043b511ec992fe4cdfceb5666
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išteklių rinkos dalyvis neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas 

pažeidimas, – iki dvidešimt tūkstančių eurų, arba kreipiasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą 

energijos išteklių rinkoje. Baudos skyrimo klausimas svarstomas ir sprendimas dėl baudos skyrimo, jos 

dydžio ir diferencijavimo priimamas ir vykdomas mutatis mutandis vadovaujantis Energetikos įstatymo 

nuostatomis. 

3. Energijos išteklių rinkos dalyviai už tuos pačius pažeidimus atsako tik pagal šį įstatymą, 

Energetikos įstatymą arba Konkurencijos įstatymą, atsižvelgiant į nustatytą Komisijos ar Konkurencijos 

tarybos kompetenciją. 

4. Šilumos tiekėjai, reguliuojamieji nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendrieji šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, įsigyjantys energijos išteklius elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, už vykdytų 

energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti įsigijimo tvarkos pažeidimus atsako šio įstatymo 

28 straipsnyje nustatyta tvarka. 

5. Nereguliuojamiesiems nepriklausomiems šilumos gamintojams už vykdytų energijos išteklių 

elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti įsigijimo tvarkos pažeidimus Komisija skiria piniginę baudą iki 10 

procentų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. 

Baudos skyrimo klausimas svarstomas ir sprendimas dėl baudos skyrimo, jos dydžio ir diferencijavimo 

priimamas ir vykdomas mutatis mutandis vadovaujantis Energetikos įstatymo nuostatomis.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

 

29 straipsnis. Skundų ir ginčų nagrinėjimas 

1. Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją 

nagrinėja energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos 

administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos. 

2. Skundai ir ginčai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka. 

Skirsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30 straipsnis. Įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai 

Vyriausybė, Energetikos ministerija ir Komisija pagal kompetenciją parengia ir priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-493, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3938 (2013-07-20), i. K. 1131010ISTA0XII-493 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 19 straipsnių pakeitimo, 

Įstatymo papildymo 17-1, 19-1 straipsniais ir V skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 

2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1432, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-23, i. K. 2014-20609 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 8, 9, 10 19-1 straipsnių ir aštuntojo 

skirsnio pakeitimo įstatymas 

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2498, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-04, i. K. 2016-18459 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1 straipsnio pakeitimo įstatymas 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1063, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05881 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.189090CDB0DA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f03642208a9711e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4ae2964041d211e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2f2241503d8c11e89ba7f73323f8faa4
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Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo 

įstatymas 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1785, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21230 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir 

septintojo skirsnių pakeitimo įstatymas 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-2084, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07394 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19-1 ir 28-1 straipsnių 

pakeitimo įstatymas 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIV-606, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23528 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfb09170051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39090d3070ca11e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3e09211043b511ec992fe4cdfceb5666
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IS-925/650-I-3 priedas 

 

VERT 2021-11-15 pranešimas. VERT: keičiasi šilumos aukcionų organizavimo tvarka  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašą, siekiant didesnės konkurencijos, tiksliau prognozuoti galimą šilumos poreikį ir 

atitinkamai biokuro pirkimą aukcione. 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai: 

• Numatyta, kad šilumos aukcionai bus organizuojami ne antrajam mėnesiui po einamojo, 

o pirmajam mėnesiui po einamojo. 

• Atsižvelgiant į tai, kad šilumos aukcionus siūloma organizuoti ne antrajam mėnesiui po 

einamojo, o pirmajam mėnesiui po einamojo, pakeista Supirkimo tvarkoje numatyta 

nuostata, kad  šilumos tiekėjai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 

palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas privalo deklaruoti ne vėliau kaip 14-tą 

einamojo mėnesio kalendorinę dieną, šiuo metu deklaruoti privaloma ne vėliau kaip 18-

tą einamojo mėnesio kalendorinę dieną. 

• Supirkimo tvarka papildyta numatant palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų 

skaičiavimuose taikomos elektros energijos technologinėms reikmėms kainos 

skaičiavimo tvarką. 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai: 

• Numatyta, kad prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina bus nustatoma ir 

skelbiama VERT tinklalapyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam 

kaina prognozuojama, 13-tos dienos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-15/keiciasi-silumos-aukcionu-organizavimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

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“ PAKEITIMO  

 

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. O3E-1488 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos 

gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m. lapkričio 12 d. pažymą Nr. O5E-1362 „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“, Taryba n u t a r i a : 

Pakeisti Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą 

(toliau – Aprašas): 

2022. Pakeisti Aprašo 15.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„15.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos įrenginiais, 

naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(3) 

kur: 

Tdujų – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos gamybos 

įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį šilumingumą į 

žemutinį šilumingumą; 

1,0 – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 86,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos  

15.1.2 papunktyje numatytą formulę; 

qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos 

suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius;  

pelektros – elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal 

Supirkimo tvarkos 15.1.6 papunktyje numatytą formulę;  

qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainos šilumos gamybos 

dedamojoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;“; 

2. Papildyti 15.1.6 papunkčiu: 

„15.1.6. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos 

technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
)                   

 
(71) 

Kur: 

p el. įsigijimo – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool biržos 

skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh); 

p. el. persiuntimo – elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina, nustatoma kaip galiojanti AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios 

įtampos elektros tinklų, I plano vienos laiko zonos energijos dedamoji (ct/kWh); 

p VIAP –Tarybos nustatyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, taikoma 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo laikotarpiu (ct/kWh).“; 
3. Pakeisti Aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„16. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono reglamente 

nustatyta tvarka ne vėliau kaip 14 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 14 kalendorinė mėnesio diena 

yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) deklaruoja pirmąjį mėnesį po einamojo 

mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 15 

punkte numatytus principus bei informaciją, susijusią su šilumos aukciono organizavimu.“ 

4. Pakeisti Aprašo 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„16.1. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;“;  

5. Pakeisti Aprašo 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„16.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį grafiką, 

sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį 

valandinį poreikį;“; 
6. Pakeisti Aprašo 16.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„16.3. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą pagaminti šilumos kiekį naudojant šilumos 

poreikio piko pajėgumus, nustatytą vadovaujantis Supirkimo tvarkos 7 punktu;“; 

7. Pakeisti Aprašo 16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„16.4. pirmojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos aukcione;“; 
8. Pakeisti Aprašo 25 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„25. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas šilumos aukciono dalyviui, 

užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį, kuris vertinamas pagal licencijos ar 

sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį, o tokios sutarties pratęsimo atveju – 

sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpį, metais, vertinant tik pilnus galiojimo metus. Sutarties ar sutarties 

pratęsimo galiojimo laikotarpis nustatomas kaip laikotarpis tarp sutarties ar jos pratęsimo įsigaliojimo ir 

pabaigos datų. Neterminuotoms licencijoms ar šilumos pirkimo-pardavimo sutartims pagal šį punktą 

nustatomas vienodas aukščiausias prioritetas. Preliminarių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių atveju visais 

atvejais laikoma, kad jų galiojimo trukmė yra vieneri metai, išskyrus atvejus, kai tokiose sutartyse nurodyta 

kita galiojimo trukmė.“; 

9. Pakeisti Aprašo 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono duomenų 

valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus su siūlomu parduoti (pagaminti) šilumos kiekiu pirmąjį mėnesį po 

einamojo ir kaina ct/kWh:“; 

10. Pakeisti Aprašo 27.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
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„27.2.1. nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 

deklaruoja pasiūlymą, kuriame nurodo šilumos kiekį (MWh), kurį nepriklausomas šilumos gamintojas 

pagamins ir patieks į tinklą per pirmąjį mėnesį po einamojo, ir šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento 

šimtųjų dalių tikslumu;“; 

11. Pakeisti Aprašo 27.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„27.2.2. šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja  pasiūlymą, 

kuriame nurodo atskirais šilumos gamybos įrenginiais (katilais, katilų grupe (-ėmis) ar atskirose katilinėse), 

pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintiną šilumos kiekį (MWh) bei šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento 

šimtųjų dalių tikslumu;“; 

12. Pakeisti Aprašo 27.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„27.2.5. pasibaigus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei 

aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais pirmąjį mėnesį po einamojo planuojamais 

parduoti šilumos kiekiais, kuriuos šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje pateikia šilumos tiekėjui. 

Šilumos tiekėjui pateikiamame sąraše negali būti nurodomos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose 

pateiktos šilumos kainos;“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. O3-202 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) n u t a r i a :   

Patvirtinti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).  

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ  DIANA KORSAKAITĖ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  

2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2021 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3E-926 

redakcija) 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu (toliau – Supirkimo tvarka) siekiama 

sudaryti prielaidas šilumos energetikos sektoriuje įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

10 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalį, siekiant užtikrinti 

veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos srityje, skatinti atliekinės šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A37C2263838C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A37C2263838C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ce18510f07311eb9f09e7df20500045


 

62 

išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 

mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, 

taip pat asmenims, ketinantiems plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo 

tinklų (toliau – Potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai) tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, 

kuriose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –  Komisija) 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl 

Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), nuostatomis, 

šilumos gamybos įrenginių paleidimo ir derinimo darbus atlieka bent vienas Potencialus nepriklausomas 

šilumos gamintojas ir (ar) šilumą gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. 

3. Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją eksploataciją 

(paleidimo ir derinimo darbus), mutatis mutandis taikomos Supirkimo tvarkos nuostatos kaip ir 

nepriklausomiems šilumos gamintojams. 

4. Supirkimo tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

4.1. Atskaitos aplinkos oro temperatūra – šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra, esant 

integraliniam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“ (2.11 lentelė). 

4.2. Maksimalus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikis – centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos vidutinis paros šiluminės galios poreikis, išreiškiamas MW, esant atskaitos aplinkos oro 

temperatūrai. 

4.3. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – tam tikro laikotarpio sąnaudos, apskaičiuojamos 

vadovaujantis Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant nustatyti šilumos aukciono būdu 

superkamos šilumos kainų viršutinę ribą tam tikroje sistemoje. 

4.4. Rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslauga – nepriklausomo šilumos gamintojo arba 

kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos toje teritorijoje, valdomais 

įrenginiais teikiama paslauga, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti trūkstamus rezervinius šilumos gamybos 

pajėgumus.  

4.5. Rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos 

įrenginiai, leidžiantys šilumos tiekėjui užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, kai to 

neįmanoma padaryti kitais sistemoje veikiančiais šilumos gamybos įrenginiais.  

4.6. Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 d. 

iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 30 d. 

4.7. Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d. 

iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. 

4.8. Šilumos poreikio piko pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos 

įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos 

poreikio.  

4.9. Kitos šioje Supirkimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PATIKIMO IR SAUGAUS ŠILUMOS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS  

 

5. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje 

numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną. 

Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje gali numatyti 

kitą (ilgesnį) laikotarpį. 

6. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimą konkrečioje 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje: 

6.1. jei šilumos tiekėjas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nevaldo šilumos gamybos 

įrenginių, leidžiančių šilumos tiekėjui užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus konkrečioje 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas trūkstamus rezervinius šilumos gamybos 

pajėgumus užtikrina pirkdamas rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą iš nepriklausomo šilumos 

gamintojo arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos toje teritorijoje, 

sutartyje nustatyta tvarka; 
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6.2. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyti 

nepriklausomam šilumos gamintojui arba kitam šilumos tiekėjui priklausantys šilumos gamybos įrenginiai, 

užtikrinantys rezervinius šilumos gamybos pajėgumus. Už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą 

šilumos tiekėjas atsiskaito taikydamas dvinarę kainą;  

6.3. tuo atveju, jei rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjui teikia 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra taikoma privaloma 

šilumos gamybos kainodara, šilumos tiekėjas nepriklausomam šilumos gamintojui už šią paslaugą atsiskaito 

kainomis, ne aukštesnėmis, nei nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta 

Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau –

 Metodika); 

6.4. šilumos gamybos įrenginiais, užtikrinančiais rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šiluma yra gaminama tik Supirkimo tvarkos 27.4.2.5 

papunktyje bei Sąvade numatytais atvejais. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu negali supirkti 

rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiančiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto 

šilumos kiekio; 

6.5. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems įrenginiams yra taikomi 

Supirkimo tvarkoje numatyti rezervinių šilumos gamybos pajėgumų reikalavimai. Rezervinės šiluminės 

galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems nepriklausomo šilumos gamintojo valdomiems šilumos gamybos 

įrenginiams taikomus detalius techninius reikalavimus nustato šilumos tiekėjas. Šilumos tiekėjo nustatyti 

techniniai reikalavimai turi būti pagrįsti šilumos gamybos įrenginių bei konkrečios centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos techninėmis charakteristikomis.  

7. Šaltuoju metų laikotarpiu, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams, 

šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos 

poreikio, yra užtikrinamas šilumą gaminant šilumos poreikio piko pajėgumais. Šilumos tiekėjas turi teisę 

šilumos galios poreikį, viršijantį 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos 

poreikio, tenkinti superkant šilumą iš šilumos supirkimo aukcione dalyvavusių ūkio subjektų, jei superkamos 

šilumos kaina yra mažesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 15.2  papunktį apskaičiuotos palyginamosios 

šilumos gamybos sąnaudos. 

8. Tais atvejais, kai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis viršija 70 proc. 

maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, tačiau dėl šilumos supirkimo 

aukciono laimėtojų (o) šilumos gamybos pajėgumų apimties ir šilumos poreikio piko pajėgumus 

užtikrinančių įrenginių techninio minimalaus pajėgumo nėra galima šių įrenginių panaudoti nesumažinant 

gaminamo ir (ar) superkamo šilumos kiekio iš aukciono laimėtojų (o), yra sumažinamas pagal šilumos 

aukciono rezultatus gaminamas ir (ar) superkamas šilumos kiekis, atsižvelgiant į V skyriuje numatytą 

prioritetų tvarką. 

9. Šilumos tiekėjas šiltuoju metų laikotarpiu sudaro naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo 

pajėgumų sąrašus, kuriuose nurodo tokių įrenginių nominalią šilumos gamybos galią bei mažiausią galimą 

įrenginio apkrovimo galią. Šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervo pajėgumus užtikrinančių šilumos 

gamybos įrenginių sąrašai yra paskelbiami energijos išteklių biržos operatoriaus (toliau – Operatorius) 

administruojamoje šilumos aukciono informacinėje sistemoje likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo 

metų laikotarpio bei esant poreikiui koreguojami ar keičiami 10 punkte numatyta tvarka.  

10. Reikalavimai šilumos poreikio piko ir rezerviniams pajėgumams: 

10.1. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas esant 

poreikiui kas mėnesį gali būti koreguojamas atsižvelgiant į planuojamus panaudoti šilumos gamybos 

įrenginius. Šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašo atnaujinimas gali būti atliekamas iki aukciono dienos ir 

įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas. Koreguojant šilumos 

poreikio piko pajėgumų sąrašą, jame numatyti šilumos gamybos įrenginiai gali būti pakeisti tik rezervinius 

šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąraše numatytais atskirais šilumos gamybos 

įrenginiais; 

10.2. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos įrenginių bendroji galia negali 

būti didesnė nei 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio arba atitinka 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio vieno didžiausio šilumos gamybos įrenginio 

(katilo) galią; 

10.3. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas gali 

būti koreguojamas Supirkimo tvarkos 10.1 papunktyje numatytais atvejais;  

10.4. Piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašai  esant objektyvioms priežastims (įrenginio gedimas, 

eksploatavimo laikotarpio pabaiga, naujo (naujų) įrenginių įvedimas į eksploataciją), gali būti keičiami su 
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Tarybos pritarimu ir pakeitimai įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo 

aukcionas; 

Siekiant į piko ir (ar) rezervo pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąrašą įtraukti naują įrenginį, jo 

investicija turi būti derinama vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo 

vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. 

nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir 

nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarka), nustatyta tvarka. Jei 

toks įrenginys jau yra suderintas ir dalyvauja šilumos aukcionuose, Tarybai raštu yra teikiamas šio įrenginio 

naudojimo šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-ekonominis pagrindimas 

pagal Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba nagrinėja šilumos tiekėjo pateiktą 

informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo tvarkoje numatytus kriterijus, apie pritarimą 

ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos tiekėją raštu. Šilumos tiekėjo šilumos kainoje dėl 

sąrašų keitimo pakitusios sąnaudos įvertinamos Metodikoje numatyta tvarka; 

10.5. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai privalo turėti 

galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

10.6. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai privalo 

turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

10.7. šilumos tiekėjas gali naudoti ir alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar 

technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams 

užtikrinti. Jei tai yra naujas įrenginys, jo investicija yra derinama vadovaujantis Investicijų derinimo tvarkoje 

nustatyta tvarka. Jei toks įrenginys jau yra suderintas ir dalyvauja konkurencinėje veikloje, Tarybai raštu yra 

teikiamas šio įrenginio naudojimo šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-

ekonominis pagrindimas pagal Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba nagrinėja 

šilumos tiekėjo pateiktą informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo tvarkoje numatytus 

kriterijus, apie pritarimą ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos tiekėją raštu. Tais atvejais, kai 

šilumos tiekėjas rezervo paslaugą užtikrina vadovaudamasis 6.1 papunkčiu, šilumos tiekėjui pakanka raštu 

informuoti Tarybą apie tai, jog rezervo paslauga bus užtikrinama alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas 

ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais; 

10.8. šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių 

šilumos gamybos įrenginių pagaminamo šilumos kiekio apskaita turi būti atskira nuo šilumos aukcione 

dalyvaujančių šilumos gamybos įrenginių; 

10.9. esant techniniam-ekonominiam pagrindimui, šilumos kiekio, pagaminto naudojant šilumos 

poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančius šilumos gamybos 

įrenginius, apskaita gali būti vykdoma pagal įmonės parengtus ir su Taryba suderintus šilumos kiekio 

paskirstymo principus. Šilumos kiekio paskirstymo principai yra derinami su Taryba raštu. Šilumos teikėjas 

techninį-ekonominį pagrindimui Tarybai teikia raštu. Taryba išnagrinėja aplinkybes ir šilumos tiekėją per 

30 darbo dienų apie pritarimą ar nepritarimą informuoja raštu. Šilumos kiekio paskirstymo principai galioja, 

kol nėra pakeitimų šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių šilumos kiekio apskaitoje. 

11. Šilumos tiekėjas turi teisę priimti sprendimą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinti 

eksploatuojamais rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais arba rezervinės šilumos gamybos galios 

užtikrinimo paslaugą teikiančiais įrenginiais. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėjas deklaruoja šilumos 

aukciono duomenų valdymo sistemoje ir toks sprendimas įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam buvo 

organizuotas pirmas šilumos supirkimo aukcionas po sprendimo deklaravimo. 

12. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, šilumos tiekėjui atliekant šilumos tinklų priežiūros, 

įskaitant remonto ar planinius darbus, šilumos aukciono dalyvio gaminamos šilumos supirkimas gali būti 

laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant šilumos aukciono dalyvio kaltės. Prieš atliekant tokius veiksmus 

šilumos tiekėjas privalo informuoti šilumos aukciono dalyvį (-ius) apie planuojamą šilumos supirkimo 

apribojimą ar nutraukimą Sąvade nustatyta tvarka. 

13. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti laikinai nutrauktas 

(sustabdomas) aktyvavus Lietuvos energetinės sistemos tretinio aktyviosios galios rezervą, kai elektrinės 

(kogeneracinio įrenginio) techninės galimybės neleidžia tinkamai vykdyti rezervo paslaugos. Šilumos 

aukciono dalyvio negautos pajamos dėl šilumos gamybos stabdymo bei už tretinio aktyviosios galios rezervo 

aktyvavimo metu pagamintą šilumą gautinos pajamos yra apskaičiuojamos remiantis šio punkto nuostatomis: 
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13.1. šilumos aukciono dalyviui, kuriam šilumos supirkimas buvo sumažintas ir (ar) nutrauktas dėl 

tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo už nepagamintą šilumą mokama kompensacija, kuri 

apskaičiuojama taip: 

 ,  (1) 

Kur: 

Ckomp – šilumos aukciono dalyviui mokama kompensacija dėl šilumos gamybos apribojimo ir (ar) 

stabdymo, Eur. Jei pagal formulę apskaičiuota kompensacija yra neigiamo dydžio, kompensacija šilumos 

aukciono dalyviui nėra mokama; 

Qnumatytas – šilumos aukciono dalyvio, iš kurio šilumos supirkimas ir (ar) gamyba buvo apribota ir (ar) 

nutraukta, dispečeriniame šilumos gamybos valdymo grafike numatytas pagaminti šilumos kiekis, MWh. Jei 

šilumos gamyba buvo apribota ir (ar) nutraukta ilgiau nei apribojimo ir (ar) stabdymo metu aktualaus 

dispečerinio šilumos gamybos grafiko galiojimo terminas, po šio grafiko galiojimo termino yra vertinamas 

šilumos kiekis, kurį aukciono dalyvis turėjo pagaminti pagal preliminarų šilumos gamybos grafiką, numatytą 

Supirkimo tvarkos 27.4 papunktyje; 

Taukciono – šilumos aukciono dalyvio aukciono pasiūlyme nurodyta parduodamos ir (ar) gaminamos 

šilumos kaina už kurią aukciono dalyvis atitinkamą mėnesį pardavė ir (ar) gamino šilumą, Eur/MWh; 

pbiokuro – pagal Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Biokuro 

aprašas) apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, 

prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, Eur/MWh; 

 

13.2. už šilumą, pagamintą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) tretinio aktyviosios galios 

rezervo aktyvavimo metu yra atsiskaitoma su ūkio subjektu pagal pagamintą šilumos kiekį: 

  (2) 

Kur: 

CR
komp – ūkio subjektui, pagaminusiam šilumą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) šilumą 

tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo metu, mokama kompensacija Eur; 

QR – tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo metu elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) 

pagamintas šilumos kiekis, MWh; 

0,5 – kompensacijos dydžio nustatymo koeficientas. 

 

III SKYRIUS 

GAMINAMOS IR (AR) SUPERKAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS 

 

14. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu superka nepriklausomo šilumos gamintojo ir savo 

šilumos gamybos įrenginiuose pagamintą šilumą už kainą, nustatytą pagal šiuos principus: 

14.1. visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo valdomais 

šilumos gamybos įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 15 punktą 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų 

skaičiavimui naudojami naujausi Tarybos paskelbti Lyginamosios analizės rodikliai, kurie parengti 

vadovaujantis Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, 

patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, 

pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamieji rodikliai). Lyginamieji rodikliai taikomi 

pagal tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas; 

14.2. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka nėra taikoma 

privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos kaina yra nustatoma laisvai, nepriklausomo šilumos 

gamintojo nuožiūra; 

14.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma 

šilumos gamybos kainodara, toks nepriklausomas šilumos gamintojas dalyvaudamas šilumos aukcione 

privalo atsižvelgti į šilumos (produkto) gamybos leistiną pajamų sumą, Tarybos nustatytą, vadovaujantis 

Metodikos nuostatomis; 

14.4. šilumos tiekėjas, šilumos aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną 

šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šilumos 
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tiekėjas, dalyvaudamas šilumos aukcione atskirais šilumos gamybos įrenginiais, privalo atsižvelgti į šilumos 

(produkto) gamybos leistiną pajamų sumą, Tarybos nustatytą, vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

14.5. jei Taryba, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjui ar 

nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos 

gamybos kainodara, yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją 

ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, tokio šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos 

gamintojo galutinė šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina yra mažinama šia dedamąja. Parduodamos 

ir (ar) gaminamos šilumos kaina yra koreguojama skelbiant šilumos aukciono rezultatus pagal Supirkimo 

tvarkos 27.6 papunktį. Tarybos nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) dedamoji turi būti 

nurodoma šilumos aukciono dalyvio teikiamame pasiūlyme; 

14.6. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo ir (ar) šilumos tiekėjo šilumos gamybos 

įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų) metu pagamintos šilumos kaina 

nustatoma pagal Supirkimo tvarkos 14.2 papunktyje numatytą principą. 

15. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip:  

15.1. šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos laikantis 

šių principų: 

15.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos įrenginiais, 

naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(

3) 

kur: 

Tdujų – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos gamybos 

įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį šilumingumą į 

žemutinį šilumingumą; 

1,0 – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 86,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos  

15.1.2 papunktyje numatytą formulę; 

qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos 

suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius;  

pelektros – elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal 

Supirkimo tvarkos 15.1.6 papunktyje numatytą formulę;  

qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainos šilumos gamybos 

dedamojoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

15.1.2. šiltuoju metų laikotarpiu apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas 

vertinama gamtinių dujų kaina pdujų yra apskaičiuojama pagal formulę: 

 
) 

 
(4) 

kur: 

pžaliavos – Tarybos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, įskaitant gamtinių dujų 

akcizą, Eur/MWh; 

pperdavimo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą dujų kiekį 

(MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai skelbiamus gamtinių 

dujų perdavimo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio 

šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos 

gamybos įrenginiais, Eur/MWh. Apskaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų perdavimo kainą nėra 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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vertinamos sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų saugumo papildoma dedamąja bei užsakomųjų ar 

vartojimo gamtinių dujų pajėgumų užtikrinimu; 

pskirstymo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų skirstymo kaina už skirstomą dujų kiekį 

(MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai skelbiamus gamtinių 

dujų skirstymo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio 

šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos 

gamybos įrenginiais, Eur/MWh; 

15.1.3. jeigu šilumos tiekėjas šilumos gamybai nenaudoja gamtinių dujų, šiltuoju metų laikotarpiu 

palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

  
 

(5) 

kur: 

Ts.k. – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skystą kurą naudojančiame šilumos gamybos 

įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

0,90 – skystą kurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 95,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

ps.k. – Tarybos skelbiama faktinė vidutinė skysto kuro įsigijimo kaina, įskaitant ir faktines 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh, nustatoma vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

qelektros(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos 

suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

qvandens(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

15.1.4. tuo atveju, jei šilumos tiekėjas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos poreikio piko 

pajėgumus užtikrina naudojant kelis šilumos gamybos įrenginius, kurie degina skirtingą kurą, šiltuoju metų 

laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip svertinė šilumos gamybos 

kintamoji dedamoji pagal formulę: 

  
 

(6) 

kur: 

Tsvert. – svertinės palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh; 

Ti – pagal Supirkimo tvarkos 15.1.2 ir 15.1.3 papunkčiuose numatytas formules apskaičiuota kurą i 

deginančio šilumos gamybos įrenginio palyginamosios sąnaudos, ct/kWh; 

yi – kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinė išraiška, 

proc., gaunama įvertinant konkrečiu šilumos gamybos įrenginiu pagaminamą šilumos kiekį bei konkretaus 

mėnesio prognozuojamą šilumos poreikį, MWh. Nustatant kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio 

pagaminamo šilumos kiekio procentinę išraišką, prioritetas yra teikiamas mažiausiai šilumos gamybos 

kainai. 

15.1.5. tuo atveju, kai šilumos tiekėjas, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 10 punktu, šilumos poreikio 

piko pajėgumams užtikrinti naudoja šilumos gamybos įrenginius, kurie nenaudoja gamtinių dujų arba skysto 

kuro ir  tai yra suderinęs su Taryba raštu, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamos 

pagal Supirkimo tvarkos 15.1.1 papunktyje numatytą formulę, įvertinant Lyginamuosius rodiklius. 

15.1.6. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos 

technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
)                                               

 

(

71) 

Kur: 

p el. įsigijimo – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool biržos 

skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh); 

p. el. persiuntimo – elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina, nustatoma kaip galiojanti AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš žemosios 

įtampos elektros tinklų, I plano vienos laiko zonos energijos dedamoji (ct/kWh); 



 

68 

p VIAP –Tarybos nustatyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, taikoma 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo laikotarpiu (ct/kWh).  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

15.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal 

formulę: 

  
 

(7) 

kur:  

Tbiokuro – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos biokurą naudojančiame šilumos gamybos 

įrenginyje, ct/kWh; 

VCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji, ct/kWh; 

FCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji, ct/kWh; 

15.2.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 
 

(8

) 

kur: 

pkt – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo 

(išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos, laboratorinių tyrimų ir 

pan.) sąnaudos yra lygios 0,02 ct/kWh; 

1,03 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 83,5 kgne/MWh, vnt; 

pbiokuro – pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar 

šalyje, Eur/MWh; 

qelektros(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas 

technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

qvandens(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms, m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

15.2.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji 

apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 

(9) 

kur:  

Kbiokuro – 1 MW galios biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio ilgalaikio turto pradinė vertė, 

lygi 336 000 Eur; 

y – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio nusidėvėjimo laikotarpis, lygus 16 metų; 

r – investicijų grąžos norma, apskaičiuota taikant palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu ir 

palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui skirtus Tarybos viešai skelbiamus duomenis investicijų grąžos normai 

apskaičiuoti, proc. Nuosavo kapitalo grąža (proc.) apskaičiuojama pagal Investicijų grąžos normos 

nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų 

grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 9 punktą, formulėse naudojamam dydžiui (finansinio 

sverto neturinti beta βU) nustatyti taikant šios metodikos 9.3.7 papunktį.  

CM(Nb) – vidutinės biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatacinės sąnaudos, 

Eur/MW, nustatomos pagal Lyginamuosius rodiklius. Šios sąnaudos yra lygios metinio darbo užmokesčio 

fondo (darbuotojų skaičiui, apskaičiuotam pagal Lyginamąjį rodiklį šilumos gamybos įrenginių galia, 

tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.) bei šilumos 

gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.), 

taikant palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo metu Lietuvos statistikos departamento 

paskutinį skelbiamą elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus (šalies ūkis be 

individualiųjų įmonių) vidutinį darbo užmokestį), einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų šilumos 

gamybos veikloje, tenkančių šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) ir kitų pastoviųjų sąnaudų šilumos 

gamybos veikloje, tenkančių šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW), sumai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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8600 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio maksimalus darbo valandų skaičius per 

metus; 

0,45 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis; 

15.3. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 15.1 papunkčio reikalavimus apskaičiuotos 

palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos šiltuoju metų laikotarpiu yra didesnės nei pagal Supirkimo 

tvarkos 15.2 papunktį apskaičiuotos šaltojo laikotarpio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šiltuoju 

metų laikotarpiu yra taikomos pagal Supirkimo tvarkos 15.2 papunktį apskaičiuotos palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos; 

15.4. tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia vienas nepriklausomas šilumos 

gamintojas ir jo šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik 

rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba šilumos gamybos įrenginių neeksploatuoja ir perka 

rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos šiltuoju ir 

šaltuoju metų laikotarpiais yra lygios to nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinei metinei šilumos 

gamybos kainai, apskaičiuotai pagal nepriklausomo šilumos gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias, 

įvertinus atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, pagal Biokuro aprašą 

apskaičiuotos ir skelbiamos prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, 

Eur/MWh. Nepriklausomas šilumos gamintojas apie naujai nustatytas arba pasikeitusias šilumos kainų 

dedamąsias informuoja šilumos tiekėją iš karto, kai Taryba nutarimu konstatuoja, kad jos nustatytos be 

pažeidimų. Jeigu tokiam nepriklausomam šilumos gamintojui Taryba dar nėra patvirtinusi šilumos gamybos 

kainos dedamųjų (formulės), taikomos pagal šios Supirkimo tvarkos 15 punktą apskaičiuotos palyginamosios 

šilumos gamybos sąnaudos. 

16. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono reglamente 

nustatyta tvarka ne vėliau kaip 14 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 14 kalendorinė mėnesio diena 

yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) deklaruoja pirmąjį mėnesį po einamojo 

mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 15 

punkte numatytus principus bei informaciją, susijusią su šilumos aukciono organizavimu: 

Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

16.1. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

16.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį grafiką, 

sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį 

valandinį poreikį;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

16.3. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą pagaminti šilumos kiekį naudojant šilumos 

poreikio piko pajėgumus, nustatytą vadovaujantis Supirkimo tvarkos 7 punktu;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

16.4. pirmojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos aukcione;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

16.5. pagal Supirkimo tvarkos 15.1 papunktį apskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

16.5.1. Supirkimo tvarkos 15.1.2 papunktyje numatytą gamtinių dujų kainą Eur/MWh ir jos 

apskaičiavimui naudotas dedamąsias ir (arba) 15.1.3 papunktyje numatytą skysto kuro kainą Eur/MWh;  

16.5.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros energijos 

technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

16.5.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

16.6. pagal Supirkimo tvarkos 15.2 ir 15.4 papunkčius apskaičiuotas palyginamąsias šilumos 

gamybos sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

16.6.1. pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar 

šalyje, Eur/MWh; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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16.6.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros energijos 

technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

16.6.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

16.6.4. Supirkimo tvarkos 15.4 papunktyje nurodytoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, 

nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinę metinę šilumos gamybos kainą, apskaičiuotą pagal 

nepriklausomo šilumos gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias. 

17. Aukciono dalyviai deklaruoja Operatoriui ir esant poreikiui atnaujina šiuos duomenis, o 

Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje juos paskelbia:  

17.1. Šilumos tiekėjas: 

17.1.1. Maksimalų centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį;  

17.1.2. Supirkimo tvarkos 9 punkte numatytų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumus 

užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

17.1.3. Supirkimo tvarkos 10.3 papunktyje numatytų/pakoreguotų rezervinę šilumos gamybos galią 

užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

17.1.4. Supirkimo tvarkos 27.2.4 papunktyje numatytą šilumos gamybos įrenginių sąrašą, kuriame 

pateikiami šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą šilumos kiekio 

apskaitą arba su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal Supirkimo tvarkos 10.8 

papunktį, ir kuriais šilumos tiekėjas dalyvauja arba ketina dalyvauti šilumos supirkimo aukcione; 

17.1.5. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose turi būti taikomos palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos, apskaičiuotos pagal Supirkimo tvarkos 15.4 papunktį; 

17.1.6. Šilumos trasų, gamybos pajėgumų (įskaitant nepriklausomų šilumos gamintojų) planuojamus 

remonto ir hidraulikos bandymų grafikus. 

17.2. Nepriklausomas šilumos gamintojas: 

17.2.1. Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtus nepriklausomų šilumos gamintojų 

valdomus šilumos gamybos įrenginius (katilines), išskiriant šilumos gamybos įrenginius, turinčius atskirą 

šilumos kiekio apskaitą, bei nurodoma nepriklausomo šilumos gamintojo suminė šilumos gamybos įrenginių 

galia (MW); 

17.2.2. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ir preliminarias šilumos pirkimo–pardavimo sutartis. 

Operatoriui pateiktos šiame papunktyje numatytos sutartys šilumos aukciono informacinėje sistemoje viešai 

neskelbiamos, jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas nurodo, kad sutartis konfidenciali. 

 

IV SKYRIUS 

ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA 

 

18. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas, pagal vartotojų šilumos 

poreikį ir šilumos tiekimo tinklo darbo režimą nustatydamas savo šilumos gamybos įrenginių ir 

nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią, visais atvejais 

atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos V skyriaus reikalavimus. 

19. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų 

nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą šilumos tiekimo 

darbo režimą ir šilumnešio parametrus. 

20. Šilumos tiekėjas prognozuoja centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galios balansą.  

21. Nepriklausomi šilumos gamintojai pagamintą šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą 

tiekia laikydamiesi Sąvade numatytų šilumos kokybės parametrų ir vykdo centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos dispečerio nurodymus. Nepriklausomi šilumos gamintojai atsako už šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties šilumos pirkimo–pardavimo 

riba visą mėnesį, kurį yra superkama šiluma. 

 

V SKYRIUS 

ŠILUMOS SUPIRKIMO PRIORITETŲ NUSTATYMAS 

 

22. Jeigu šilumos aukciono dalyviai šilumos aukcione taiko skirtingas šilumos kainas, iš šilumos 

aukciono dalyvių šiluma superkama teikiant prioritetą mažiausiai kainai. 

23. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas taiko vienodą šilumos kainą, 

šilumos tiekėjas privalo supirkti iš savo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) nepriklausomų šilumos gamintojų 

šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės: 
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23.1. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius 

arba deginančių atliekas; 

23.2. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos (kogeneracijos) įrenginių, naudojančių atsinaujinančius 

energijos išteklius arba deginančių atliekas; 

23.3. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų; 

23.4. atliekinę – iš pramonės įmonių; 

23.5. iš didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

23.6. iš kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

23.7. iš iškastinio kuro katilinių. 

24. Šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, tik 

atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą už kainą, atitinkančią 

Supirkimo tvarkos 14 punkto reikalavimus. 

25. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas šilumos aukciono dalyviui, 

užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį, kuris vertinamas pagal licencijos ar 

sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį, o tokios sutarties pratęsimo atveju – 

sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpį, metais, vertinant tik pilnus galiojimo metus. Sutarties ar sutarties 

pratęsimo galiojimo laikotarpis nustatomas kaip laikotarpis tarp sutarties ar jos pratęsimo įsigaliojimo ir 

pabaigos datų. Neterminuotoms licencijoms ar šilumos pirkimo-pardavimo sutartims pagal šį punktą 

nustatomas vienodas aukščiausias prioritetas. Preliminarių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių atveju visais 

atvejais laikoma, kad jų galiojimo trukmė yra vieneri metai, išskyrus atvejus, kai tokiose sutartyse nurodyta 

kita galiojimo trukmė.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

 

VI SKYRIUS 

ŠILUMOS AUKCIONO VYKDYMAS 

 

26. Šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais šilumos gamyba yra vykdoma tik 

tuomet, kai tokiais įrenginiais pagaminta šiluma superkama laikantis Supirkimo tvarkos 27 punkto 

reikalavimų ir jei tie įrenginiai neatlieka šilumos poreikio piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos 

pajėgumų užtikrinimo paslaugos. 

27. Šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiui patenkinti, kai konkrečioje centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoje veikia bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, yra gaminamas ir (ar) 

superkamas šilumos aukciono būdu, neviršijant centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos 

poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, laikantis šių reikalavimų: 

27.1. Šilumos aukcioną šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo 

Operatorius. Operatorius kiekvieną mėnesį šilumos aukciono informacinėje sistemoje, Šilumos aukciono 

reglamente numatytais terminais paskelbia: 

27.1.1. šilumos aukciono vykdymo datą ir laiką; 

27.1.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas; 

27.1.3. prognozuojamą sistemos šilumos poreikį; 

27.1.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui – 

šilumos aukciono rezultatus. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas negali būti ankstesnis 

kaip palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo šilumos aukciono informacinėje sistemoje data bei 

ne vėlesnis kaip kita darbo diena po Supirkimo tvarkos 16 punkte nustatyto palyginamųjų šilumos gamybos 

sąnaudų deklaravimo termino pabaigos. 

27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono duomenų 

valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus su siūlomu parduoti (pagaminti) šilumos kiekiu pirmąjį mėnesį po 

einamojo ir kaina ct/kWh:  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

27.2.1. nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 

deklaruoja pasiūlymą, kuriame nurodo šilumos kiekį (MWh), kurį nepriklausomas šilumos gamintojas 

pagamins ir patieks į tinklą per pirmąjį mėnesį po einamojo, ir šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento 

šimtųjų dalių tikslumu;  

Papunkčio pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

27.2.2. šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja  pasiūlymą, 

kuriame nurodo atskirais šilumos gamybos įrenginiais (katilais, katilų grupe (-ėmis) ar atskirose katilinėse), 

pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintiną šilumos kiekį (MWh) bei šilumos gamybos kainą (ct/kWh) cento 

šimtųjų dalių tikslumu;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

27.2.3. šilumos tiekėjas šilumos aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas Supirkimo 

tvarkos 4 punkte numatytų šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis; 

27.2.4. šilumos aukcione nepriklausomi šilumos gamintojai pasiūlymuose turi teisę nurodyti atskirais 

šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai 

konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą patiekto 

šilumos kiekio apskaita yra atskira bei numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Šilumos tiekėjai 

šilumos aukcione teikiamuose pasiūlymuose turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais 

pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai nurodytas atskiras šilumos gamybos 

įrenginys yra nurodytas šilumos tiekėjo sudarytame šilumos gamybos įrenginių sąraše, kuriame pateikiami 

šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą šilumos kiekio apskaitą arba su 

Taryba suderinus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal Supirkimo tvarkos 10.8 papunktį; 

27.2.5. pasibaigus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei 

aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais pirmąjį mėnesį po einamojo planuojamais 

parduoti šilumos kiekiais, kuriuos šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje pateikia šilumos tiekėjui. 

Šilumos tiekėjui pateikiamame sąraše negali būti nurodomos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose 

pateiktos šilumos kainos;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

27.3. Operatorius privalo užtikrinti, kad šilumos aukciono dalyvių pasiūlymai, kuriuose nurodomos 

šilumos kainos neatitinka Supirkimo tvarkos 14.1 papunktyje numatytų reikalavimų, nebūtų priimami, 

vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui; 

27.4. Iš šilumos aukciono dalyvių prognozuojamas superkamas šilumos kiekis konkretų mėnesį 

nustatomas pagal šilumos tiekėjo sudaromą preliminarų šilumos gamybos grafiką. Preliminarus šilumos 

gamybos grafikas sudaromas laikantis šių principų:  

27.4.1. preliminariame šilumos gamybos grafike turi būti įvertinamas prognozuojamas mėnesio, 

kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, šilumos galios poreikis, nustatomas ne retesniu kaip 6 valandų 

tikslumu, atsižvelgiant į paskutinių trejų kalendorinių metų faktinį šilumos poreikį, naujai prijungtus ar 

atjungtus šilumos vartotojus, šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus bei šilumos perdavimo 

tinklo apribojimus atsirandančius dėl planinių šilumos perdavimo tinklo remonto ar priežiūros darbų; 

27.4.2. preliminariame šilumos gamybos grafike numatomas prognozuojamas šilumos gamybos 

įrenginių šilumos gamybos režimas bet kuriame grafiko taške turi atitikti prognozuojamą šilumos vartotojų 

šilumos poreikį (MW): 

27.4.2.1. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos gamybos 

įrenginių galia yra pakankama ir šių įrenginių techninės charakteristikos leidžia užtikrinti, kad suminė 

planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos gamybos grafiko taške 

atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos gamyba yra numatoma tik šilumos aukcione pasiūlymą 

pateikusių dalyvių valdomais įrenginiais; 

27.4.2.2. tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės užtikrinti, jog suminė planuojama 

šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos gamybos grafiko taške atitiks 

prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos tiekėjas numato šilumos gamybą šilumos poreikio piko pajėgumus 

užtikrinančiais įrenginiais, atliekant šilumos perdavimo tinklo balansavimą pagal Sąvado nuostatas; 

27.4.2.3. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos gamybos 

įrenginių galia nėra pakankama prognozuojamam šilumos poreikiui patenkinti, trūkstamas šilumos kiekis yra 

gaminamas šilumos poreikio piko pajėgumais;  

27.4.2.4. prognozuojamas šilumos galios poreikis viršijantis 70 proc. maksimalaus centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra patenkinamas šilumos poreikio piko pajėgumais, išskyrus 

Supirkimo tvarkos 7 punkte numatytus atvejus; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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27.4.2.5. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 27.4.2.3 ir 27.4.2.4 papunkčius nustatyta šilumos 

gamybos įrenginių suminė galia nėra pakankama visam sistemos poreikiui patenkinti, yra naudojami 

rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai ir (arba) rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys 

įrenginiai;  

27.4.3. šilumos tiekėjas kiekvieno šilumos aukcione pranešimą pateikusio dalyvio šilumos gamybos 

įrenginio šilumos gamybos režimą (MW) nustato vadovaudamasis Operatoriaus pateikta šilumos aukciono 

dalyvių pasiūlymų eile bei atsižvelgdamas į šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos 

gamybos galią. Šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių atveju yra vertinama šilumos gamybos 

įrenginių galia, nurodyta šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 

deklaruotame eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių sąraše; 

27.4.4. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus šilumos 

aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh; 

27.4.5. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinami šilumos perdavimo tinklo 

apribojimai dėl šilumos pralaidumo ir (ar) hidraulinio režimo; 

27.4.6. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinamas Sąvade numatytas 

suvestinis visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafikas bei 

dėl šiame grafike pateikiamų darbų atsirandantys šilumos gamybos ir (ar) perdavimo apribojimai; 

27.5. Šilumos tiekėjas, šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje gavęs Operatoriaus 

informaciją pagal Supirkimo tvarkos 27.2.5 papunktį ir vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 27.4 papunkčiu 

nustatęs prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, juos, kartu su 

sprendimo protokolu bei preliminariu šilumos gamybos grafiku, deklaruoja šilumos aukciono duomenų 

valdymo sistemoje;  

27.6. Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia galutinius šilumos aukciono 

rezultatus, kuriame pateikia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus su nurodytais šilumos kiekiais bei 

kainomis, šilumos tiekėjo nurodytus planuojamus supirkti šilumos kiekius, šilumos tiekėjo surašyto šilumos 

kiekių nustatymo protokolo kopiją bei preliminarų šilumos gamybos grafiką. Šilumos aukciono dalyviai, 

paskelbus rezultatus, šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka yra informuojami atskirai šilumos 

aukciono duomenų valdymo sistemoje apie iš kiekvieno dalyvio planuojamus supirkti šilumos kiekius;  

27.7. Jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai, viršija bendrą 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o du ar daugiau šilumos aukciono 

dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje 

nurodytus prioritetus, iš tokių gamintojų superkamas šilumos kiekis yra nustatomas proporcingai pagal 

šilumos kiekį, kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai. 

28. Tuo atveju, jei konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia vienas nepriklausomas 

šilumos gamintojas, kurio šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja šilumos gamybos įrenginius, kurie yra 

skirti tik rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba šilumos gamybos įrenginių neeksploatuoja ir 

perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, šilumos aukcionas yra organizuojamas tik 

superkamos šilumos kainai nustatyti, priimant, jog nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins visą 

šilumos kiekį reikalingą šilumos vartotojų poreikiui patenkinti. 

29. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad šilumos aukcione aukciono dalyvis pateikė pasiūlymą, neatitinkantį 

Supirkimo tvarkos 27.2 papunkčio reikalavimų, jo pasiūlymas yra anuliuojamas. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Šilumos tiekėjas Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono informacinėje 

sistemoje deklaruoja, o Operatorius paskelbia informaciją apie paskutinių 12 mėnesių faktinį šilumos 

poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno šilumos aukciono dalyvio nupirktą 

šilumos kiekį atskirose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Pagal šilumos aukcione pateiktą (-us) 

pasiūlymą (-us) šilumos tiekėjo eksploatuojamais šilumos gamybos įrenginiais pagamintas šilumos kiekis 

nurodomas prie iš šilumos aukciono dalyvių supirktų šilumos kiekių. 

31. Šilumos tiekėjas privalo Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje deklaruoti informaciją apie kiekvienoje valdomoje centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemoje ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus šilumos 

aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos 

įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius. 
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32. Šilumos tiekėjas privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemą taip, kad sudarytų objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi šilumos perdavimo tinklais 

sąlygas visiems šilumos gamintojams. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos eksploatavimas, priežiūra, 

valdymas ir plėtojimas negali diskriminuoti nepriklausomų šilumos gamintojų, bloginti šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų sąlygas, mažinti superkamus kiekius, riboti vartotojų šilumos poreikius ar 

sudaryti sąlygas papildomoms šilumos gamybos įrenginių prijungimo išlaidoms atsirasti, kurias turėtų 

padengti nepriklausomas šilumos gamintojas. 

33. Šilumos tiekėjas negali reikalauti į šilumos pirkimo–pardavimo sutartį įtraukti tokias sąlygas, 

kurios diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemą nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo 

gamybos padalinio turimomis sąlygomis, taip pat nepagrįstai mažintų superkamus iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms nepriklausomų šilumos gamintojų 

išlaidoms, įskaitant sąlygas: 

33.1. reikalaujančias, kad nepriklausomas šilumos gamintojas padengtų tokias šilumos tiekėjo 

sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas jau yra įtraukęs į šilumos kainą, nustatomą pagal Metodiką; 

33.2. leidžiančias apriboti šilumos tiekėjo atsakomybę už Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo nustatytos pareigos supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

nevykdymą; 

33.3. nustatančias neproporcingo dydžio sankcijas nepriklausomiems šilumos gamintojams už 

šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų netinkamą vykdymą. Skiriamos sankcijos dydis negali būti 

didesnis nei dėl nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų ar neveikimo padaryta žala (šilumos tiekėjo 

nuostoliai) išskyrus Sąvade numatytas balansavimo sąnaudas; 

33.4. numatančias nepriklausomam šilumos gamintojui papildomų baudų taikymą už pertrauktą 

šilumos tiekimą dėl avarinių situacijų apie kurias nepriklausomas šilumos gamintojas informuoja šilumos 

tiekėją iki Sąvade numatyto dispečerinio valdymo grafiko paskelbimo, išskyrus Sąvade numatytas 

balansavimo sąnaudas. 

34. Nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ne teismo tvarka nagrinėja Taryba, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu. 

35. Asmenys, pažeidę šios Supirkimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

36. Taryba iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą 

informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti. 

37. Taryba veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka. 

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3-142, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3462 (2012-06-16), i. K. 112106ANUTA00O3-142 

Nr. O3E-54, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-01, i. K. 2018-03247 

 

Pakeitimai: 

1. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-160, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4084 (2011-07-09), i. K. 111106ANUTA00O3-160 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 

papildymo 

2. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-142, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3462 (2012-06-16), i. K. 112106ANUTA00O3-142 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

3. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-179, 2012-07-09, Žin., 2012, Nr. 82-4332 (2012-07-13), i. K. 112106ANUTA00O3-179 

Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos 

ištaisymo ir pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3CF8E8A61A00
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=393532e01c9611e88e8fef3b3f51dc2f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.EBA048A3BCE4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3CF8E8A61A00
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.733758B292DB
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4. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-74, 2013-02-28, Žin., 2013, Nr. 25-1250 (2013-03-08), i. K. 113106ANUTA000O3-74 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

5. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-177, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 51-2599 (2013-05-17), i. K. 113106ANUTA00O3-177 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

6. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-235, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3333 (2013-06-22), i. K. 113106ANUTA00O3-235 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

7. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10646 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

8. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-7, 2015-01-19, paskelbta TAR 2015-01-20, i. K. 2015-00847 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

9. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3E-153, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-17, i. K. 2018-07880 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

10. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3E-54, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-03-01, i. K. 2018-03247 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

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

11. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3E-433, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. K. 2018-19505 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos 

supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 

12. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-878, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. K. 2019-20937 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

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

13. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-926, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. K. 2021-16734 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

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

14. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-1488, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23600 

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“ pakeitimo 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.433A70DDD0A5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3C824356E324
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C282C6367468
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=191ea130165011e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1e1dbab09ffb11e4a82d9548fb36f682
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bd599f40591611e89f00961ca6c2310f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=393532e01c9611e88e8fef3b3f51dc2f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c980d0c0f49f11e89fcaa4a4a9822176
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=199db0d0231d11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ce18510f07311eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=48037bb0461811ec992fe4cdfceb5666
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2021-11-15 Nr. 

2021-23601  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-1489 
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sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

11-16 
Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-11-15, Nr. 

23601 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. 

NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. O3E-1489 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos 

gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.  lapkričio 12  d. pažymą Nr. O5E-1362 „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“, Taryba n u t a r i a : 

Pakeisti Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašą (toliau – Aprašas): 

2023. Pakeisti Aprašo 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„5. Taryba viešai savo tinklalapyje skelbia: 

5.1. Vidutinę praėjusio mėnesio biokuro kainą, kito mėnesio 20 dienos;“;  

5.2. Prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje ir prognozuojamą mėnesio 

biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina 

prognozuojama, 13 dienos.“; 

2. Pakeisti Aprašo 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„6.2. Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas.“; 

3. Papildyti 13.3.21 papunkčiu: 

„13.3.2.1 Nustatant numatomą mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikį apskrityse, kuriose 3 kalendorinių 

metų laikotarpyje komercinę veiklą pradėjo atliekų deginimo jėgainės, iš suminio praėjusių 3 kalendorinių 

metų atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekio (MWh) apskrityje, eliminuojamas biokuro (skiedrų) 

kiekis (MWh), reikalingas pagaminti šilumos energijai, kuri buvo pagaminta naudojant atliekas. 

Eliminuojamas kiekis yra lygus praėjusių metų atitinkamą mėnesį i šilumos, pagamintos naudojant atliekas 

kiekio ir biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumo rodiklio, numatyto Tarybos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
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patvirtinimo“ patvirtintame Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Supirkimo 

tvarka), sandaugai.“;  
4. Pakeisti Aprašo 13.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.3. kai ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo 

mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio apskrityje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma 

pagal formulę: 

 
kur: 

MBAPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant transportavimo 

sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBA, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių 

biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – 

šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto – keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį 

vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, i – praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų 

apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;“; 

5. Pakeisti Aprašo 13.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.3 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 

13.3.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje 

sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.3 papunktį, korekcijos riba 10 proc.“; 

6. Pakeisti Aprašo 13.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.3. kai ūkio subjektų, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių 

kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) 

poreikio šalyje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę: 

 
kur: 

MBŠPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant transportavimo 

sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBŠ, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių 

biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBŠ, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – 

šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto –keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį 

vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBŠ, i – praėjusių kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų 

šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh.“; 

7. Pakeisti Aprašo 13.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.3 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 

13.4.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje 

sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.3 papunktį korekcijos riba 10 proc.“. 

8. Pakeisti Aprašo 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„15. Tarybos nustatytos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos taikomos taip, kaip numatyta 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir Supirkimo tvarkoje.“. 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. O3-759 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a :  

Patvirtinti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).  

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ DIANA KORSAKAITĖ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2021 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3E-927 

redakcija) 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarką ir sąlygas. 

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės ir prognozuojamos biokuro 

kainos nustatymo principus. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce937e50f07311eb9f09e7df20500045
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4. Aprašas taikomas Valstybinei energetikos reguliavimo Tarybai (toliau – Taryba), kuri, remdamasi 

šiuo Aprašu, nustato: 

4.1. vidutinę biokuro kainą, kuri taikoma apskaičiuojant šilumos ir (ar) karšto vandens kainą; 

4.2. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje, kuri taikoma apskaičiuojant 

palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas; 

4.3. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje, kuri taikoma apskaičiuojant 

palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo neįmanoma nustatyti 

prognozuojamos biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje. 

5. Taryba viešai savo tinklalapyje skelbia: 

5.1. Vidutinę praėjusio mėnesio biokuro kainą, kito mėnesio 20 dienos;“;  

5.2. Prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje ir prognozuojamą mėnesio 

biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina 

prognozuojama, 13 dienos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

6. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

6.1. Medienos kilmės biokuras – drožlės, skiedros, pjuvenos, medžio atraižos ir kitos medienos kilmės 

biokuro rūšys, išskyrus medienos granules, medienos briketus ir malkinę medieną. 

6.2. Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

6.3. Vidutinė biokuro kaina ‒ biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai pateikta 

informacija apie ne biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas. 

7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Šilumos ūkio įstatyme ir 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

8. Vidutinė biokuro kaina nustatoma šioms biokuro rūšims: 

8.1. medienos kilmės biokurui; 

8.2. medienos granulėms; 

8.3. medienos briketams; 

8.4. malkinei medienai. 

9. Vidutinė biokuro kaina nustatoma kaip atitinkamos rūšies biokuro, nurodyto Aprašo 8 punkte, kaina, 

kurią sudaro žaliavos įsigijimo ir transportavimo išlaidos. Aprašo 8 punkte nurodytoms biokuro rūšims, 

kuriomis neprekiaujama energijos išteklių biržoje, vidutinė atitinkamos  rūšies biokuro, kaina nustatoma 

vadovaujantis Aprašo 12.1 papunkčiu. Aprašo 8 punkte nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis prekiaujama 

energijos išteklių biržoje, vidutinė atitinkamos  rūšies biokuro kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 12.2 

papunkčiu. 

10. Vidutinei atitinkamos rūšies biokuro kainai nustatyti naudojami ūkio subjektų, kuriems Šilumos 

ūkio įstatyme nustatyta prievolė Tarybai teikti informaciją apie kuro kainas, duomenys.  

11. Informacijos, nurodytos Aprašo 10 punkte, teikimo Tarybai tvarką ir sąlygas nustato Energetikos 

įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl 

Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“. 

12. Vidutinė atitinkamos rūšies biokuro kaina nustatoma: 

12.1 kaip geometrinis svertinis vidurkis: 

12.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai), neįskaitant šių 

pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų) ir energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro 

pirkimų: 

 


= = 
=

n

i
i

i
s sP

n

i
iB a1

1  ,                                 (1) 

kur: 

PB – vidutinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, kaina, Eur/MWh; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
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ai – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, 

Eur/MWh, kur i=1,...,n; 

si – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh,  

kur i=1,...,n; 

n – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio 

subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).  

12.1.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai), neįskaitant 

energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 
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=
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m
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1 ,                     (2) 

kur: 

m – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius.  
12.2. kaip geometrinis svertinis vidurkis: 

12.2.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems 

energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų): 
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kur: 

MB – energijos išteklių biržos vidutinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, kaina, Eur/MWh; 

bj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų 

svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=1,...,l; 

zj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro 

kiekis, tūkst. MWh, kur j=1,...,l; 

l – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, 

skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).  

12.2.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems 

energijos išteklių biržoje: 
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kur: 

k – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, 

skaičius. 

13. Vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma: 

13.1. vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma kaip geometrinis svertinis vidurkis: 

13.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro pirkimams 

(bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir 

mažiausios kainų): 
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=
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kur: 

MBA – vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, Eur/MWh; 

bj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto 

atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=1,...,l; 

zj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje,  per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto 

atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur j=1,...,l; 

l – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių 

mažiausia ir didžiausia kainomis);  

13.1.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro pirkimams 

(bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje: 
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kur: 

k – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius; 

13.2. esant nepakankamam duomenų, reikalingų vidutinei biokuro biržos (skiedrų) kainai apskrityje 

nustatyti, kiekiui, naudojama vidutinė šalies biokuro biržos (skiedrų) kaina. Vidutinė šalies biokuro biržos 

(skiedrų) kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 12.2 papunkčiu.  

13.3. prognozuojama mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma įvertinus medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių, sudarytų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui,  kiekių apimtis MWh, tai 

yra, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis mėnesio i tiekimui 

(MWh) apskrityje palyginamas su numatomu biokuro (skiedrų) poreikio, mėnesio i tiekimui apskrityje, 

kiekiu, MWh: 

13.3.1. kai ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro daugiau nei 70 procentų numatomo 

mėnesio i biokuro poreikio apskrityje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip 

svertinis aritmetinis, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio 

vidurkis: 

,                          (7)  

kur: 

MBAPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant transportavimo 

sąnaudas, Eur/MWh; 

Map, i – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kaina apskrityje, 

mėnesio i tiekimui, Eur/MWh; 

Qap, i – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoriais planuojamo įsigyti 

biokuro kiekis apskrityje, mėnesį i, MWh; 

Sa – medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris biokuro biržoje mėnesio i tiekimui apskrityje; 

Ua – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius apskrityje, 

mėnesio i tiekimui. 

13.3.2. numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis apskrityje nustatomas pagal formulę: 

,                                             (8) 
kur: 

BQA, i – numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis apskrityje, MWh; 

SQA i – suminis praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekis 

apskrityje, MWh. 

13.3.2.1 Nustatant numatomą mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikį apskrityse, kuriose 3 kalendorinių 

metų laikotarpyje komercinę veiklą pradėjo atliekų deginimo jėgainės, iš suminio praėjusių 3 kalendorinių 

metų atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekio (MWh) apskrityje, eliminuojamas biokuro (skiedrų) 

kiekis (MWh), reikalingas pagaminti šilumos energijai, kuri buvo pagaminta naudojant atliekas. 

Eliminuojamas kiekis yra lygus praėjusių metų atitinkamą mėnesį i šilumos, pagamintos naudojant atliekas 

kiekio ir biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumo rodiklio, numatyto Tarybos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ patvirtintame Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Supirkimo 

tvarka), sandaugai.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

13.3.3. kai ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo 

mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio apskrityje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma 

pagal formulę: 
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kur: 

MBAPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant transportavimo 

sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBA, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro 

biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – 

šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto – keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį 

vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, i – praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų 

apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

13.3.4. Prognozuojamą mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje nustatant pagal Aprašo 

13.3.3 papunktį, papildomai įvertinamos mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kainos, bei sandorių skaičius apskrityje. Nustatant sandorių skaičių apskrityje, 

neįskaičiuojami sandoriai, turintys piktnaudžiavimo rinka požymių. Informaciją apie biokuro biržoje 

sudarytus sandorius, kuriuos sudarant, galimai buvo padaryti pažeidimai, vadovaudamasis Energijos išteklių 

priežiūros taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. 

nutarimu Nr. O3-744 „Dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros patvirtinimo“ 37 punktu Tarybai teikia 

biokuro biržos operatoriaus. 

13.3.5. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) apskrityje neviršija 5, pagal Aprašo 13.3.3 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nekoreguojama. 

13.3.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.3 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 

13.3.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje 

sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.3 papunktį, korekcijos riba 10 proc.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

13.4. Prognozuojama mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma įvertinus medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių, sudarytų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui,  kiekių apimtis, MWh, tai 

yra, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis mėnesio i tiekimui 

(MWh) šalyje palyginamas su numatomu biokuro (skiedrų) poreikio, mėnesio i tiekimui šalyje, kiekiu, 

MWh: 

13.4.1. kai biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) 

mėnesio i tiekimui sudaro daugiau nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro poreikio, prognozuojama 

biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip svertinis aritmetinis, biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis pagal formulę: 

,                              (10) 

kur: 

Mbirž – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kaina, Eur/MWh; 

Qbirž – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoriais planuojamo įsigyti 

biokuro kiekis šalyje, mėnesį i, MWh; 

U – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius, mėnesio i 

tiekimui. 

S – medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris biokuro biržoje mėnesio i tiekimui; 

13.4.2. numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis šalyje nustatomas pagal formulę: 

,                                               (11) 
kur: 

BQŠ, i – numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis šalyje, MWh; 

SQŠ i – suminis praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekis šalyje, 

MWh. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
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13.4.3. kai ūkio subjektų, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių 

kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) 

poreikio šalyje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę: 

 
kur: 

MBŠPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant transportavimo 

sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBŠ, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro 

biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBŠ, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto – 

šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto –keturiasdešimto) prieš einamąjį mėnesį 

vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBŠ, i – praėjusių kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje 

aritmetinis vidurkis, Eur/MWh.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

13.4.4. prognozuojamą mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje nustatant pagal Aprašo 13.4.3 

papunktį, papildomai įvertinamos mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kainos, bei sandorių skaičius šalyje. Nustatant sandorių skaičių šalyje, 

neįskaičiuojami sandoriai, turintys piktnaudžiavimo rinka požymių. Informaciją apie biokuro biržoje 

sudarytus sandorius, kuriuos sudarant, galimai buvo padaryti pažeidimai, vadovaudamasis Energijos išteklių 

priežiūros taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. 

nutarimu Nr. O3-744 „Dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros patvirtinimo“ 37 punktu Tarybai teikia 

biokuro biržos operatoriaus. 

13.4.5. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) šalyje neviršija 50, pagal Aprašo 13.4.3 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nekoreguojama. 

13.4.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.3 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 

13.4.3 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje 

sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.3 papunktį korekcijos riba 10 proc.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

14. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos dalyvių yra 

sudaryta nesilaikant Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintose Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir 

šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia tokių sandorių vertės į vidutinės 

biokuro rinkos kainos skaičiavimus.  
15. Tarybos nustatytos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos taikomos taip, kaip numatyta 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir Supirkimo tvarkoje.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant šį Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta 

tvarka ir sąlygomis. 

Priedo pakeitimai: 

Nr. O3E-927, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. K. 2021-16735 
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Pakeitimai: 
1. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10647 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-199, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-04-17, i. K. 2015-05893 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo“ pakeitimo 
3. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3-42, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. K. 2016-02721 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
4. 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 
Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. K. 2018-03367 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
5. 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 
Nr. O3E-927, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. K. 2021-16735 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
6. 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 
Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b8b8be20164f11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=df83e8a0e4f211e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7264cd30d0cd11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2be8ebe01d5911e88e8fef3b3f51dc2f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce937e50f07311eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
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IS-925/650-I-5 priedas 

 

LRV 2021 11 17 pranešimas. Vyriausybė patvirtino papildomas COVID-19 valdymo 

priemones 

TN: tn  

 

Nuo gruodžio 28 d., vaikams nuo 12 metų Galimybių pasas bus privalomas, tačiau 

priešingai nei suaugusiems, vaikams jį įgyti LR Vyriausybė numatė daugiau alternatyvų. Įtvirtintas 

ir Galimybių paso visiems gyventojams galiojimo laikas. Pasas galios 7 mėnesius pasiskiepijus 

pagal pilną vakcinacijos schemą, norint jį pratęsti reikės pasiskiepyti stiprinančia – trečiąja doze. 

Vaikams nuo 12 metų – daugiau alternatyvų 

Spalio – lapkričio mėnesiais ugdymo įstaigose fiksuoti net 645 aktyvūs protrūkiai. Tik 55 

proc. 5-8 kl. Moksleivių testuojasi profilaktiškai greitaisiais antigenų testais. Didelis protrūkių 

skaičius ugdymo įstaigose gali būti susijęs su maža imunizuotų asmenų dalimi vaikų amžiaus 

grupėse – imunitetą turi apie tik 50 proc. visų 12-15 metų moksleivių. Pilnai vakcinuota iki šiol tik 

27,77 proc. 12 – 15 m. amžiaus vaikų. 

Atsižvelgiant į šiuos duomenis, LR Vyriausybės sprendimu galimybių pasas bus taikomas 

vaikams nuo 12 metų amžiaus. Vaikams įgyti Galimybių pasą numatytas ilgesnis pereinamasis 

laikotarpis  - terminas pasiskiepyti ir atitikti patikslintus Galimybių paso išdavimo kriterijus 

vaikams numatytas iki  2021 m. gruodžio 28 d. Galimybių pasas būtų privalomas prekybos ir 

pramogų vietose. 

Galimybių pasas vaikams nuo 12 iki 16 metų  bus išduodamas jei vaikas atitiks šiuos 

kriterijus:  

− pasiskiepijus pagal pilną vakcinacijos programą Galimybių pasas galios 7 mėnesius.  

− valstybės lėšomis atlikus vieną serologinį tyrimą Galimybių pasas galios 60 dienų. 

Vėliau, Galimybių paso galiojimas bus pratęsiamas profilaktiškai testuojantis mokykloje 

kaupinių metodu arba kas 7 dienas testuojantis PGR mobiliame punkte. Tiek vienas 

serologinis tyrimas, tiek periodiniai tyrimai vaikams bus apmokami valstybės lėšomis.  

− Vaikui persirgus Galimybių pasas galios 7 mėnesius. 

Trečiasis skiepas – Galimybių paso galiojimui pratęsti 

Į sąlygas norint gauti galimybių pasą įtrauktas pastiprinantis, trečiasis skiepas. 

Pasiskiepijus pirmomis dvejomis dozėmis pasas galios 7 mėnesius nuo antrojo skiepo (arba 

pirmojo, jei skiepytasi Janssen vakcina). Pokyčiai įsigalios nuo gruodžio 1 d. Norint pratęsti paso 

galiojimą numatyti šie kriterijai:  

- Savarankiškai atlikus serologinį tyrimą ir gavus teigiamą atsakymą Galimybių pasas 

galios 60 dienų.  

- pasidarius PGR testą savo lėšomis ir gavus neigiamą atsakymą Galimybių pasas galiotų 3 

paras,  

- persirgus (Galimybių pasas galiotų 7 mėnesius). 

Serologinį tyrimą vieną kartą bus galima atlikti valstybės lėšomis. Anksčiau ši galimybė 

buvo sudaryta tik persirgus COVID. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-patvirtino-papildomas-covid-19-valdymo-priemones
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

 

 Nr.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip: 

„Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso 

(Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 

26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 

straipsniu, Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į 

2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo 

judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdžio pasiūlymą ir siekdama apsaugoti 

gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat 

išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“. 

1.2. Pakeisti 3.1.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 

3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir 

asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine 

Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 

SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus 

ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-

19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 

PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, 

„Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-220
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liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų); 

3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama 

„Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas 

netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė 

buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine 

Janssen“ vakcinos dozės;“. 

1.3. Pakeisti 3.1.1.2.2. papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-

S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;“ 

1.4. Pakeisti 3.1.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne 

anksčiau nei prieš 48 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-

CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso 

infekcijai) nustatyti;“ 

1.5. Pakeisti 3.1.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.4. yra vaikas iki 16 12 metų;“; 

1.6 . Papildyti 8 punktu: 

„8. Nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir 

veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija 

ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, 

sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 

dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis), 

kai yra prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos – „COVID-19 

Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.“ 

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2 ir 1.5 papunkčius, įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d. 

3. Šio nutarimo 1.2 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gruodžio 28 d. 

 

 

Ministras Pirmininkas 

 

Vidaus reikalų ministras 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip: 

„Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso 

(Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 

26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 

straipsniu, Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į 2020 

m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo 

apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių 

situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdžio pasiūlymą ir siekdama apsaugoti gyventojus ir 

aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo 

sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė nutaria:“. 

1.2. Pakeisti 3.1.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244?jfwid=-11vir7sy49
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„3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 

3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir 

asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine 

Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus 

ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ 

ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 

rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų); 

3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama 

„Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas 

netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

3.1.1.1.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos dozės;“. 

1.3. Pakeisti 3.1.1.2.2. papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-

S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą;“ 

1.4. Pakeisti 3.1.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.3. yra asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio 

paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas;“. 

1.5. Pakeisti 3.1.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.1.4. yra vaikas iki 12 metų;“. 

1.6. Papildyti 3.1.1.5 papunkčiu: 

„3.1.1.5. yra vaikas nuo 12 iki 16 metų, kuriam ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant 

nuo ėminio paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas arba nosies landų tepinėlių 

ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 PGR metodu ugdymo įstaigoje ir nustatytas neigiamas 

rezultatas;“. 

1.7. Papildyti 8 punktu: 

„8. Nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos 

sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu 

Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto 

pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, 

sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 
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patvirtinimo“, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 

dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis), kai yra 

prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos – „COVID-19 Vaccine 

Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.“ 

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2, 1.5 ir 1.6 papunkčius, įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d. 

3. Šio nutarimo 1.2, 1.5 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gruodžio 28 d. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 

 

LRV nutarimo „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO“ Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28 iki 2021-11-30 TN: tn, (šie dokumentai taip 

pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-925/650-I-5-1 priedas 2021-11-22.doc). 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
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IS-925/650-I-6 priedas 

 

VERT 2021-11-15 pranešimas. Papildyta Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo 

metodika  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad reguliuojamų paslaugų 

(produktų), dėl kurių vyksta aukcionai, atveju investicijų grąžos viršijimo dydis, susidaręs dėl 

prognozuojamų ir faktinių paslaugos sąnaudų neatitikimo, būtų grąžintas vartotojams, patikslino 

Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką. 

Priimant metodiką nebuvo įvertintas atvejis, kad rinkos dalyvis ataskaitiniu laikotarpiu 

pateikęs kainos pasiūlymą aukcione mažesne kaina nei VERT nustatyta reguliuojamos paslaugos 

kainos viršutinė riba, iš minėtos reguliuojamos paslaugos gali faktiškai gauti didesnę investicijų 

grąžą nei VERT nustatyta leistina protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža dėl 

prognozuojamų ir faktinių sąnaudų neatitikimo.  

Patikslinus metodiką, susidaręs protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos 

viršijimo dydis, nulemtas netikslių sąnaudų prognozių lyginant su faktiškai patirtomis 

reguliuojamos paslaugos sąnaudomis, bus grąžinamas vartotojams. 

VERT nusprendė, kad šis nutarimas bus taikomas nustatant 2022 metų ir vėlesnių 

laikotarpių antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo ir tretinio aktyviosios galios 

rezervo užtikrinimo paslaugų kainos viršutines ribas. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-15 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-15/vert-papilde-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios-ir-izoliuoto-elektros-energetikos-sistemos-darbo-uztikrinimo-pasl.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-925/650-II-1 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 
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-11- 

 

Nr. (21.1-25Mr.)3- 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 

22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO 

PROJEKTO PATEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir 

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo 

projektą (toliau – Įstatymo projektas). Teikiamas Įstatymo projektas 2021 m. lapkričio 9 d. 

svarstytas tarpinstituciniame pasitarime. 

1. Įstatymo projektą paskatino parengti šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos 

neatitiktis esamam teisiniam reguliavimui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – 

Teismas) 2021 m. kovo 31 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I-5-261/2021). Teismas pasisakė 

dėl įstatyminių nuostatų trūkumo siekiant nustatyti šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių 

šilumos tiekėjams, kuriais naudojasi daugiabučių namų gyventojai, sąnaudų padengimą. Ši 

nesprendžiama situacija gali sukelti Lietuvos šilumos vartotojams ir šilumos tiekėjams neigiamas 

technines, ekonomines bei socialines pasekmes. Todėl teikiamu Įstatymo projektu siūloma nustatyti 

konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, kurie naudojasi 

šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančiu šilumos punktu, apmokėti (atlyginti) šilumos 

tiekėjams jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto ir kitas sąnaudas, 

kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.  

2. Vykdydami 2021 m. rugsėjo 9 d. įvykusio tarpinstitucinio pasitarimo „Dėl institucijų 

veiksmų dėl artėjančio šildymo sezono“ (protokolas Nr. LV-393 5 klausimas) sprendimą, kuriuo 

buvo pritarta tikslingumui numatyti galimybę šilumos tiekėjams vykdyti pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) veiklą, taip pagerinant paslaugų kokybę, sumažinant 

energinius nuostolius bei užtikrinant konkurenciją šilumos punktų paslaugų teikėjų rinkoje, siūlome 

teikiamu Įstatymo projektu atsisakyti nuostatų, ribojančių galimybę šilumos tiekėjui vykdyti pastato 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą ir sudaryti sąlygas šilumos vartotojams 

pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) konkurencinėmis 

sąlygomis.  

3. Taip pat Įstatymo projektu siūloma pakeisti komplikuotą nenutrūkstamo aprūpinimo 

šiluma vartotojų atsiskaitymų už rezervinę galią šilumos tiekėjams nustatymo teisinį 

reglamentavimą.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c854f440479611eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=834d32a0-5f5f-4ab8-91fe-e81832223ef5
mailto:info@enmin.lt
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4. Įstatymo projektu įgyvendinamos 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja 

redakcija) nuostatos. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

 

I. Sprendžiama 

problema  

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo 

buvo įtvirtinta šilumos punkto sąvoka, pagal kurią šilumos punkto 

įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra 

pripažįstami neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrąja daline nuosavybe, kurią draudžiama perduoti 

tretiesiems asmenims, kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai. 

Tačiau ši įstatymo nuostata automatiškai neperleido šilumos tiekėjų ar 

trečiųjų asmenų šilumos punktų nuosavybės teisių daugiabučio namo 

gyventojams. 

Nors Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja 

bendrosios nuosavybės teise arba gali ją įgyti Įstatyme nustatytais būdais, 

tačiau šiuo metu kiekvienoje savivaldybėje yra skirtinga šilumos punktų 

nuosavybės situacija: yra savivaldybių, kuriose šilumos punktai priklauso 

daugiabučių namų butų savininkams, kitose – šilumos tiekėjams, kai 

kuriose savivaldybėse yra mišri situacija, kai dalį punktų valdo gyventojai, 

dalį – šilumos tiekėjas.  

Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 

nuostatas draudžiama į šilumos kainą įtraukti sąnaudas, susijusias su 

šilumos punktų eksploatavimu, ir tai, kad nei dabar galiojanti šilumos 

kaina, nei priežiūros tarifas šilumos tiekėjui, t. y. esamam punkto įrenginių 

savininkui, nepadengia jokių sąnaudų, susijusių su šilumos punktais.  

Galiojančio Šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nuostatų kontekste daugiabučio namo šilumos punktas, kaip 

sudedamoji statinio šildymo ir karšto vandens sistemos dalis, yra ir 

bendrosios statinio inžinerinės sistemos, skirtos daugiau negu vieno 

inžinerinės sistemos naudotojo poreikiams tenkinti, sudedamoji ir 

neatskiriamoji dalis, kurią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai 

privalo proporcingai savo turto daliai išlaikyti. Įvertinant tai, darytina 

išvada, kad minėta tvarka suponuoja pareigą esamiems turto naudotojams 

naudotis turtu taip, kad nepagrįstai nebūtų pabloginta jo būklė bei 

sumažinta vertė, t. y. esant naudojamo turto gedimui, esami jo naudotojai 

privalo kompensuoti savininko patirtas turto atkūrimo iki gedimo buvusios 

būklės išlaidas, taip užtikrinant teisėto turto savininko teisę į jo nuosavybės 

apsaugą. 

Atsižvelgiant į galiojančių įstatymų nuostatas ir siekiant teisinio aiškumo, 

užtikrinant šilumos punktų saugų ir patikimą eksploatavimą bei teisingą 

investicijų atlyginimą šilumos punktų savininkams, nuo 2020 m. liepos 1 d. 

įsigaliojo Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos 

aprašas1, kuriame nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

 
1 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 

26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“,  3 priedas. 
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savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise 

priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams 

reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra 

įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) 

eksploatavimo tarifus. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas)2 pripažino, 

kad Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo1 3 

priedo po 17 ir 18 lentelėmis esančių pastraipų antri sakiniai tiek, kiek jais 

nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga 

apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir 

eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, 

atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto 

vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, neturi pagrindo 

pagal įstatymą, todėl prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir negali būti taikomos.  

2. Nuo 2012 m. galiojančio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis draudžia 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju būti šilumos tiekėjui, 

kuris tiekia šilumą tam namui, nors vidaus sistemų priežiūra yra 

konkurencinė veikla, o pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkai. Šis Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies draudimas Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, galioja tik trims didiesiems Lietuvos 

miestams -Vilniui, Kaunui, Klaipėdai. Tokia draudžiamoji išimtis, 

suponuoja prielaidą, kad didžiuosiuose miestuose neskatinama pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

konkurencija, tuo pačiu apribota galimybė šilumos vartotojams pasirinkti 

atitinkamą kvalifikaciją bei darbo patirtį turinčius pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojus (eksploatuotojus). Įvertinant tai, būtina 

visiems, atitinkamą kvalifikaciją turintiems rinkos dalyviams, sudaryti 

konkurencines sąlygas vykyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros veiklą, tuo užtikrinant šilumos vartotojams galimybę pasirinkti 

kvalifikuotą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

(eksploatuotoją) konkurencingomis kainomis. 

3. Įstatymo projektu siekiama spręsti ginčus, kylančius tarp šilumos 

tiekėjų ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurios pagal aplinkos ministro ir 

sveikatos apsaugos ministro nustatytą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą 

yra laikomos nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojais. Šie vartotojai, 

naudojantys šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą, pagal 

Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodiką3 šilumos tiekėjui 

turi mokėti su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensaciją, 

dėl kurios dydžio paskaičiavimo ir kyla ginčai tarp šilumos tiekėjų ir 

sveikatos priežiūros įstaigų.  

4. Siekiama įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) nuostatas, kuriomis 

 
2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą (administracinė byla Nr. I-5-

261/2021). 
3 Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“. 
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įtvirtinama: reikalavimas teikti vartotojams informaciją apie energinį 

naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos procentinę dalį 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose ir teisė šilumos vartotojams 

nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį ir 

atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo 

centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuota 

šilumos tiekimo sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos kriterijų.  

II. Siūlomos 

priemonės 

2024. Atsižvelgdami į Teismo sprendimą ir siekdami 

įstatymo lygmeniu spręsti šilumos punktų sąnaudų 

atlyginimo šilumos tiekėjams klausimą, siūlome nustatyti 

konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkams, kurie naudojasi šilumos tiekėjams 

nuosavybės teise priklausančio šilumos punkto įrenginiais, 

apmokėti šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos 

punkto įrenginių, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjui, remonto darbus, medžiagas, 

atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias 

administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos 

ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. 

Šį užmokestį šilumos vartotojai apmoka šilumos tiekėjui 

proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Šilumos 

vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi 

būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, pagrindžianti, 

kaip šilumos tiekėjas apskaičiavo užmokesčio už konkretaus 

daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės 

teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, 

patirtas sąnaudas, dydį.  

Nustatoma, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji 

asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių 

šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir 

kurie nėra įtraukti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 

Taip pat siūloma nustatyti pareigą šilumos tiekėjui užtikrinti saugų, 

patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės 

teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.  

2. Įstatymo projektu siūloma atsisakyti Įstatymo nuostatų, 

ribojančių galimybę šilumos tiekėjui vykdyti pastato vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą ir sudaryti galimybę šilumos 

vartotojams pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) konkurencinėmis sąlygomis. 

3. Įstatymo projektu siūloma atsisakyti esamo teisinio reguliavimo, 

įtvirtinančio kompensaciją už rezervinę galią, o įstatymu nustatyti, kad 

nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi aprūpinimo 

šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo paslaugą 

šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama pagal 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką, ją taikant rezervinės šilumos galios užtikrinimo 

paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Taip pat 

siūloma, kad sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtina užtikrinti  
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nenutrūkstamą šilumos tiekimą, sąrašą nustatytų sveikatos apsaugos 

ministras.  

4. Įstatymo projektu siekiama vartotojams teikti informaciją apie 

šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos procentinę dalį šilumos tiekimo sistemose, įtvirtinti teisę šilumos 

vartotojams nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu 

centralizuota šilumos tiekimo sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos kriterijų, nurodytų Įstatymo 2 straipsnio 10 

dalyje. 

III. Priemonių 

kaštai 

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą būtų išspręsta Šilumos ūkio įstatymo nuostatų 

kolizija dėl šilumos punktų nuosavybės ir šilumos punktų, priklausančių 

šilumos tiekėjams, sąnaudų padengimo reglamentavimo, sudaryta galimybė 

šilumos vartotojams pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) konkurencinėmis sąlygomis. 

Įstatymo projekto nuostatomis būtų išvengta ginčų tarp šilumos tiekėjų ir 

sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Šilumos vartotojams bus teikiama informacija apie šilumos tiekimo 

sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

procentinę dalį šilumos tiekimo sistemose, įtvirtinta teisė šilumos 

vartotojams nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu 

centralizuota šilumos tiekimo sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos kriterijų. 

Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame 

rašte. 

Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

Įstatymo projektas buvo teiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos būsto 

rūmams, AB Vilniaus šilumos tinklams ir paskelbtas TAIS (TAIS Nr. 21-24251 ir Nr. 21-24535). 

Gautos išvados įvertintos teikiamame Įstatymo projekte. Argumentai dėl išvadų, į kurias Įstatymo 

projekte nebuvo atsižvelgta, teikiami derinimo pažymoje. Visuomenės pastabų negauta. 

Teikiamas Įstatymo projektas svarstytas 2021 m. lapkričio 9 d. tarpinstituciniame 

pasitarime. 

Gautos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabos įvertintos 

teikiamame Įstatymo projekte ir darbo tvarka suderintos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijos Teisės grupės specialiste. 

Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352 el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

mailto:vida.dzermeikene@enmin.lt
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1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 3 lapai. 

3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 4 lapai. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 11 lapų. 

5. Direktyvos 2018/2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 4 lapai. 

6. Derinimo pažyma, 6 lapai. 

7. Gautos išvados, 30 lapų. 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvados, 3 lapai. 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

 

V. Dzermeikiene, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

TEISĖS GRUPĖ 

IŠVADA  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 

22, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU – 

PROJEKTAS) (TAP-21-1233(3); TAIS NR. 21-27393(4)) 

Nr. 

Vilnius 

 

 Įvertinę patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 3 d. 

išvadoje Nr. NV-2750 pateiktas pastabas ir pasiūlymus Projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams 

bei teisės technikos reikalavimams, esminių pastabų ir pasiūlymų neturime.  

 Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Projektas turėtų būti patikslintas šiais aspektais: 

 1. vietoj vartojamos formuluotės „šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifas“ vartoti Projektu keičiamame Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme 

nuosekliai vartojamą formuluotę „pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifas“; 

 2. vartojama formuluotė „šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo sistemos energinis 

naudingumas“ suderintina su vartojama formuluote „šilumos tiekimo sistemos energinis 

naudingumas“; 

 3. atsižvelgiant į įstatymų svarstymo ir priėmimo procedūrų terminus ir į tai, kad turės 

būti priimti Projektą įgyvendinantys teisės aktai, Projekte nurodyta įstatymo įsigaliojimo data „2022 

m. sausio 1 d.“ yra nereali ir turi būti keistina į vėlesnę, arba turi būti prašoma Seimo Projektą 

svarstyti skubos tvarka, tačiau tik esant Lietuvos Respublikos Seimo statuto 162 straipsnio 2 dalyje 

nurodytiems ypatingiems atvejams ir Vyriausybės motyvuotam teikimui. 

 

Teisės grupės vadovas      Rimvydas Pilibaitis 

 

 

Erika Vaivadienė, tel. 8 706 63843, el.p. erika.vaivadiene@lrv.lt  

 

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo 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-925/650-II-1-1 priedas 2021-11-22.zip). 

mailto:vida.dzermeikene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/deec66c6490d11eca442ce6d75941970
mailto:erika.vaivadiene@lrv.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c854f440479611eca8a1caec3ec4b244?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=834d32a0-5f5f-4ab8-91fe-e81832223ef5
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IS-925/650-II-2 priedas 

 

TN: tn  

Projekto Nr. 5202(2) lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375  1, 2, 3, 5, 11, 

13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO 

SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 

54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  

ĮSTATYMAS  

 

2021 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

2025. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Pagrindinis šio įstatymo uždavinys – siekti, kad 2025 2030 metais energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, sudarytų ne mažiau kaip 38 50 procentus procentų ir kad ši dalis toliau būtų didinama, 

tam panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 

technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą.“ 

2. Pakeisti 1 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šio įstatymo uždaviniai atskiruose energetikos sektoriuose: 

1) 2020 2030 metais atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su transporto sektoriaus 

galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 10 15 procentų. 

Didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, 

cukrų ir aliejinių augalų bei augalų, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje kaip pagrindinis pasėlis 

energijos gamybos tikslais, dalis turi būti ne daugiau kaip vienu procentiniu punktu didesnė 

negu tokio kuro dalis transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo 2020 metais, bet 

ne didesnė kaip 7 procentai transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo, o siektina 

biodegalų, pagamintų iš žaliavų, ir kitų degalų, numatytų šio įstatymo 6 straipsnio 14 punkte 

nurodytame Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame sąraše, dalis sudarytų ne 

mažiau kaip 0,5 3,5 procento transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo; 

2) 2025 2030 metais elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

dalį, apskaičiuojamą šio įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, palyginti su šalies 

bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, siekti padidinti ne mažiau kaip iki 38 70 

procentų, ir siekti, kad 2045 metais ši dalis sudarytų 100 procentų; 

3) 2020 2030 metais centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 70 90 

procentų, o namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymui sunaudojamų energijos 

išteklių balanse padidinti ne mažiau kaip iki 80 procentų.“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

2026. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„19. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina (toliau – atskaitinė kaina) 

– Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatoma elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kaina, naudojama didžiausiam galimam elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos 

priedui arba mažiausiai galimai elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių 

skatinimo apimčiai (toliau – potenciali skatinimo apimtis) nustatyti.“ 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2730333046e811eca8a1caec3ec4b244?jfwid=-11vir7y3wu
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2. Papildyti 2 straipsnį nauja 192 dalimi: 

„192. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kaina 

(toliau – sandorio kaina) – šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos 

gamintojo, elektrinę eksploatuojančio Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) 

Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – jūrinė 

teritorija), konkurse laimėta kaina, už kurią gamintojas sutinka parduoti pagamintą elektros 

energiją.“ 

3. Buvusią 2 straipsnio 192 dalį laikyti 193 dalimi. 

4. Papildyti 2 straipsnį 321 dalimi: 

„141. Iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio 

modernizavimas – iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar 

įrenginio atnaujinimas (pagerinimas), įskaitant visų arba dalies elektrinės įrenginių ar 

įrangos pakeitimą ir (arba) elektrinės elektros energijos gamybos įrenginio valdymo sistemų 

pakeitimą, siekiant pakeisti elektrinės įrengtąją galią ar elektros energijos gamybos įrenginio 

galią ir (arba) padidinti elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio naudingumą.“ 

5. Buvusią 2 straipsnio 321 dalį laikyti 322 dalimi. 

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

2027. Papildyti 3 straipsnio 2 dalį  nauju 2 punktu: 

„2) sandorio kaina;“. 

2. Buvusius 3 straipsnio 2 dalies 2–7 punktus atitinkamai laikyti 3–8 punktais. 

3. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Šio straipsnio 2 dalies 2 3 punkte nurodyta skatinimo priemonė asmenims, 

išskyrus atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, ir 3 4 punkte nurodyta skatinimo priemonė 

asmenims taikomos tik tuo atveju, kai jie šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka įgyja ir turi teisę į šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte numatytą numatytas skatinimo 

priemonę priemones. Šio straipsnio 2 dalies 2 3 punkte nurodyta skatinimo priemonė 

atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms taikoma Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 2 

dalyje ir 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“ 

4. Papildyti 3 straipsnį 7 dalimi: 

„7. Skatinimo priemones taikančios institucijos ir įstaigos Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos prašymu ir prašyme nustatytais terminais teikia Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai informaciją apie atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams, 

skirtiems elektros energijai savo reikmėms ir ūkio poreikiams gaminti, pritaikytas skatinimo 

priemones ir jų apimtį.“ 

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) nustato savivaldybėms minimalius privalomus pasiekti atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo planinius rodiklius ir derina savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros veiksmų planų projektus;“. 

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 11 straipsnį ir išdėstyti jį taip: 

„11 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba: 

1) tvirtina didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką; 

2) tvirtina didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą, kontroliuoja, kaip jos taikomos; 

3) nustato pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kiekio apskaičiavimo tvarką; 

3) 4) nustato elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių 
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patenkančios elektros energijos apskaitos prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus; 

4) 5) tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo sąnaudas, taip pat 

bei papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių išteklių 

naudojimo plėtra; 

6) nagrinėja šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytus skundus; 

7) tvirtina ketinimų protokolo pavyzdinę formą; 

8) nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas; 

9) Neteko galios nuo 2021-07-01 

10) 9) prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo 

įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos prijungimo įmokos ir biodujų supirkimo 

skaidrumą; 

11) 10) rengia ir tvirtina skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus; 

12) 11) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus; 

13) 12) nustato įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą; 

14) 13) prižiūri ir kontroliuoja, ar energijos tiekėjas savo galutiniams vartotojams teikia 

informaciją apie tai, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro 

atsinaujinančių išteklių energija; 

15) 14) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.“ 

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 11 straipsnį ir išdėstyti jį taip: 

„11 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba: 

1) tvirtina didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką; 

2) tvirtina didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą, kontroliuoja, kaip jos taikomos; 

3) tvirtina didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo ir bazinio metinio 1 MW 

įrengtosios galios elektrinės elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekio 

(toliau – bazinis elektros energijos gamybos kiekis) apskaičiavimo metodiką; 

4) tvirtina didžiausią galimą sandorio kainą ir kontroliuoja, kaip ji taikoma; 

5) tvirtina bazinį elektros energijos gamybos kiekį; 

3) 6) nustato pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kiekio apskaičiavimo tvarką; 

4) 7) nustato elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių 

patenkančios elektros energijos apskaitos prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus; 

5) 8) tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo sąnaudas bei 

papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių išteklių 

naudojimo plėtra; 

7) 9) nagrinėja šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytus skundus; 

8) 10) tvirtina ketinimų protokolo pavyzdinę formą; 

9) 11) nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas; 

10) 12) prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo 

įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos prijungimo įmokos ir biodujų supirkimo 

skaidrumą; 

11) 13) rengia ir tvirtina skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus; 

12) 14) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir konkursus; 

13) 15) nustato įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą; 

14) 16) prižiūri ir kontroliuoja, ar energijos tiekėjas savo galutiniams vartotojams teikia 

informaciją apie tai, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro 

atsinaujinančių išteklių energija; 

15) 17) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.“ 

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 
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Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„13 straipsnis. Atsinaujinančių išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra yra viena iš 

valstybės energetikos politikos vystymosi krypčių, į kurią turi būti atsižvelgiama rengiant 

Nacionalinį pažangos planą ir nacionalines plėtros programas. 

2. Siekiant šio įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodyto uždavinio, iki 

2025 2030 metų sausumos teritorijoje pagamintas metinis elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kiekis, apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, turi sudaryti ne mažiau kaip 

5 TWh, nepaisant elektros energijos gamybai naudojamos ar planuojamos naudoti atsinaujinančių 

energijos išteklių rūšies, o jūrinėje teritorijoje pagamintas metinis elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 2 TWh. 

3. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka apskaičiavus, kad gamintojų sausumos 

teritorijoje pagamintas ir planuojamas pagaminti metinis elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kiekis sudaro 5 TWh ir daugiau, asmenys turi teisę statyti ar įrengti atsinaujinančius 

išteklius naudojančias elektrines, kuriose pagamintai elektros energijai netaikomos šio įstatymo 

3 straipsnyje nurodytos skatinimo priemonės. Šioje dalyje nurodytas metinis elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis netaikomas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių 

gaminančių vartotojų (toliau – gaminantis vartotojas) veiklos plėtrai.  

4. Kai elektrinių metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis, 

apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, pasiekia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 

gamybos kiekį, pradėtas aukcionas užbaigiamas vadovaujantis šiuo įstatymu ir jo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, o naujas aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais 

neorganizuojamas. 

5. Vertinant, kiek elektros energijos pagaminta ir planuojama pagaminti siekiant šio 

straipsnio 3 2 dalyje nurodyto kiekio, elektrinių elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos kiekis apskaičiuojamas įvertinant gaminančių vartotojų ir asmenų, kuriems taikomos ir 

kuriems netaikomos šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos skatinimo priemonės, ir gaminančių 

vartotojų: 

1) elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, praėjusiais kalendoriniais 

metais pagamintą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

2) turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, 

kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, elektrinėse planuojamą 

pagaminti metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

3) elektrinėse, trumpiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, planuojamą pagaminti 

metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

4) asmenims, dalyvavusiems aukcione, paskirtą elektros energijos gamybos kiekį. 

6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarka, vieną kartą per metus iki einamųjų metų 

kovo 1 dienos apskaičiuoja pagamintą ir planuojamą pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių 

išteklių kiekį ir informaciją apie tai skelbia savo interneto svetainėje. 

7. Gaminančių vartotojų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji suminė 

galia apskaičiuojama kaip šių elektrinių įrengtųjų galių, nurodytų galiojančiuose leidimuose plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimuose gaminti elektros energiją, rangovų 

deklaracijose, kurios pateikiamos elektros tinklų operatoriui, ir prijungimo sąlygose, išduotose 

elektros energiją gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais 

ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurioms 

Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, suma. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją suminę galią 

savo interneto svetainėje.“ 
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8 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 13 straipsnį 8 dalimi: 

„8. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kasmet iki kovo 31 dienos: 

1) apskaičiuoja rodiklį, rodantį, kokią procentinę dalį sudaro gaminančių vartotojų ir 

gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių išteklių tik savo reikmėms ir ūkio 

poreikiams, elektrinių įrengtoji suminė galia, palyginti su visų veikiančių elektrinių įrengtąja 

sumine galia, ir šį rodiklį skelbia savo interneto svetainėje. Visų veikiančių gaminančių 

vartotojų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir gamintojų, naudojančių 

atsinaujinančius išteklius elektros energijai gaminti tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, 

įrengtoji suminė galia apskaičiuojama kaip šių elektrinių įrengtųjų galių, nurodytų 

galiojančiuose leidimuose gaminti elektros energiją ir rangovų deklaracijose, kurios 

pateikiamos elektros tinklų operatoriui, suma. Visų veikiančių elektrinių įrengtoji suminė 

galia apskaičiuojama kaip gaminančių vartotojų atsinaujinančius išteklius naudojančių 

elektrinių, gamintojų, naudojančių atsinaujinančius ir neatsinaujinančius išteklius elektros 

energijai gaminti elektrinių įrengtųjų galių suma; 

2) apskaičiuoja skatinimo priemonių, praėjusiais kalendoriniais metais pritaikytų 

atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams, skirtiems elektros energijai savo 

reikmėms ir ūkio poreikiams gaminti, taip pat gaminančių vartotojų įrenginiams, apimtį ir 

šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje; 

3) apskaičiuoja gaminančių vartotojų elektrinių, didesnių kaip 30 kW įrengtosios 

galios, ir didesnių kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinių, naudojančių atsinaujinančius 

išteklius elektros energijai gaminti tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, skaičių ir elektros 

energijos gamybos kiekius ir šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje.“ 

2. Papildyti 13 straipsnį 9 dalimi: 

„9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, remdamasi šio straipsnio 8 dalyje 

nurodytais duomenimis ir informacija, kasmet iki gruodžio 1 dienos įvertina, ar šio straipsnio 

8 dalies 1 punkte nurodytas rodiklis neviršija 8 procentų ir, bendradarbiaudama su 

perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriais, nustato atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių, skirtų elektros energijai gaminti savo reikmėms ir ūkio poreikiams, 

įtaką tinklams, ir nuo 2026 m. gruodžio 1 dienos kasmet iki liepos 1 dienos teikia Energetikos 

ministerijai pasiūlymus dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtros 

reguliavimo ir įrenginių, skirtų elektros energijai iš atsinaujinančių išteklių savo reikmėms ir 

ūkio poreikiams gaminti, apmokestinimo.“ 

 

9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Asmuo, planuojantis Statyti statyti ar įrengti elektrinę, planuojantis asmuo turi teisę, 

išskyrus atvejus, kai elektrinė statoma ar įrengiama jūrinėje teritorijoje, pasirinkti kitą 

technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į elektros 

tinklų operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Pasirinkto 

prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu 

konkrečiu atveju įvertina elektros tinklų operatorius.“ 

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu: 

„151 straipsnis. Konsultavimas veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais 

1. Viešoji įstaiga  Lietuvos energetikos agentūra (toliau –Lietuvos energetikos 

agentūra) teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą veiklos elektros energetikos sektoriuje  

klausimais, taip pat dėl galimų skatinimo priemonių atsinaujinančius išteklius naudojantiems 

įrenginiams. 

2. Lietuvos energetikos agentūra, remdamasi valstybės ir savivaldybių institucijų, 

įstaigų ir įmonių interneto svetainėse skelbiama informacija, taip pat Valstybinės energetikos 
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reguliavimo tarybos, Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijos, savivaldybių, elektros tinklų operatorių pateikta informacija apie procedūras ir 

leidimus, reikalingus atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir (ar) įrenginių 

statybai ir (ar) įrengimui, modernizavimui, parengia ir savo interneto svetainėje skelbia 

apibendrintą informaciją apie nurodytas procedūras ir leidimus, veiklos elektros energetikos 

sektoriuje galimybes, galimas gauti skatinimo priemones atsinaujinančius išteklius 

naudojantiems įrenginiams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Energetikos 

ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės ir elektros 

tinklų operatoriai užtikrina aktualios informacijos skelbimą savo interneto svetainėse.“   

 

11 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„16 straipsnis. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti 

elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių išdavimas 

1. Esami elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai gali būti 

plėtojami ar nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai 

naujoje vietoje įrengiami Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, išskyrus atvejus, 

numatytus Elektros energetikos įstatyme, kai toks leidimas nereikalingas. 

2. Leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ir leidimus gaminti elektros 

energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, leidimus modernizuoti elektrinę ar elektros 

energijos gamybos įrenginį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Šių leidimų 

išdavimo tvarką ir sąlygas, jų galiojimo terminus ir galiojimo terminų pratęsimo tvarką bei sąlygas 

nustato Elektros energetikos įstatymas.“ 

 

12 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„18 straipsnis. Elektros tinklų pajėgumo padidinimas ir elektros tinklų plėtra elektrinėms 

ir energijos gamybos įrenginiams prijungti 

1. Kai elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo ir elektros tinklų operatorius sudaro elektrinės 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, elektros tinklų operatorius nedelsdamas, 

atsižvelgdamas į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių 

elektros tinklų operatoriaus sausumos teritorijoje valdomiems tinklams, įskaitant tinklams 

eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir 

didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. 

2. Jeigu yra duomenų, pagrindžiančių prielaidą, kad elektros tinklų operatorius nevykdo 

savo įsipareigojimų pagal šio skirsnio nuostatas, elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo turi teisę 

reikalauti, kad elektros tinklų operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu 

mastu elektros tinklų operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros 

tinklų sistemą bei didinti elektros tinklų pajėgumą. 

3. Šio įstatymo 22 straipsnyje numatyto konkurso laimėtojas įrengia, eksploatuoja, 

nuosavybės teise valdo infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančius išteklius naudojančioms 

elektrinėms prijungti prie elektros perdavimo tinklų, nuo šių elektrinių iki elektros tinklų 

operatoriaus nurodyto prijungimo taško ir atsakomybės ribų transformatorių pastotėje 

sausumos teritorijoje ir padengia transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros, 

reikalingos šioms elektrinėms prijungti, sąnaudas.“ 

 

13 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

2028. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„2. Prekybą elektros energija vykdant elektros energijos biržoje, Elektros elektros 

energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių skatinama Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui 

sumokant: 

1) aukcione laimėtą kainos priedą, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje 

Lietuvos zonoje valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma yra mažesnė už 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją kainą arba jai lygi; 

2) aukcione laimėto kainos priedo dalį, kuri apskaičiuojama kaip Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytos didžiausiosios kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos 

biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos skirtumas, kuris negali būti didesnis negu aukcione 

laimėtas kainos priedas, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje 

valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma yra didesnė už Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją kainą.“ 

2. Papildyti 20 straipsnį 21 dalimi: 

„21. Prekybą elektros energija vykdant pagal dvišales sutartis, elektros energijos 

gamyba iš atsinaujinančių išteklių skatinama Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui 

sumokant: 

1) aukcione laimėtą kainos priedą, kai sutartyje nustatyta kaina yra lygi ar mažesnė už 

kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinę kainą ir kai kitos 

paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos ir aukcione 

laimėto kainos priedo suma yra mažesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nustatytą didžiausiąją kainą arba jai lygi; 

2) aukcione laimėto kainos priedo dalį, kuri apskaičiuojama kaip Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nustatytos didžiausiosios kainos ir sutartyje nustatytos 

elektros energijos valandinės kainos skirtumas, kuris negali būti didesnis negu aukcione 

laimėtas kainos priedas, kai sutartyse nustatytos elektros energijos valandinės kainos ir 

aukcione laimėto kainos priedo suma yra didesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos nustatytą didžiausiąją kainą.“ 

3. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui aukcione laimėtas kainos priedas nemokamas 

už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, 

kai elektros energija parduodama elektros energijos biržoje, arba dvišalėje sutartyje 

nustatyta elektros energijos valandine kaina, kai elektros energija parduodama pagal dvišales 

sutartis, yra didesnė už didžiausiąją kainą ar jai lygi, ir (ar) už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos 

elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, kai elektros energija parduodama 

elektros energijos biržoje, 6 valandas ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi, arba kai 

dvišalėje sutartyje nustatyta elektros energijos valandinė kaina, kai elektros energija 

parduodama pagal dvišales sutartis, yra mažesnė už nulį arba jam lygi. Gamintojui kainos 

priedas taip pat nemokamas nuo to mėnesio, kurį faktiškai pagamintas ir į elektros tinklus patiektas 

elektros energijos kiekis pasiekia gamintojui aukcione paskirtą metinį elektros energijos gamybos 

kiekį.“ 

2029. Papildyti 20 straipsnį 51 dalimi: 

„51. Ketinimų protokolas, kurį pasirašo asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, galioja 

270 kalendorinių dienų. Asmuo, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Vyriausybės 

nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, pratęsia ketinimo protokolo galiojimą ir 

pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta tvarka.“    

5. Pakeisti 20 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atskaitinę kainą nustato konkrečiam 

aukcionui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki informacijos apie aukcioną paskelbimo dienos. Ši 

kaina yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje kartu su 

informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną.“ 

6. Pakeisti 20 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„12. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų 

patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu šio įstatymo ir Elektros 

energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą 

dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos 

įstatymo nustatyta tvarka, taip pat kreiptis į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų 

protokolo pratęsimo. Jeigu aukciono laimėtojas per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo 

plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia 

jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas Energetikos įstatyme įstatymo ir Elektros 

energetikos įstatyme įstatymo nustatytais pagrindais, arba aukciono laimėtojas nesikreipia į 

elektros tinklų operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo, aukciono laimėtojas per vieną 

mėnesį nuo bent vienos iš nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos išbraukiamas iš aukciono 

laimėtojų sąrašo.“ 

7. Pakeisti 20 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„19. Šio straipsnio 18 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama skirtumą tarp gamintojui 

aukcione paskirto 3 metų elektros energijos gamybos kiekio ir faktinio 3 metų elektros energijos 

gamybos kiekio, įskaitant dėl šio straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių 

nepagamintą elektros energijos kiekį ir leidžiamą nepagaminti ne didesnį kaip 20 procentų elektros 

energijos kiekį, padauginus iš gamintojo laimėto kainos priedo ir elektros energijos vidutinės 

praėjusių metų kainos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje sumos. Gautos lėšos 

naudojamos Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytoms viešuosius 

interesus atitinkančioms paslaugoms finansuoti.“ 

8. Pakeisti 20 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„22. Vyriausybės įgaliota institucija Lietuvos energetikos agentūra kartu su Valstybine 

energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka, ne rečiau kaip 

vieną kartą tvarkaraščio galiojimo metu atlieka technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių 

energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, atsižvelgdama 

atsižvelgdamos į tai, kokį poveikį turėtų galimi paramos schemos pakeitimai, ir šį vertinimą 

pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai. Vyriausybės įgaliota institucija, remdamasi šiuo 

vertinimu, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vertinimo atlikimo pabaigos, atsižvelgdama 

į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) 

pažangos uždavinius ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą elektros energijos 

iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį, parengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti pakeistą tvarkaraštį 

arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti 

skatinama.“ 

 

14 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas 

2030. Pakeisti 201 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Gaminantys vartotojai ir asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę 

įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurių įrengtoji galia neviršija vartotojo 

objektui suteiktos leistinosios naudoti galios ir nėra didesnė kaip 500 kW 1 MW Gaminančių 

vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais elektrinės, kurios yra 

geografiškai nutolusios Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros 

energijos vartojimo vietos, įrengtoji galia neribojama atsižvelgiant į vartotojo objektui 

suteiktos leistinosios naudoti galios dydį ir negali būti didesnė kaip 1 MW.“ 

2031. 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. Tokioje elektrinėje 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 į elektros 

tinklus, nepaisant gaminančio vartotojo ar jų grupės elektros energijos vartojimo kiekio. Tokiu 

atveju gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta gali būti susieta tik su viena to 
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paties gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma viena elektrinė 

elektrine arba jos dalis dalimi gali būti susieta tik su to paties gaminančio vartotojo viena elektros 

energijos vartojimo vieta.“  

2032. Pakeisti 201 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, elektrinės gali 

būti statomos, įrengiamos ir eksploatuojamos Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka kitų 

asmenų, turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros 

energiją, ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų. Tokiu atveju gali būti statomos ir 

įrengiamos tik naujos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės, kurių statybai ar įrengimui 

naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga.“ 

2033. Pakeisti 201 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„10. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių 

įrengtoji suminė galia neturi viršyti 200 1 GW, iš kurių 100 MW galia paskirstoma buitiniams 

vartotojams ir 100 MW galia – nebuitiniams vartotojams, ir yra apskaičiuojama, kaip nurodyta šio 

įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje. Pasiekus 200 1 GW MW gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją 

suminę galią, Vyriausybės įgaliota institucija atlieka technologinį ir ekonominį gaminančių 

vartotojų elektrinių plėtros vertinimą ir, atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, teikia Vyriausybei 

pasiūlymą dėl gaminančių vartotojų elektrinių įrengtosios suminės galios didinimo arba 

argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė gaminančių vartotojų elektrinių plėtra neturėtų būti 

skatinama.“ 

 

 

15 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 

2034. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka elektrinę sausumos teritorijoje 

pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, 

nurodytas šio straipsnio 2 dalyje visas sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie 

elektros tinklų.“ 

2. Pripažinti netekusia galios 21 straipsnio 2 dalį. 

2. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio elektros 

tinklų operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros 

tinklų, atliktų darbų kainai, kai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlieka elektros 

tinklų operatorius. 

3. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Šio straipsnio 2 1 dalies nuostatos netaikomos, kai elektrinę statantis ar įrengiantis 

asmuo teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlieka pats.“ 

 

16 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijos gamybai 

Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje naudojimas elektros 

energijos gamybai  ir naudojimo skatinimas 

1. Vyriausybės įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 

17 punkte nurodytą tvarkos aprašą, atlieka Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos 

Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus 

veiksmus, kurie reikalingi šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytam Vyriausybės 

nutarimui dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės 

ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, dėl kurių tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) 

atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių 
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įrengtųjų galių nustatymo (toliau – Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje) priimti ir (ar) įgyvendinti: 

1) organizuoja specialiojo plano parengimą; 

2) organizuoja specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 

3) organizuoja poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą; 

4) organizuoja prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje galimybių 

vertinimą; 

5) organizuoja balansavimo galimybių vertinimą; 

6) organizuoja šios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų veiksmų sąnaudų vertinimą; 

4) 7) atlieka organizuoja kitus veiksmus, būtinus kitų veiksmų, būtinų elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančių išteklių leistinumui ir galimybėms įvertinti, atlikimą. 

2. Vyriausybės įgaliota institucija organizuoja atsinaujinančius išteklius naudojančių 

elektrinių, numatytų Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, 

prijungimo prie sausumos perdavimo tinklų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimą ir jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.  Visi šio straipsnio 1 ir šioje dalyje 

numatyti tyrimai ir veiksmai gali būti finansuojami iš Vyriausybės įgaliotai institucijai skirtų 

valstybės biudžeto asignavimų ir (ar) lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių. 

23. Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės 

zonos Baltijos jūroje Jūrinės teritorijos dalis (dalys) atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai naudojama (naudojamos) tik turint Vyriausybės 

įgaliotos institucijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą naudoti 

Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės 

zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių 

plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai). Šis leidimas Leidimas 

plėtrai ir eksploatacijai išduodamas 35 41 metams. Be pratęsimo galimybės Šio leidimo 

galiojimo terminą pratęsia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neribotą kartų skaičių 

valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, 

jeigu leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino 

pratęsimo, pateikia įrodymus, kad šio straipsnio 20 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sąlygas 

įvykdyti buvo vėluojama ar, leidimo pratęsimo atveju suplanuotus darbus atlikti vėluojama 

dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. 

34. Leidimai naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai) išduodami 

konkurso būdu.  

45. Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje dėl Lietuvos 

Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos 

jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo 

rengiamas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus ir 

(arba) pažangos uždavinius. Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas (konkursai) 

organizuojamas (organizuojami) ir leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje dalyje 

numatytais atvejais išduodamas (išduodami) ne anksčiau, negu yra priimtas Vyriausybės nutarimas 

dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 

Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti 

konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir 

dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo. Konkursą gali inicijuoti bet kuris asmuo, atitinkantis 

šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus, pateikdamas paraišką Vyriausybės 

įgaliotai institucijai. Konkursą privalo organizuoti Vyriausybės įgaliota institucija per 6 mėnesius 

nuo paraiškos organizuoti konkursą gavimo dienos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte 

numatytame Vyriausybės nutarime nustatytoms dalims ir įrengtosioms galioms nustatyti. 
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56. Elektros energijos gamyba atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose 

elektrinėse jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), vykdoma Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka, yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 

67. Elektrinių jūrinės teritorijos dalyje (dalyse) statyba ir elektros energijos gamyba 

gali būti vykdoma bendrai su kitomis valstybėmis narėmis, kaip tai numatyta šio įstatymo 59 

straipsnyje. 

8. Konkursas naudoti jūrinę teritoriją Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros 

jūrinėje teritorijoje nustatytose dalyse plėtojant ne didesnės kaip šiame nutarime nustatytos 

įrengtosios galios elektrines, ir sandorio kainai, ne didesnei kaip Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytai didžiausiajai galimai sandorio kainai, tačiau kuri gali būti 

mažesnė arba lygi atskaitinei kainai, nustatytai įvertinus faktinę elektros energijos kainą, 

skelbiamą elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, ir prognozuojamą metinę elektros 

energijos kainą, gauti, organizuojamas vadovaujantis Konkursų organizavimo ir leidimų 

išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų 

nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą ir atskaitinės kainos paskelbimo 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje dienos. Šio straipsnio 

1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatai bei šių tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo 

išlaidos viešai paskelbiami per 2 darbo dienas nuo jų gavimo, tačiau ne vėliau negu skelbiama 

informacija apie planuojamą organizuoti konkursą. Konkurso dalyvių registracija 

trunka 90 kalendorinių dienų nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą 

paskelbimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konkurso laimėtoją nustato per 60 

kalendorinių dienų nuo konkurso dalyvių registracijos pabaigos. Šis terminas gali būti 

pratęstas 30 kalendorinių dienų, motyvuotu konkurso komiteto, sudaryto Konkursų 

organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, prašymui. Informacijos 

apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo diena nurodoma Vyriausybės nutarime 

dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje. 

9. Konkurse turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės narės (kitų 

valstybių narių) fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, 

ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės,  atitinkantys šias sąlygas: 

1) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad prisiima 

atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą; 

2) pasirašę Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą ketinimų 

protokolą ir pateikę Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmens 

prievolių įvykdymo užtikrinimą; 

3) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad statys naujas 

elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui bus 

naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga ir kurių įrengtoji galia yra ne 

mažesnė negu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamoje informacijoje apie 

planuojamą organizuoti konkursą nurodyta elektrinių įrengtoji galia, nustatyta atsižvelgiant į 

jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus; 

4) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai sumokėję konkurso dalyvio mokestį, 

kuris Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatomas įvertinus konkurso 

organizavimo sąnaudas;  

5) įrenginiams įsigyti nėra pasinaudoję šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais 

paramos šaltiniais; 

6) nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo 

tvarka; 

7) nėra iškelta restruktūrizavimo byla; 

8) nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti 

juridinį asmenį; 

9) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu; 

10) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu; 
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11) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimus ir 

baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo 

tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams; 

12) juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl 

juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės bendrijos tikrojo nario 

(narių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą 

jam, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą; 

13) nėra gauta parama, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir 

nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus atvejus, kai neteisėtą ir nesuderinamą su vidaus rinka 

paramą asmenys yra grąžinę ir atlyginę nuostolius ir (ar) sumokėję palūkanas teisės aktuose 

nustatyta tvarka arba yra suderintas ir vykdomas paramos grąžinimo, nuostolių atlyginimo ir 

(ar) palūkanų mokėjimo grafikas; 

14) pateikę informaciją apie pagrindinius planuojamo įgyvendinti elektrinių plėtros 

jūrinėje teritorijoje projekto etapus, planuojamus statybų bei kitų susijusių darbų 

įgyvendinimo tvarkaraščius, kuriuose įtvirtinti terminai negali būti ilgesni negu šio straipsnio 

20 dalyje nustatyti terminai, planuojamus, kitus, negu nurodyta šio įstatymo 20 straipsnio 24 

dalyje, finansavimo šaltinius bei kitą Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos 

apraše nurodytą su elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektu susijusią informaciją bei 

įsipareigojimą laiku ir tinkamai laikytis pateiktų elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje 

projekto įgyvendinimo terminų bei kitų teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų. 

10. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš vieną mėnesį iki didžiausios 

galimos sandorio kainos ir bazinio elektros energijos gamybos kiekio, kuris nustatomas 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka kaip veikiančių Vyriausybės 

nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nurodytų tikslingų plėtoti technologijų 

vidutinis santykinis metinis 1 MW įrengtosios galios elektrinės pagamintas energijos kiekis, 

paskelbimo parengia ir viešai skelbia informaciją didžiausiai galimai sandorio kainai ir 

baziniam elektros energijos gamybos kiekiui nustatyti, prieš 6 mėnesius iki informacijos apie 

konkursą paskelbimo dienos nustato ir viešai skelbia didžiausią galimą sandorio kainą ir 

bazinį elektros energijos gamybos kiekį. Nustatydama didžiausią galimą sandorio kainą, 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įvertina: 

1) vidutinį metinį elektros energijos gamybos kiekį; 

2) vidutines kintamąsias ir pastoviąsias veiklos sąnaudas; 

3) vidutines santykines investicijas į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros 

tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas; 

4) paramos taikymo laikotarpį; 

5) diskonto normą; 

6) elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpį.   

11. Elektros energijos gamyba skatinama 15 metų laikotarpiu elektros energija 

prekiaujant pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir 

(ar) Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais Vyriausybės nustatyta 

tvarka vadovaujantis šiais principais: 

1) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 

yra mažesnė už sandorio kainą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administratorius gamintojui sumoka kainos priedą, kuris apskaičiuojamas kaip sandorio 
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kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos 

skirtumas; 

2) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 

yra didesnė už sandorio kainą gamintojas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administratoriui sumoka kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje 

valandinės kainos ir sandorio kainos skirtumą; 

3) konkurso metu priskirtą metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės pagaminamos 

elektros energijos kiekį, kuriam konkurso dalyvis pageidavo gauti sandorio kainą, 

padauginus iš elektrinės įrengtosios galios ir paskirstant šį kiekį vadovaujantis 

proporcingumo principu. 

12. Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų lėšos nemokamos už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje 

Lietuvos zonoje valandinė kaina yra lygi gamintojo konkurse laimėtai sandorio kainai, ir (ar) 

už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė 

kaina 6 valandas ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi, taip pat už pagamintos 

elektros energijos kiekį, kuris viršija gamintojo konkurse nurodytą pageidautą skatinti metinį 

1 MW įrengtosios galios elektrinės pagaminamos elektros energijos kiekį, kuriam konkurso 

dalyvis pageidavo gauti sandorio kainą, padaugintą iš elektrinės įrengtosios galios.  

5.13. Potencialių konkurso laimėtojų sąrašas Konkurso laimėtojas nustatomas, 

vadovaujantis Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, 

sudaromas, rikiuojant dalyvius pagal konkurso dalyvių nurodytą mažiausią pageidaujamą 

metinę potencialaus skatinimo apimtį. Pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis 

apskaičiuojama, kaip pageidaujamos sandorio kainos ir Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos konkrečiam konkursui nustatytos atskaitinės kainos skirtumo ir metinio 1 MW 

įrengtosios galios elektrinės planuojamo pagaminti elektros energijos kiekio, kuris negali 

viršyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyto bazinio elektros energijos 

gamybos kiekio, ir kuriam konkurso dalyvis pageidauja gauti skatinimą, sandauga. Kai 

pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis sutampa, potencialių konkurso 

laimėtojų sąrašas sudaromas rikiuojant dalyvius pagal pasiūlytą mažiausią metinį 1 MW 

įrengtosios galios elektrinės planuojamą pagaminti elektros energijos kiekį, kuriam dalyvis 

pageidauja gauti sandorio kainą. Sutapus mažiausiam metiniam 1 MW įrengtosios galios 

elektrinės planuojamam pagaminti elektros energijos kiekiui – pagal pasiūlytas statyti 

didesnės galios, neviršijančios Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje 

nustatytos įrengtosios galios, elektrines. Vadovaujantis objektyviais, skaidriais ir 

nediskriminaciniais principais. Sutapus elektrinės įrengtosioms galioms, potencialiu konkurso 

laimėtojų sąrašas sudaromas rikiuojant dalyvius pagal įsipareigojimo greičiau pastatyti 

elektrinę ir gauti leidimą gaminti elektros energiją, kuris neturi būti ilgesnis negu  6 metai 

nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, trukmę. Kai sutampa ir elektrinės 

statybos terminas, vertinamas dokumentų pateikimo terminas ir potencialių konkurso 

laimėtojų sąrašas sudaromas pagal visų tinkamai užpildytų dokumentų pateikimo laiką. 

Potencialus konkurso laimėtojas pripažįstamas konkurso laimėtoju tik įsitikinus, kad jis 

nekelia rizikos ar grėsmės nacionalinio saugumo interesams. Vadovaujantis nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 12 straipsniu, Vyriausybei priėmus 

sprendimą, kad potencialiu konkurso laimėtoju pripažintas dalyvis neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų, konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas sąrašo eilėje esantis potencialus 

konkurso laimėtojas, atitinkantis nacionalinio saugumo interesus. 

14. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl atsinaujinančius išteklius naudojančių 

elektrinių plėtros ir statybos jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), nustatytoje (nustatytose) 

Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nereikalingas ir konkurso 

laimėtojui neišduodamas.  

6.15. Išlaidos, patirtos šio straipsnio 1 dalyje numatytiems tyrimams ir kitiems veiksmams 

atlikti, yra kompensuojamos konkursą laimėjusio (laimėjusių) dalyvio (dalyvių)mokesčiais. 
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Konkurso dalyvio mokesčio Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į šio įstatymo 5 

straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir paskirstant jas proporcingai konkurse 

numatomai paskirstyti elektrinių įrengtajai galiai. Konkurso dalyvio mokestis Kompensacija 

mokamas mokama Vyriausybės įgaliotai institucijai. Jo Jos sumokėjimo, grąžinimo bei ir 

panaudojimo, nustačius konkurso laimėtoją, tvarka ir terminai nustatomi šio įstatymo 5 straipsnio 1 

dalies 8 punkte numatytame Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše. 

7.16. Konkurso dalyviai, vadovaudamiesi Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 

dalimi ir 22 straipsnio 8 dalimi ir Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašu, su 

elektros tinklų operatoriumi pasirašo ketinimų protokolą ir pateikia elektros tinklų operatoriui 

konkurso dalyvio asmens prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį elektros tinklų operatoriui 

konkurso dalyvio įsipareigojimą laimėjus konkursą plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančių elektrinių projektą. Perdavimo sistemos operatorius, Elektros energetikos įstatymo 

211 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pasinaudojęs konkurso dalyvio pateiktu 

prievolių įvykdymo užtikrinimu, gautas pajamas perveda į valstybės biudžetą. Perdavimo 

sistemos operatoriaus pervestos lėšos yra kaupiamos atskiroje Valstybės iždo sąskaitoje ir 

Vyriausybės nustatyta tvarka naudojamos tikslais, susijusiais su atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams 

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Šias lėšas Vyriausybės nustatyta tvarka 

administruoja Vyriausybės įgaliota institucija. Elektros tinklų operatorius atsisako savo teisių ir 

grąžina visą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą 

išdavusiam asmeniui, jeigu: 

1) asmuo nelaimi šioje dalyje nurodyto konkurso; 

2) asmuo raštu atsisako dalyvauti konkurse iki organizuojamo konkurso sąlygose numatyto 

termino pabaigos; 

3) asmeniui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją elektrinėje, kurios įrengtoji galia 

sutampa su galia, numatyta leidime plėtrai ir eksploatacijai. 

8. Jeigu leidimas plėtrai ir eksploatacijai panaikinamas šio straipsnio 17 dalyje numatytais 

pagrindais, elektros tinklų operatorius turi teisę pasinaudoti visu šio asmens pateiktu prievolių 

įvykdymo užtikrinimu. Jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodyto konkurso laimėtojas per leidimo 

plėtrai ir eksploatacijai galiojimo laikotarpį įrengia mažesnės galios elektrinę, negu buvo numatyta 

leidime plėtrai ir eksploatacijai, elektros tinklų operatorius turi teisę pasinaudoti pateikto prievolių 

įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįrengtai galiai. 

9. Pagal šio straipsnio 7 dalyje numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimą elektros tinklų 

operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių 

išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti. 

10.17. Pasiekus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytame Vyriausybės 

nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir (ar) 

atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, Vyriausybės įgaliota 

institucija įvertina jų įrengimo tikslingumą ir prireikus peržiūri ar atnaujina šio straipsnio 1 dalyje 

numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatus ir pateikia pasiūlymus Vyriausybei dėl šio įstatymo 5 

straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto Vyriausybės nutarimo dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje pakeitimo. 

11.18. Leidimai plėtrai ir eksploatacijai šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduodami 

fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje 

įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų 

padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje: 

1) kurie šio straipsnio 5 13 dalyje nustatyta tvarka pripažinti konkurso laimėtojais; 

2) kurie yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu. Asmuo laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 

50 eurų; 
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3) kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; 

4) kurie įsipareigoja prisiimti atsakomybę už prisijungimą prisijungimo prie elektros 

perdavimo tinklų sausumos teritorijoje ir prisiima atsakomybę už pagamintos elektros energijos 

sukeltą disbalansą. 

1219. Šio straipsnio 1118 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų įvertinimo tvarka 

ir leidimų plėtrai ir eksploatacijai įspėjimo apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo 

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimo 

pagrindų taikymo tvarka nustatoma Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše. 

1320. Asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų 

verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais 

pagrindais ir privalo laikytis šių veiklos sąlygų: 

1) per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti statybą leidžiantį 

dokumentą; 

2) per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti leidimą gaminti 

elektros energiją ketinimų protokole nurodytai elektrinės įrengtajai galiai; 

3) šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytame tvarkos apraše nustatyta tvarka 

teikti Vyriausybės įgaliotai institucijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją 

apie leidime plėtrai ir eksploatacijai nurodytą vykdomą reguliuojamą veiklą; 

4) nedidinti (neplėsti) leidime plėtrai ir eksploatacijai numatytos elektrinės įrengtosios 

galios ir teritorijos; 

5) Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir 

terminais Lietuvos energetikos agentūrai teikti ataskaitas apie elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą ir apie šio straipsnio 9 dalies 14 punkte nurodytų 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šio straipsnio 9 dalies 14 punkte nurodyti prisiimti 

įsipareigojimai konkurso laimėtojo prašymu gali būti pakeisti gavus Lietuvos energetikos 

agentūros rašytinį suderinimą. 

14. 21. Už leidimų plėtrai ir eksploatacijai reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus 

Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įspėja šio leidimo 

turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1522 dalyje nustatytais pagrindais 

arba informuoja apie šio leidimo galiojimo panaikinimą šio straipsnio 1724 dalyje nustatytais 

pagrindais. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojui, kuris yra įspėtas apie leidimo galiojimo 

sustabdymą ar kurio leidimo galiojimas yra sustabdytas, nustatomas 30 kalendorinių dienų 

laikotarpis, per kurį turi būti pašalinti reguliuojamos veiklos pažeidimai. Pažeidimams pašalinti gali 

būti nustatomas ilgesnis laikotarpis, jeigu tai reikalinga dėl objektyvių priežasčių: dėl nuo leidimo 

turėtojo nepriklausančių priežasčių – valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos 

aplinkybių – leidimo turėtojas šio straipsnio 1320 dalyje nustatytais terminais negauna statybą 

leidžiančio dokumento ar leidimo gaminti elektros energiją. Laikotarpis pažeidimams pašalinti 

nustatomas atsižvelgiant į jiems pašalinti reikalingą laikotarpį ir negali būti ilgesnis kaip 90 

kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai pažeidimams, įvykusiems dėl valstybės, trečiųjų 

asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, pašalinti reikalingas ilgesnis laikotarpis. 

15. 22. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba sustabdo, jeigu: 

1) išdavus leidimą plėtrai ir eksploatacijai leidimo galiojimo laikotarpiu paaiškėja, kad 

konkursui pateiktuose dokumentuose pateikti netikslūs duomenys arba duomenys turi trūkumų; 

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas pažeidė šio straipsnio 1320 dalyje nustatytas 

reguliuojamos veiklos sąlygas, išskyrus atvejus, kai pastatoma mažesnės, negu ketinimų 

protokole nurodyta, įrengtosios galios elektrinė; 

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas ilgiau negu vienus metus nevykdo 

įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir sandorio kainos 

mokėjimu, išskyrus atvejus, kai neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, suma yra mažesnė kaip 50 eurų; 
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4) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas Konkursų organizavimo ir leidimų 

išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais du kartus iš eilės nepateikė ataskaitų 

apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą; 

5) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas laiku ir tinkamai nevykdo pagal šio 

straipsnio 9 dalies 14 punktą prisiimtų įsipareigojimų. 

16. 23. Kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas per Vyriausybės įgaliotos institucijos  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą laikotarpį pateikia dokumentus, 

įrodančius, kad šio straipsnio 1322 dalyje nurodyti pažeidimai pašalinti, Vyriausybės įgaliota 

institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų 

nuo šių dokumentų gavimo dienos panaikina šio leidimo galiojimo sustabdymą. 

17.24. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba panaikina, jeigu: 

1) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, 

pakartotinai per 12 mėnesių nuo šio leidimo galiojimo sustabdymo datos dienos pažeidžia šio 

straipsnio 1320 dalyje dalies 1–4 punktuose nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas, išskyrus 

atvejus, kai pastatoma mažesnės, negu ketinimų protokole nurodyta, įrengtosios galios 

elektrinė; 

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio 

straipsnio 15 22 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, per pažeidimams pašalinti nustatytą laikotarpį 

nepateikia patikslintų duomenų, nepašalina netikslumų arba Vyriausybės įgaliota institucija 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato, kad pateikti duomenys neatitinka 

reikalavimų, galiojusių leidimo plėtrai ir eksploatacijai išdavimo dieną; 

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio 

straipsnio 1522 dalies 2, ir (ar) 3, 4 ir (ar) 5 punkte punktuose nurodytais pagrindais, per 

pažeidimams pašalinti nustatytą laikotarpį jų nepašalino; 

4) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo 

leidime nurodytą veiklą; 

5) leidimą plėtrai ir eksploatacijai turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar 

reorganizavus; 

6) fizinis asmuo, turėjęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, miršta; 

7) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas Vyriausybės įgaliotai institucijai Valstybinei 

energetikos reguliavimo tarybai pateikia prašymą panaikinti leidimo plėtrai ir eksploatacijai 

galiojimą. 

 

18. 25. Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

prižiūri, kaip laikomasi leidime plėtrai ir eksploatacijai nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų. 

26. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, taip pat elektros energija, 

pagaminta elektrinėse jų technologinių bandymų metu, kai elektrinė yra prijungta prie 

elektros perdavimo tinklų, prekiaujama pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir 

būdais.“ 

 

17 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Savivaldybės, planuodamos, projektuodamos, atnaujindamos miestų ir (ar) rajonų 

infrastruktūros plėtrą miesto dalių infrastruktūrą, tarp jų centralizuoto šilumos ir vėsumos 

tiekimo, gamtinių dujų ir alternatyvaus kuro tinklus, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), 

viešųjų ir privačių objektų apsirūpinimą šilumos ir (ar) vėsumos energija, esant galimybei, 

integruoja ir diegia sprendimus, susijusius su įvertina galimybes gaminti elektros, šilumos ir 

vėsumos energiją energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, įvertina galimybę 

naudoti atliekinę šilumą ir vėsumą, atsinaujinančius išteklius energijos gamybai savo 

poreikiams ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijose.“ 
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18 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas 

2035. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pasinaudojus šiais paramos šaltiniais, netenkama galimybės naudotis skatinimo 

priemone, nurodyta šio įstatymo 11 straipsnio 3 4 punkte.“ 

2. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pasinaudojus šiais paramos šaltiniais, netenkama galimybės naudotis skatinimo 

priemone, nurodyta šio įstatymo 11 straipsnio 3 7 punkte.“ 

 

19 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Kilmės garantija galioja 12 mėnesių nuo atitinkamo energijos vieneto pagaminimo 

momento. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo kilmės garantijos galiojimo laikotarpio pabaigos 

kilmės garantija turi būti panaikinta elektros energijos, šilumos ar vėsumos energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, ar dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamintojų 

prašymu. Nepanaikinta kilmės garantija netenka galios ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo 

atitinkamo energijos vieneto pagaminimo momento. Nebegaliojanti kilmės garantija įskaičiuojama į 

liekamąjį derinį, kurį skaičiuoja šio straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas.“ 

2036. Pakeisti 29 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„11. Lietuvos Respublikoje pripažįstamos kitų valstybių narių išduotos kilmės garantijos tik 

kaip šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 7 dalyje nurodytos informacijos įrodymas. 

Pripažinti kilmės garantiją gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jeigu kyla tinkamai pagrįstų abejonių 

dėl jos tikslumo, patikimumo ar tikrumo. Sprendimą dėl kitos valstybės narės išduotos kilmės 

garantijos priima šio straipsnio 2 dalyje nurodyta įstaiga nurodytas subjektas Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą 

kilmės garantiją ir atsisakymo priežastis Vyriausybė ar jos įgaliota institucija praneša Europos 

Komisijai.“ 

2037. Pakeisti 29 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„12. Lietuvos Respublikoje trečiosios valstybės išduotos kilmės garantijos pripažįstamos tik 

tuo atveju, jeigu Europos Komisija su ta trečiąja valstybe yra sudariusi susitarimą dėl Europos 

Sąjungoje išduodamų kilmės garantijų ir toje trečiojoje valstybėje sukurtų suderinamų kilmės 

garantijų sistemų abipusio pripažinimo ir jeigu energija importuojama arba eksportuojama 

tiesiogiai. Pripažinti kilmės garantiją gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jeigu remiantis 

turimais duomenimis kyla pagrįstų abejonių dėl jos tikslumo, patikimumo ar tikrumo. 

Sprendimą dėl trečiosios valstybės išduotos kilmės garantijos priima šio straipsnio 2 dalyje 

nurodytas subjektas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“ 

2038. Papildyti 29 straipsnį 13 dalimi: 

„13. Asmenims, įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, jiems taikomu skatinimo 

laikotarpiu atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija vadovaujantis Vyriausybės ar 

jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama ir perleidžiama Vyriausybės įgaliotam 

subjektui prekiauti viešai energijos išteklių rinkoje. Gautos lėšos naudojamos Vyriausybės 

nustatyta tvarka viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms finansuoti.“ 

 

20 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių ir statinių 

projektai rengiami ir statybos darbai vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos Aplinkos 

apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų 

planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ir reikalavimų.“ 

2039. Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„3. Atsižvelgiant į nedidelės įrengtosios galios elektrinių (iki 500 kW 1 MW), naudojančių 

atsinaujinančius energijos išteklius, ribotą dydį ir galimą poveikį ir siekiant išvengti neproporcingos 

finansinės bei administracinės naštos, atsakingos institucijos užtikrina, kad nedidelės įrengtosios 

galios elektrinių elektrinės projektavimui ir statybai, išskyrus patvankinio tipo hidroelektrines, būtų 

taikomi supaprastinti reikalavimai, statomos nereikalaujant rengti detaliųjų planų ir keisti 

pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, jei jeigu tai neprieštarauja vietos tvarkymo ir naudojimo 

reglamentams.“ 

2040. Pakeisti 49 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Kaimo vietovėse statant pavienes ne didesnės kaip 500 kW 1 MW įrengtosios galios 

vėjo elektrines ir (ar) saulės šviesos energijos elektrines, nereikalaujama keisti žemės naudojimo 

paskirties, rengti detaliųjų planų ir keisti bendrojo plano sprendinių, jei jeigu tai neprieštarauja 

Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir vietos tvarkymo ir naudojimo 

reglamentams.“ 

2041. Pakeisti 49 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Mažesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo Vėjo elektrinėms, kurių aukštis mažesnis 

kaip 30 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), 

mažesnėms kaip 30 kW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinėms, saulės šilumos 

energijos kolektoriams, šilumos siurbliams taikomi šie supaprastinti reikalavimai: 

1) saulės šviesos energijos elektrinėms, saulės šilumos energijos kolektoriams, šilumos 

siurbliams netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio aplinkai vertinimo 

procedūra, nereikalingas leidimas statyti statybą leidžiantis dokumentas ir poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas; 

2) vėjo elektrinės žemės sklype turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo 

ribos būtų didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį pasirenkant didžiausią iš šių trijų matmenų. 

Šie įrenginiai įrengiami pagal atitinkamų įrenginių gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisykles. 

Joms Jiems netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio aplinkai vertinimo 

procedūra, nereikalingas leidimas statyti statybą leidžiantis dokumentas ir poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas, jeigu tai neprieštarauja Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos 

įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams. 

Gretimuose gyvenamosios paskirties žemės sklypuose vėjo elektrinės skleidžiamo triukšmo lygis 

skleidžiama fizikinė  tarša turi atitikti sveikatos apsaugos ministro teisės aktuose  nustatytus 

fizikinės taršos triukšmo ribinius dydžius; 

3) teisės aktų nustatyta tvarka šie įrenginiai gali būti perkelti į kitą vietą. Tokiu atveju turi 

būti parengti dokumentai apie įrenginių efektyvumo ir ekologiškumo parametrų kaitos stebėseną 

ankstesnėje jų buvimo vietoje.“  

5. Pakeisti 49 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Ant pastatų statomos ar į pastatus integruojamos saulės šviesos energijos elektrinės, 

saulės šilumos energijos kolektoriai, iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės, neviršijančios 

teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio nustatytų fizikinės  taršos ribinių dydžių, ir šilumos 

siurbliai įrengiami be statybą leidžiančio dokumento, kai atitinka Aplinkos apsaugos įstatymo, 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo 

įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų 

reikalavimus.“ 

6. Pakeisti 49 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Vėjo elektrinių statybos vietos teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 

klausimus, taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios iš anksto, teritorijų planavimo 

metu, derinamos su Lietuvos kariuomenės vadu ir kitomis institucijomis įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. Vėjo elektrinių statybos vietoms nepritariama, jeigu planuojamų statyti vėjo 
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elektrinių keliamų trukdžių negalima išvengti panaudojant papildomas priemones. Jeigu nustatoma, 

kad planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių galima išvengti panaudojant papildomas 

priemones, vėjo elektrinių statybos vietos derinamos su sąlyga, kad statyti ar įrengti elektrinę 

planuojantis asmuo ne vėliau kaip iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo derinimo išvadoje 

nurodytai institucijai pateiks patvirtintą statybos projektą ir su šia institucija pasirašys sutartį dėl 

kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos nacionalinio 

saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, atlyginti, sumokėjimo, ir pateiks šios prievolės įvykdymo 

užtikrinimą. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas dauginant leidime plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ar leidime plėtrai ir eksploatacijai, kai 

elektrinė plėtojama jūrinėje teritorijoje, numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 18 

eurų už 1 kW. Kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Kompensacijos naudojamos 

teisės aktų nustatyta tvarka kaip kitos biudžetinių įstaigų lėšos, kurios nėra gautos kaip valstybės 

biudžeto asignavimai.“ 

 

21 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 50 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos rengia ir įgyvendina priemones, didinančias visų 

rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose, energijos kaupimą, ir gerokai 

didinančias energijos vartojimo efektyvumą, susijusias su energijos bendrąja energijos gamyba 

gamybą kogeneracijos būdu ir priemones, susijusias su pasyviais, mažai energijos 

vartojančiais pastatais ir energijos beveik nevartojančiais pastatais.“ 

2. Pripažinti netekusia galios 50 straipsnio 7 dalį. 

7. Vyriausybės įgaliota institucija rengia, įgyvendina, organizuoja, koordinuoja ir 

kontroliuoja stogų panaudojimo energijos gamybai iš saulės šilumos energijos ir saulės šviesos 

energijos priemonių ir projektų įgyvendinimą. 

 

22 straipsnis. Dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas 

Pakeisti dvyliktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMA IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAI“. 

  

23 straipsnis. 54 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 54 straipsnį. 

54 straipsnis. Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planas 

2. Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane turi 

būti pateikta: 

1) tikėtinas bendrasis galutinis energijos suvartojimas elektros energetikos, šilumos 

energetikos ir transporto sektoriuose 2020 m., atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo politikos priemonių poveikį; 

2) suvartotos atsinaujinančių išteklių energijos dalių 2011–2020 m. nacionaliniai planiniai 

rodikliai elektros energetikos, šilumos energetikos ir transporto sektoriuose, atsižvelgiant į kitų su 

energijos vartojimo efektyvumu susijusių politikos priemonių poveikį bendrajam galutiniam 

energijos suvartojimui; 

3) atitinkamos priemonės, kurių reikia imtis tiems nacionaliniams bendriesiems planiniams 

rodikliams pasiekti, įskaitant valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą, planuojamus 

statistinius energijos perdavimus ar bendrus projektus, nacionalinę esamų biomasės išteklių 

plėtojimo ir naujų biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms reikmėms politiką; 

4) priemonės, susijusios su administracinių procedūrų supaprastinimu, reglamentų ir kitų 

teisės aktų nuostatomis, susijusiomis su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimu, 

informavimu ir mokymu atsinaujinančių energijos išteklių srityje, iš atsinaujinančių energijos 
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išteklių pagamintų dujų, elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos kilmės garantijomis, 

prieigos prie energetikos tinklų ar sistemų ir jų eksploatavimo palengvinimu gamintojams, 

biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijų sistemos įgyvendinimu; 

5) vertinimas, kiek kiekviena atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologija bei 

energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas padės siekti atsinaujinančių išteklių energijos dalies 

elektros energetikos, šilumos energetikos ir transporto sektoriuose 2020 m. nacionalinių planinių 

rodiklių; 

6) vertinimas, ar būtina kurti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 

2020 m. nacionalinius planinius rodiklius. Vadovaujantis šiuo įvertinimu, prireikus numatomos 

priemonės centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūros plėtojimui, siekiant sudaryti sąlygas 

šilumos ir vėsumos energijos gamybai didelėse biomasės, saulės ir geoterminėse elektrinėse. 

3. Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane iš 

atsinaujinančių energijos išteklių pagaminamos energijos planuojami kiekiai turi atitikti šio 

įstatymo 1 straipsnyje nustatytus tikslus ir uždavinius. 

 

24 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„55 straipsnis. Nacionaliniai planiniai rodikliai 

1. Nacionaliniai bendrieji planiniai rodikliai 2020 2030 m. turi atitikti šio įstatymo 

1 straipsnyje nustatytus tikslus ir uždavinius. 

2. Tarpiniai nacionaliniai planiniai rodikliai: 

1) 2011–2012 m. 2021–2022 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti 

ne mažiau kaip 16,6 32,7 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo; 

2) 2013–2014 m. 2023–2025 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti 

ne mažiau kaip 17,4 36,5 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo; 

3) 2015–2016 m. 2026–2027 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti 

ne mažiau kaip 18,6 39,8 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo;. 

4) 2017–2018 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau 

kaip 20,2 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo. 

3. Nacionaliniai bendrieji planiniai rodikliai ir tarpiniai nacionaliniai planiniai rodikliai 

apskaičiuojami Energetikos ministerijos ministro nustatyta tvarka. 

4. Lietuvos statistikos departamentas užtikrina statistinių duomenų apie visą šalyje 

pagamintą ir (ar) suvartotą atsinaujinančių išteklių energiją ir (ar) energiją, pagamintą iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, surinkimą. Šie duomenys taip pat turi apimti ir aplinkos  energiją, 

geoterminę energiją, saulės šilumos energiją, saulės šviesos energiją, sunaudojamą galutinio 

energijos suvartojimo sektoriuose.“ 

 

25 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„56 straipsnis. Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

Energetikos plėtros programos plano įgyvendinimas 

1. Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą 

Energetikos plėtros programą pagal kompetenciją įgyvendina valstybės ir savivaldybių 

institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatūs subjektai. 

2. Energetikos ministerija, jeigu atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 

dvejus metus tapo mažesnė už šio įstatymo 55 straipsnyje nustatytus tarpinius nacionalinius 

planinius rodiklius, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos 

patvirtina atnaujintą Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą 

ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis atitiktų šio įstatymo 55 straipsnyje nustatytus nacionalinius 
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planinius rodiklius, ir užtikrina, kad atnaujintas Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planas būtų pateiktas Europos Komisijai. 

3.2. Jeigu manomaPaaiškėjus, kad šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nurodytas nacionalinis 

planinis rodiklis nebus pasiektas dėl nenugalimos jėgos, Energetikos ministerija nedelsdama apie tai 

praneša Europos Komisijai.“ 

 

26 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„57 straipsnis. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planai 

1. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų tikslas – 

nustatyti savivaldybių įgyvendinamas priemones šio įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems 

nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti. 

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija kiekvienai savivaldybei nustato minimalius iki 

2020 m. privalomus pasiekti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planinius rodiklius. Šiuos 

rodiklius ir priemones jiems pasiekti savivaldybės įtraukia į savo atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planus. Savivaldybės nusistato tarpinius atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo planinius rodiklius 2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–

2018 m. 

3. 2. Savivaldybės pasitvirtina ir viešai skelbia savo 2011–2020 m. 2021–2030 m. 

atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus, kuriuose įvertina esamą padėtį 

situaciją ir nusistato atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslus ir priemones šiems 

tikslams pasiekti. 

4. 3. Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

projektus vadovaudamosi Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suderina su 

Vyriausybės įgaliota institucija. 

5. 4. Savivaldybės ne vėliau kaip 2012 m. kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos d., o vėliau 

kiekvienais metais Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka rengia ir savo interneto 

svetainėje viešai skelbia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

įgyvendinimo rezultatų ataskaitas rezultatus. 

6. 5. Savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius dvejus 4 

metus tapo mažesnė, negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne 

vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą 

savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato 

adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių 

išteklių energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius. 

7. 6. Savivaldybės pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Nacionaliniam atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų Energetikos plėtros programos planui rengti ir 

atnaujinti rengimo ir atnaujinimo. 

8. 7. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų 

finansavimo šaltinių bei lėšų. 

9. 8. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai turi 

užtikrinti, kad savivaldybių teritorijose nebūtų kuriamos sąlygos, ribojančios atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimo plėtrą. 

9. Iš šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių, savivaldybių 

projektai finansuojami tik tuo atveju, jeigu jie yra įtraukti į Atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planų priemones. 

10. Lietuvos energetikos agentūra Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

renka, kaupia ir sistemina šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir ją skelbia savo 

interneto svetainėje.“ 
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27 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 63 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais tam tikras atsinaujinančių išteklių energijos 

kiekis, pagamintas vienos paramos schemoje dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, gali būtų 

būti įskaitytas į kitos paramos schemoje dalyvaujančios valstybės narės atsinaujinančių išteklių 

energijos procentinę dalį, jeigu atitinkamos valstybės narės: 

1) atliko atsinaujinančių išteklių energijos nurodyto kiekio statistinį perdavimą iš vienos 

valstybės narės kitai valstybei narei, kaip nurodyta šio įstatymo 58 straipsnyje, arba 

2) nustatė paskirstymo taisyklę, dėl kurios susitarė paramos schemoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir pagal kurią atsinaujinančių išteklių energijos kiekiai paskirstomi paramos 

schemoje dalyvaujančioms valstybėms narėms. Apie tokią paskirstymo taisyklę Vyriausybės 

nustatyta tvarka jos įgaliota institucija praneša Europos Komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius 

pasibaigus pirmiesiems metams, kuriais ji įsigaliojo.“ 
 
28 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

 

1. Šio įstatymo 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 6, 9, 12 ir 16 

straipsniai, 18 straipsnio 2 dalis įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas. 

2. Šio įstatymo 5, 7, 13, 15 ir 20 straipsniai, 18 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 2 

d. 

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

savivaldybės, elektros tinklų operatoriai iki 2022 m. kovo 1 d. pateikia Lietuvos energetikos 

agentūrai informaciją apie visas procedūras ir leidimus, reikalingus atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių ir (ar) įrenginių statybai ir (ar) įrengimui bei modernizavimui. 

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi šio įstatymo 16 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 

10 dalimi, 2023 m. kovo 1 d. savo interneto svetainėje paskelbia didžiausią galimą sandorio kainą, 

atskaitinę kainą ir bazinį metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros energijos gamybos 

kiekį, o perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje – išankstines elektrinės 

prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas, kuriose nustatomi privalomieji energetikos tinklų 

tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant Vyriausybės nutarime dėl elektrinių 

plėtros jūrinėje teritorijoje nurodytą elektrinę prie energetikos tinklų operatoriaus valdomų tinklų ar 

teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Informacija apie pirmąjį konkursą leidimui 

naudoti jūrinės teritorijos dalį, numatytą Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje, plėtojant ne didesnės negu šiame nutarime nustatytos įrengtosios galios elektrines, ir 

sandorio kainai gauti skelbiama 2023 m. rugsėjo 1 d., jeigu yra atlikti visi reikalingi tyrimai, kiti 

veiksmai ir paskelbti jų rezultatai. Informacijos apie pirmąjį konkursą skelbimo data gali būti 

atidėta ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, esant objektyvioms aplinkybėms, trukdančioms 

atlikti reikalingus tyrimus, kitus veiksmus ir paskelbti jų rezultatus.  

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota institucija, Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. sausio 2 d. priima šio įstatymo 5, 7, 13, 15 ir 20 

straipsnių ir 18 straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.  

6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. birželio 1 d. patvirtina didžiausios 

galimos sandorio kainos nustatymo ir bazinio metinio 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros 

energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekio apskaičiavimo metodiką. 

7. Šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo 20 straipsnio 51 dalies nuostatos taikomos asmenims, kurie elektros įrenginių prijungimo 

prie elektros tinklų ketinimų protokolą pasirašė po šio įstatymo įsigaliojimo dienos. 
 



 

122 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

 

Teikia 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė 

 

 



 

123 

 

IS-925/650-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius tel. (8 5) 203 4696,  

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt , http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

Pagal gavėjų sąrašą  

 

2021-11-17 

 

Nr. (22.2-24Mr)3-1957 

 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) teikia 

išvadoms gauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių 

dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant 

teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projekto tikslas – patikslinti Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą4 (toliau – Aprašas) ir 

numatyti supaprastintas procedūras elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų (toliau – Objektai) apsaugos 

zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų (toliau – Planas) rengimui, viešinimui 

ir jų registravimui.  

 

Sprendžiama problema. 

Pagal Aprašo nuostatas Plano erdviniai duomenys teikiami Energetikos ministerijai, nors 

patvirtinus Planą jie perduodami tik į VĮ Registrų centro informacinę sistemą. 

Pagal Aprašo 19.2 papunktį likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki energetikos ministro 

įsakymo dėl Plano patvirtinimo pasirašymo dienos, šio įsakymo projektas ar nuoroda, kur galima 

susipažinti su šiuo projektu, turi būti paskelbti viename iš nacionalinių ir viename iš vietinių 

laikraščių. Plano laikraščiuose viešinimo tikslas yra ne energetikos ministro įsakymo projekto, o 

Plano sprendinių viešinimas, nurodant nustatomas energetikos tinklų (objektų) apsaugos zonas 

ir (ar) magistralinių dujotiekių teritorijas (nustatomų teritorijų pavadinimą ir dydį (plotį) ir jose 

taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Planų registravimas dėl didelio jų dydžio (Plano grafinė dalis ne retai viršija 2 GB) 

techniškai neįmanomas Seimo teisės aktų registre, todėl Energetikos ministerijai teikiamas tvirtinti 

popierinis Plano egzempliorius. 

 
4 Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aa825cf0478711eca8a1caec3ec4b244
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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Atlikus Objekto kadastrinius matavimus ar parengus išpildomąsias nuotraukas bei 

atitinkamai patikslinus Objekto koordinates, bus koreguojama iki 2022 m. gruodžio 31 d. Plane 

nustatyta Objektų apsaugos zona, todėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostata „teritorijoms nustatyti žemės 

savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas“ turėtų galioti ir 

Objekto koreguojamos apsaugos zonos atveju, jeigu ji papildomai bus nustatoma naujame žemės 

sklype. 

 

Siūlomos priemonės. Pateiktame Įsakymo projekte siūlomi šie Aprašo pakeitimai: 

− atsisakyti nuostatos, kad Planų erdviniai duomenys būtų teikiami Energetikos 

ministerijai. Sprendimo priėmimui Energetikos ministerijai užtenka Plano projekto, 

pateikto pdf formatu arba kitu lygiaverčiu formatu. Patvirtinus Planą jo erdviniai 

duomenys būtų teikiami VĮ Registrų centrui; 

− aiškiau išdėstyti antrojo etapo plano viešinimo procedūras (kai likus 10 d. d. informacija 

apie Plano sprendinius būtų skelbiama laikraščiuose), t. y. atsisakoma skelbti 

energetikos ministro įsakymo projektą laikraščiuose, nes pagrindinis tikslas yra 

paviešinti Plano sprendinius; 

− numatoma prievolė Plano iniciatoriui po atlikto Plano viešinimo pateikti Energetikos 

ministerijai popierinį (spausdintą) šio Plano vieną egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 

30 MB; 

− numatoma įtvirtinti, kad koreguojamos Objekto apsaugos zonos atveju taip pat galiotų 

Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostata: teritorijoms nustatyti žemės savininko, 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas. 

 

Priemonių kaštai. 

Pažymėtina, kad energetikos sektoriuje energetikos tinklų savininkai yra energetikos 

įmonės, kurių veiklą kontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), todėl 

Plano iniciatorius (atitinkama energetikos įmonė) Planų rengimui reikalingas išlaidas derina su 

Taryba. Šis reikalavimas netaikomas magistralinių naftotiekių (produktotiekių) savininkui 

(AB „Orlen Lietuva“). 

 

Nauda visuomenei. 

Priėmus Įsakymo projekte numatytas teisinio reguliavimo priemones būtų efektyvesnės 

Planų rengimo, viešinimo ir tvirtinimo procedūros. 

Pažymėtina, kad patvirtinus Apraše nurodytus Planus, žemės valdytojai ir naudotojai 

sužinos apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas konkrečioje teritorijoje ir galimybę kreiptis dėl 

kompensacijos ne tik tais atvejais, kai veikla planuojama rengiant teritorijų planavimo dokumentus, 

bet ir tada, kai ūkinė ir (ar) kitokia veikla teisėtai vykdoma, o Įstatymo nurodytos teritorijos, 

reikalingos šiai veiklai vykdyti, nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą. 

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. 

Priėmus Įsakymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 02, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt ), tiesioginis rengėjas – 

patarėjas Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 15, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt).  

mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
mailto:gintautas.danaitis@enmin.lt
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Prašome pateikti išvadas dėl Įsakymo projekto Vyriausybės darbo reglamento5 27 punkto 

nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 2 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 2 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 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir 

naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, 

magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 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-925/650-II-3-1 priedas 2021-11-22.zip). 

 
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728. 

mailto:gintautas.danaitis@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aa825cf0478711eca8a1caec3ec4b244
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IS-925/650-II-4 priedas 

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

TN: tn  

 

II dalis 

 

2042. 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. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 

O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Ignitis 

gamyba“, AB „Litgrid“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Ignitis 

grupė“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. 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 

 

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“; „2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo 

Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos 

sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos 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-925/650-II-4-1 

priedas 2021-11-22.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://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-15/rezervu-metodikos-pakeitimas-p.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-925/650-II-5 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). 

2021-11-16 papildymas: 

5. Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2022 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos 

kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Justina Malakauskaitė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos,AB „Akmenės cementas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl AB „Panevėžio energija“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos 

viršutinės ribos 2022 metams nustatymo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Julija Guntulienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Panevėžio energija“, Litgrid AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

 

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 

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/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/akmenes-cementas-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/panevezio-energija-pazyma-viesa-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-16/panevezio-energija-nutarimas-viesas-p.pdf
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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“; 

„5. Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2022 metų elektros energijos persiuntimo 

paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“; „6. Dėl AB „Panevėžio energija“ 

elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams 

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

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

925/650-II-5-1 priedas 2021-11-22.zip).  

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-925/650-II-6 priedas 

 

AM 2021 11 15 pranešimas. Skatinami žalieji pirkimai statybų sektoriuje: žaliai bus galima 

įsigyti renovacijos ir griovimo paslaugas 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija, siekdama skatinti žaliuosius pirkimus statybų srityje, patikslino žaliųjų 

pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus statybos darbams ir projektavimui. Produktų, kurių viešiesiems 

pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas papildytas renovacijos ir griovimo darbais. 

Be to, parengti žaliųjų pirkimų kriterijai kurui ir elektrai.  

Apie 40 proc. viešųjų pirkimų pagal vertę vyksta statybų sektoriuje, todėl labai svarbu, kad 

žaliųjų pirkimų apimtys jame gerokai padidėtų. Statybos darbų ir projektavimo žaliųjų pirkimų 

aplinkos apsaugos kriterijai patikslinti, juos suderinus su Europos Komisijos žaliųjų pirkimų 

rekomendacijomis. Vienas svarbiausių pakeitimų – žaliai nuo šiol bus galima pirkti ir renovacijos 

bei griovimo darbus. 

Tobulinant žaliųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, į Aplinkos apsaugos kriterijų sąrašą 

įtraukiami kriterijai kurui ir elektrai. Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms žaliai pirkti šiuos 

produktus bus lengviau ir paprasčiau – jos galės naudotis jau suformuota kriterijų forma, to 

nebereikės daryti pačioms.  

Siekiant suvienodinti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinį reguliavimą, Aplinkos apsaugos 

kriterijų sąrašas papildytas nuostata, kuri leis M (lengvieji keleiviniai automobiliai) ir N (lengvieji 

komerciniai automobiliai) kategorijų netaršias transporto priemones įsigyti pagal Alternatyviųjų 

degalų įstatymą.  

Šie pakeitimai ir papildymai siūlomi, įvertinus perkančiųjų organizacijų poreikius ir 

įsipareigojimus, numatytus Žaliųjų viešųjų pirkimų 2021-2025 m. plane. 

Nors galima džiaugtis, kad žaliųjų pirkimų daugėja – trečiąjį ketvirtį pagal vertę jie sudarė 

18,3 proc. (daugiau informacijos Viešųjų Pirkimų tarnybos parengtame Pirkimų vykdytojų 

žemėlapyje Švieslentėje), dar laukia nemažai iššūkių siekiant Vyriausybės nustatyto tikslo nuo 

2023 m. pirkti tik žaliai. Jau kitais metais žalieji pirkimai turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. visų 

viešųjų pirkimų vertės. 

Iki šiol daugiausia žaliai buvo nupirkta biuro įrangos, mobiliųjų telefonų, raštinės reikmenų, 

valymo paslaugų, spausdinimo ir kitų daugiafunkcinių įrenginių. 

Su pakeitimais, numatytais Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 

darbus, taikymo tvarkos aprašo pakeitimo projekte, paskelbtame Teisės aktų informacinėje 

sistemoje, galite susipažinti čia 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. paštu arnas.liauksminas@am.lt iki lapkričio 26 d.   

 

AM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 

D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR 

PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS 

APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS 

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI 

PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO 

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-925/650-II-6-1 priedas 2021-11-22.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skatinami-zalieji-pirkimai-statybu-sektoriuje-zaliai-bus-galima-isigyti-renovacijos-ir-griovimo-paslaugas
../../../../../../../../../../../raimonda.karnackaite/Downloads/D1-448%20Dėl%20Žaliųjų%20pirkimų%20įgyvendinimo%202021–2025%20metų%20priemonių%20plano%20patvirtinimo%20(e-tar.lt)
https://vpt.lrv.lt/lt/svieslente
https://vpt.lrv.lt/lt/svieslente
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5c94c6d343d211eca8a1caec3ec4b244
mailto:arnas.liauksminas@am.lt
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skatinami-zalieji-pirkimai-statybu-sektoriuje-zaliai-bus-galima-isigyti-renovacijos-ir-griovimo-paslaugas
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IS-925/650-II-7 priedas 

TN: tn 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, 

el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija 

Lietuvos metrologijos inspekcijai 

Lietuvos energetikos institutui 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

UAB „ŠILUMOMATIS“ 

 2021-11-16 Nr. (4.5-82 E)-3-4934 

 Į 2021-09-23  Nr. 3-1637 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO ĮSAKYMO 

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO KIEKIO APSKAITOS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2021 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. (4.5-

82 E)-3-3984 teikė išvadoms gauti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 424 „Dėl šilumos 

energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 

projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Primename, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektą parengė 

atsižvelgdama, į tai, kad Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl 

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 

patvirtintos Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (toliau – Šilumos energijos ir 

šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės) neatitinka metrologijos srities teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų matavimo priemonėms, didžioji dalis nurodytų dokumentų, kurių pagrindų parengtos 

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, yra negaliojantys, o taip pat Įsakymu 

reguliuojami visuomeniniai santykiai nepatenka į ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritį.  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2021 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 3-1637 prašo 

neatšaukti esamo teisinio reglamentavimo, iki kol nebus parengtas ir patvirtintas atitinkamas teisės 

aktas ir informuoja, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinimas Šilumos energijos ir 

šilumnešio kiekio apskaitos taisykles planuojama parengti 2022 m. I ketvirtį. 

Pažymime, kad Įsakymo projekte nurodytas šio įsakymo įsigaliojimo terminas – nuo 2021 m. 

sausio 1 d., buvo numatytas atsižvelgiant į Energetikos ministerijos 2021 m. kovo 16 d. rašte 

Nr.(21.2-25 Mr)3-497 pateiktą informaciją dėl šiais metais planuojamos Šilumos energijos ir 

šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių nuostatų peržiūros, taip pat į 2021 m. gegužės 3 d. Energetikos 

ministerijos Energetinio konkurencingumo grupės darbuotojo el. paštu pateiktą informaciją apie šių 

metų antrame pusmetyje planuojamas parengti Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisykles. 

 Įvertinusi Energetikos ministerijos 2021 m. rugsėjo 23 d. rašte Nr. 3-1637 pateiktą 

informaciją ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_EMIN-rastas-del-silumnesio-taisykliu-pakartotinis.docx
http://eimin.lrv.lt/
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4 dalyje įtvirtintą „dviejų datų“ taisyklę ir reikalavimus, Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

planuoja, priimti Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 424 „Dėl šilumos energijos ir šilumnešio kiekio 

apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, ir numatyti jo įsigaliojimo datą 

2022 m. lapkričio 1 d. Jeigu Energetikos ministerija dėl objektyvių priežasčių siūlytų kitą šio 

įsakymo įsigaliojimo datą, maloniai prašome Jūsų per 10 darbo dienų nuo šio rašto gavimo 

informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, pateikiant konkretų siūlomą įsigaliojimo terminą. 

Nepateikus pasiūlymų per nustatytą laiką, laikysime, kad jų neturite. 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė   Eglė Markevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Buzienė, tel. 8 659 57 297, el. p. inga.buziene@eimin.lt 

 

mailto:inga.buziene@eimin.lt
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IS-925/650-II-8 priedas 

 
Tarybos 2021-11-19 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  
 

II dalis 

1. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė 

Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl prašymo leisti nukrypti nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, 

kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 20 straipsnio 6 dalies nuostatų patvirtinimo. 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Adas Zakarauskas 

Dalyvauja: Litgrid AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

nustatymo 2022 metams (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

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

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos 

asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Interstic“, AB 

„Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB 

„Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos nafta“, AS Eesti Gaas, AS „Latvijas Gaze“, Axpo Nordic AS, CRYOGAS 

M&T POLAND S.A., Eesti Energia AS, UAB „Dolaurus“, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Elektrum 

Lietuva“, UAB Elenger, UAB „Enefit“, UAB „Gren Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB 

„Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

4. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2022 

metams tvirtinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

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

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos 

savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB 

„Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl tyrimo komisijos, skirtos ištirti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 / 0,4 kV įtampos elektros 

tinkle 2021 m. gegužės 3 d. įvykusios avarijos priežastis, tyrimo akto tvirtinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

6. Dėl UAB „Kurana“ reguliuojamos veiklos pažeidimo. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 

Dalyvauja: UAB „Kurana“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

7. Dėl vartojimo ginčo tarp D. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Sigita Kuzmickienė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

8. 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). 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/sdg-mokymo-programos-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/elektros-energijos-balansavimo-gaires.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/duju-saugumo-pap-dedamoji-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/duju-saugumo-pap-dedamoji-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/eso-skirstymo-tarifai-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/eso-tyrimas-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-19/eso-tyrimas-nutarimas-skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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VERT 2021-11-19 posėdžio: „1. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo“; „2. Dėl prašymo leisti 

nukrypti nuo 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos 

elektros energijos balansavimo gairės, 20 straipsnio 6 dalies nuostatų patvirtinimo“; „3. Dėl 

gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

nustatymo 2022 metams“; „4. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių 

dujų skirstymo kainų 2022 metams tvirtinimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-925/650-II-8-1 priedas 2021-11-22.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-925/650-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-11-16 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 
 

 
Paskutinis taškas 2021-11-16 

 

 
Paskutinis taškas 2021-10-31  

https://www.baltpool.eu/lt/
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Vėliausio 2021-11-16 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

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 62 440 22.85 +0.39 % 20 020 21.76 23.84 2 800 

M12-2021  Smulkinta mediena 29 050 24.47 -5.23 % 53 900 22.60 27.33 4 900 

M01-2022  Smulkinta mediena 67 200 25.87 +0.66 % 39 200 22.61 33.67 2 520 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 82 810 20.30 30.00 18 200 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 250 28.87 -1.04 % 830 33.00 39.30 830 

M01-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 120 30.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.20 0.00 % 0 0.00 15.00 70 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00 

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 51 660 22.76 -0.53 % 1 750 23.28 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 43 750 23.92 -2.30 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 33 600 25.39 -0.43 % 4 760 23.50 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 10 010 20.49 -17.62 % 49 140 21.80 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 340 34.71 +23.34 % 50 30.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.60 +2.74 % 0 0.00 0.00 0 
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Atšaukiamas šilumos aukcionas 
    

Pranešame, kad lapkričio 15 dieną pasikeitus šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašui, planuotas šios savaitės šilumos aukcionas (2021-11-19) yra atšaukiamas. 

Artimiausias šilumos aukcionas sausio mėnesio šilumos tiekimui bus organizuojamas gruodžio 

14 dieną. 

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą galite rasti žemiau: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr 
 

 
   

 

 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODIwMzI4MTkxNzI2NzIwMTI4JmM9aDN0NSZiPTc5NTU2MzcxNyZkPW8zbjRoMGc=._6roOm2tmc3ZMkLA1WootUrpmREOBwJzDlt6VYnVVu8
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IS-925/650-III-2 priedas 

 

LRV 2021-11-16 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 16 d.  

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

KARANTINAS VISOJE LIETUVOJE PASKELBTAS NUO 2020 M. LAPKRIČIO 7 D. 

00:00 VAL. IKI 2021 M. BIRŽELIO 30 D. 24:00 VAL. 

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos 

vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka 

Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, atstumų 

laikymasis išlieka rekomendacinis. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, 

epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – 

privalomos. 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo 

vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių 

metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų 

vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, 

sportuojant ir kt.). Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, 

tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 

bus atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl 

sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių 

mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos 

paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, tiek planinė 

medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl profilaktinių 

sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių 

(karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas. 

*Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:  

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų 

gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų 

pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, 

skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į 

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba 

esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos 

prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, 

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės 

patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m; 

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

(atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla); 

• smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos 

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

• bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

• teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines 

paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) 

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

• valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 

teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų 

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. 

veiksmų planą; 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms 

priskirta ši funkcija; 

• asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių 

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

• atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam 

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

• finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir 

pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas 

tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių 

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

• ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Nuo spalio 22 d. reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam asmeniui 

taikomas toms prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir leidžiama 

aptarnauti žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 
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Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą gyventojams, minimalus plotas, kurį vaistinės, 

aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti vienam aptarnaujamam žmogui, 

sumažintas nuo 30 kv. m iki 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas nesiekia 

15 kv. m, ji galės vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 

Galimybių pasas galioja: 

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

o po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:  

o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų 

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

o asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigalioja nuo š.m. rugpjūčio 16 d.). 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

kviečiami skambinti telefonu 1808 arba registruotis savo vakcinai adresu www.koronastop.lt.  

 

Galimybių pasas 

Plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt/ 

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja: 

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

o po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

http://www.gpasas.lt 
http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://gpasas.lt/
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o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:  

o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų 

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

o asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigalioja nuo š.m. rugpjūčio 16 d.). 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

 



 

143 

Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 
  

Socialinės paslaugos 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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Švietimas 

 
Viešasis transportas 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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Teisinės paslaugos 

 
  
Apsauginės veido kaukės 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo 

vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių 

metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų 

vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, 

sportuojant ir kt.). Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

  

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-16 

 

LRV 2021 m. Lapkričio 12 d. informacinis pranešimas.Viešose uždarose vietose, viešajame 

transporte, uždarose erdvėse esančiose darbo vietose bus privaloma dėvėti medicinines 

kaukes arba respiratorius 

TN: tn  

 

Lietuvoje sparčiai plintant koronaviruso delta atmainai, kuriai perduoti užtenka ir 

trumpesnio laiko, ir mažesnio viruso kiekio, nuspręstą griežtinti apsauginių veido kaukių dėvėjimo 

tvarką viešose vietose ir atsisakyti medžiaginių bei savadarbių veido apsaugos priemonių. Nuo 

pirmadienio prekybos, paslaugų teikimo ir kitose vietose, kuriose kaukės yra būtinos, bus privaloma 

dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

Operacijų vadovo sprendimus rasite čia: V-2548, V-2550, V-2551, V-2552. 

Medicininių kaukių arba respiratorių (toliau – kaukės) dėvėjimas priskiriamas prie labai 

svarbių ir efektyvių COVID-19 ligos prevencijos priemonių. Pagal Europos standartus pagamintos 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/viesose-uzdarose-vietose-viesajame-transporte-uzdarose-erdvese-esanciose-darbo-vietose-bus-privaloma-deveti-medicinines-kaukes-arba-respiratorius
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d375d44042f811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47c4d0d042fe11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/462ca4a042fe11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c99128b042ff11ec992fe4cdfceb5666
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veido apsaugos priemonės geriausiai mažina užsikrėtimo koronavirusu riziką ir geriausiai sulaiko 

žmogaus į aplinką iškvepiamus lašelius. 

Kad užtikrintų efektyvią apsaugą, kaukė turi būti dėvima tinkamai: ji turi dengti nosį,  burną 

ir smakrą ir turi būti periodiškai keičiama. Vienkartines kaukes galima dėvėti tik vieną kartą, jas 

keisti būtina kas 3–4 val. arba kai sudrėksta. 

Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (tokiu 

atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie 

sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su 

kauke, kitais sprendimuose numatytais atvejais. 

Primename, kad kitos nemedicininės COVID-19 ligos prevencinės priemonės taip pat yra 

labai svarbios. Gyventojams rekomenduojama dažniau plauti arba dezinfekuoti rankas, viešose 

vietose laikytis bent dviejų metrų atstumo nuo aplinkinių, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, 

dažniau vėdinti patalpas ir kt. 

SAM Spaudos tarnyba 

https://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai
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IS-925/650-III-3 priedas 

 
TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

III (RUDENS) SESIJOS 

RYTINIO POSĖDŽIO NR. 112 

STENOGRAMA 

2021 m. lapkričio 16 d. 

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN 

ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA 

IŠRAŠAS 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame lapkričio 16 dienos rytinį 

Seimo posėdį. (Gongas) Registruojamės.  

Užsiregistravo 104 Seimo nariai.  

_________ 

10.53 val. 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-892 

(pateikimas) 

PIRMININKĖ. Dėkoju. Kviečiu I. Kačinskaitę-Urbonienę pristatyti 1-14 klausimą – Pridėtinės vertės mokesčio įsta-

tymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-892. Pateikimo stadija. 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, gerbiamoji Seimo Pirmininke. Norėčiau jums, kolegos, pristatyti 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą. Juo siūloma šilumos energijai, karšto vandens paruošimui, šil-

dymui sumažinti PVM iki 5 % nuo dabar skirtingai galiojančių esamų mokesčio tarifų. Nors praėjusią savaitę mes Seime 

labai vieningai, gana vieningai priėmėme įstatymų projektus, kurie leistų išdėstyti padidintus kaštus gyventojams dėl 

kylančių gamtinių dujų kainų per penkerius metus, tačiau manome, kad tas įstatymo projektas neduos tokio reikiamo 

staigaus efekto, kokį būtų galima sukurti lengvinant vartotojų naštą mūsų projektu. Jie vienas kitam neprieštarauja ir 

galbūt juos būtų galima laikyti netgi paketu.  
Mes siūlome 5 % PVM tarifą taikyti šilumos energijai, centralizuotam šildymui, taip pat individualių namų šildymui 

ir karšto vandens paruošimui. Šiuo metu centralizuotam šildymui taikomas 9 % PVM, o individualių namų gyventojai 

lengvatų iš viso neturi, kai kalbame apie gamtines dujas.  

Siūlomas įstatymas iš principo yra laikinas įstatymas. Siūlome, kad ta 5 % lengvata galiotų tik iki kitų metų, tai yra 

2022 m., gegužės 1 d. Kaip prognozuoja energetikai, taip pat ir ekonomistai, staigus gamtinių dujų kainų šuolis turėtų 

stabilizuotis ateinantį pavasarį. Manome, kad toks įstatymo projektas, tai yra iki gegužės 1 dienos, duotų reikiamą efektą 

ir lakinai, nors ir nedaug, sumažintų galutines sąskaitas vartotojams, tai yra Lietuvos Respublikos gyventojams.  

Kitose šalyse taip pat yra taikomas lengvatinis PVM tarifas šildymui, karštam vandeniui. Iš tokių šalių galėčiau 

paminėti Prancūziją, joje taikomas 5,5 % PVM tarifas, Graikijoje – 6 % PVM tarifas, Liuksemburge – 8 %. Iš tikrųjų, 

lyginant mus su tomis šalimis, na, mes neturime tokio aukšto gyvenimo lygio, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje, o štai jie 

turi lengvatinį PVM tarifą. Šildymui taip pat galioja lengvata ir dar kitose šalyse. Kaip pavyzdžius galėčiau paminėti 

Čekiją – 10 %, Airiją – 13,3 %, Vengriją – 5 % PVM tarifas.  
Mūsų projektą galima įgyvendinti, nes neprieštarauja europinėms direktyvoms. Lietuva yra nustačiusi lengvatinius 

PVM tarifus 5 % ir 9 %, tai štai mes dar nesame išnaudoję visų savo galimybių, neabejotinai, turėtume atsižvelgti ir į 

biudžeto kaštus, suplanuoti biudžetą taip, kad nenukentėtų kitos paslaugos. Bet kartu, kadangi centralizuotas šildymas vis 

dėlto, kad ir kaip paimsime, ir sąskaitos už jį nerenovuotuose namuose kartais siekia kelis šimtus eurų, tai manome, kad 

šis projektas padėtų bent šiek tiek laikinai sumažinti vartotojų sąskaitas.  

Atsižvelgiant į tuos visus argumentus, kuriuos išdėsčiau, taip pat įvertinant, kad mes praeito biudžeto tikslinimo 

metu esame priėmę panašų laikiną PVM lengvatinį įstatymą kavinėms, atlikėjams, apskritai pramogines, vadinkime taip, 

sportines paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims, esame priėmę projektą, kur 9 % PVM lengvata. Atsižvelgus į tai, 

kad tikrai kyla darbo užmokestis, bet kartu auga ir infliacija ir ji tikrai pasiekė, na, jau rekordines aukštumas, iki 8,5 %, 

manytume, kad toks laikinas įstatymas pusei metų, nuo sausio 1 dienos iki gegužės 1 dienos, padėtų Lietuvos Respublikos 

gyventojams. Taip, kaip mes anksčiau atsižvelgėme į verslo prašymus ir reikalavimus padėti jiems tvarkytis su pandemi-
jos padariniais. Labai kviečiu užduoti klausimų ir palaikyti projektą. 

PIRMININKĖ. Dėkoju. Jūsų nori paklausti šeši Seimo nariai. Pirmasis klausia A. Skardžius. 

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, pirmininke. Gerbiamoji pranešėja, na, valstybė nemoka tvarkytis su renovacija, bet 

nemoka tvarkytis ir su energetiniu skurdu. Ar tai sąžininga, kai, tarkime, dujos kainavo 20 eurų už megavatvalandę ir 

PVM sudarė 4 % ir kai dujų kaina pakilo iki 60 eurų už megavatvalandę, o PVM jau 12 eurų. Ar tos kompensacijos yra 

pakankama priemonė, ją siūlo Vyriausybė, kad štai tie, kurie deklaruos, patiria energetinį skurdą, kad jų pajamos yra 

nepakankamos sumokėti už energetinius išteklius, gaus tam tikrą kompensaciją. Ar dėl to, kad nesugebėjo įgyvendinti 

Vilniaus kogeneracinės elektrinės, kūrenamos biokuru, projekto, šiandieną turime mokėti už brangias dujas Vilniuje? Ar 

šios priemonės yra… 

PIRMININKĖ. Laikas! 

A. SKARDŽIUS (DPF). …pakankamos kovoti su energetiniu skurdu? Ačiū. 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Šios priemonės, kurias praeitą savaitę Seimas priėmė ir pritarė joms, 
yra kaip papudravimas esamų problemų, nes iš principo tai nesumažina energetinio skurdo, tai nesumažina energijos  
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šaltinių kainos. Tai padeda tik išdėlioti, o tas išdėliojimas taip pat kainuoja. Tačiau kartu tai yra geriau negu nieko. 

Jeigu žiūrėtume į tuos dalykus, ką pasiūlė Vyriausybė, tai geriau bent toks projektas negu jokio projekto.  

Manau, didesnė nauda būtų, jeigu mes tuos du projektus, įskaitant ir mūsų projektą dėl lengvatinio PVM šilumos 

energijai ir karštam vandeniui paruošti iki 5 %, priimtume kaip paketą. Tada efektas būtų geresnis ir teisingesnis mūsų 

gyventojų atžvilgiu, todėl aš tikrai labai kviečiu palaikyti. 

PIRMININKĖ. Toliau klausia A. Palionis. Jo salėje nematau. Klausia L. Nagienė. 

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiama Pirmininke. Gerbiama pranešėja, iš tikrųjų (aš taip jaučiu) mes sprendžiame 

Vilniaus problemas, nes rajonuose ir regionuose nėra taip ženkliai pakilusios kainos, nes dujomis labai mažai kas šildosi. 
Jeigu jūsų siūlomas projektas būtų toks, kad ir visiems, kurie naudoja biokurą, būtų lygiai taip pat 5 % tarifas, galbūt aš 

susimąstyčiau, gal būtų teisinga, nes dabar išeina tokia atskirtis. Jūs rašote apie socialiai remtinus, bet man kyla klausimas 

– mes teikiame lengvatą visiems, ne tik socialiai remtiniems, taikydami 5 % tarifą. Kaip jums atrodo, ar tai teisinga? 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). „Socialiai remtiniems“ – tokio žodžių junginio tikrai nėra ir tikrai at-

skirties mažinimo tikslas šiame projekte taip pat yra, tačiau išskirti tuos žmones ir centralizuotą šildymą padalinti, kam iš 

tikrųjų jo labiausiai reikia, o kam mažiau reikia, būtų neįmanoma. Todėl ši priemonė yra daugiau apimanti, bet jinai yra 

taikli mažinant energetinį skurdą.  

Taip, pripažįstu, kad Vilniaus mieste mes turime didžiausią problemą su centriniu šildymu, nes jis vis dar daugiausia 

paremtas gamtinių dujų deginimu. Ta problema ateityje bus sprendžiama. Tikimės, iki 2025 metų bus visiškai išspręsta. 

Bet taip pat ir kituose miestuose mes vis dar turime gamtines dujas. Jeigu pasižiūrėsime energetinio skurdo žemėlapį, 

pamatysime, kad jį patiria tikrai ne vien Vilniaus miesto gyventojai. Ar reikėtų dar labiau plėsti grupę ir lengvinti, taikyti 

taiklias priemones energetiniam skurdui mažinti, atsakymas būtų taip. Tikrai lauksime ir kitų iniciatyvų. 
PIRMININKĖ. Klausia E. Pupinis.  

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Gerbiama pranešėja, iš tiesų panašus klausimas. Čia Teisės departamentas rašo, 

kodėl jūs taip mylite tas dujas. Yra besišildančių elektra, iš tikrųjų nemažai privačių namų perėjo, prisitaikė sistemas, 

šilumos siurblius, kur taip pat elektros nemažai naudoja, elektrą, kaip papildomą energetikos šaltinį. Kodėl būtinai dujos, 

nes pastaruoju metu girdėti, kad ir malkų kaina kyla? Kodėl toks žmonių diferencijavimas?  

Antras klausimas, antra dalis. Jūs daug teikiate pasiūlymų kam nors papildomai skirti finansavimą. Ko iš tikrųjų 

atsisakytumėte, nes, kaip žinome, tos lėšos dėl lengvatos automatiškai nepateks į biudžetą? Kaip jūs siūlote subalansuoti? 

Ką iš savo siūlymų pasiūlytumėte išbraukti, kad vis dėlto biudžetas būtų subalansuotas?  

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, gerbiamas Edmundai. Pirmiausia dėl pirmo klausimo. Taip, dalis 

namų ūkių sugebėjo persiorientuoti, tačiau toli gražu ne visi. Kaip mes žinome, siurbliai oras-vanduo ar dar kokie nors 

kainuoja labai brangiai ir kai kuriems namų ūkiams tiesiog neįperkami, todėl tikrai pas daugelį vis dar stovi senieji gam-
tinių dujų katilai. Šiuo atveju niekas iš mūsų, kaip teikėjų, atskirai nemyli gamtinių dujų, kaip jūs teigiate, mes kalbame 

apie… atsižvelgiame į pasaulinės rinkos tendencijas. Kadangi gamtinių dujų kaina šoktelėjo kelis kartus, atsižvelgdami į 

tai, mes siūlome laikinąjį įstatymą, tai yra pusmečiui tą kainų šuolį amortizuoti.  

Atsakant į antrą klausimą, mes manome, kad kaip tik mūsų frakcija siūlo dažniausiai projektus, kurie būtų socialiai 

jautresni ir atsižvelgtų į silpniausių visuomenės grupių poreikius. Ką galime dėl to padaryti? Sumažinti apetitą ir alkį 

didžiųjų įvairių lengvatų ir taip pat galvoti apie tai, kaip valstybė galėtų sutaupyti. Atsisakyti perteklinių paslaugų. Ma-

nome, kad tikslingai šiam projektui savo pelną galėtų skirti energetinės valstybės įmonės ir padėti gyventojams amorti-

zuoti tuos kaštus. 

PIRMININKĖ. Klausia R. Šarknickas.  

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dėkoju. Ką tik išgirdau, kad energetinės įmonės galėtų prisidėti prie to, bet žvelgiant 

į kitų metų biudžetą ir pamačius tokias eilutes, kad yra grėsmė 3 mlrd. skylės… Ar jūs šią situaciją esate įvardiję, nes 
lengvatos, kaip jau minėjo kolega, į biudžetą nebepateks. Ar būtent ši situacija yra įvertinta? Ačiū. 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Taip, yra įvertinta. Jeigu jūs pasižiūrėsite aiškinamajame rašte, remian-

tis praėjusių metų energetinių įmonių pelnais, būtent jų dalimi, galėtų būti dengiami būtent šie kaštai. Jeigu mes panau-

dosime pinigus tikslingai ir planuodamas biudžetą Seimas priims atsakingus sprendimus ir nepaliks tokių skylių, siekian-

čių 2,5 ar 3 mlrd. eurų, tai mes, atsižvelgę į pačių jautriausių visuomenės grupių poreikius, galėsime subalansuoti biudžetą 

ir kartu, kaip ir minėjau, ne kieno nors kito sąskaitą, o, taip sakant, atsižvelgdami į tas grupes, kurios patiria didžiausius 

sunkumus, skurdą, subalansuoti finansus.  

PIRMININKĖ. Klausia K. Vilkauskas. 

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiama Pirmininke. Gerbiama kolege, džiaugiuosi visuomet, kai kas nors 

stengiasi palengvinti gyventojų naštą, bet klausimas mano toks. Mūsų frakcija irgi buvo pateikusi pasiūlymą dėl PVM 

sumažinimo elektros ir gamtinių dujų visiems buitiniams vartotojams. Ar nemanote, kad čia reikėtų suremti… Aišku, tas 

pasiūlymas nebuvo išgirstas. Reikėtų suremti pasiūlymus ir būtų daug platesnis požiūris, galėtume tikrai apimti daug 
didesnį skaičių žmonių, laukiančių pagalbos. 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Visiškai taikli pastaba ar pastebėjimas, ar įžvalga. Mes esame diskutavę 

su ponu E. Sabučiu apie jo parengtą iniciatyvą, taip pat jūsų frakcijos narių, tikrai suremti pečius yra būtina, ieškoti ge-

riausių sprendimų yra būtina ir mes tai darome ir darysime ateityje. 

PIRMININKĖ. Dėkoju, jūs atsakėte į visus klausimus. Motyvai už. Už kalba A. Vinkus. 

A. VINKUS (LVŽSF). Gerbiamieji Seimo nariai, kalbant apie šeimų biudžeto išlaidų naštą pažeidžiamiausioms 

gyventojų grupėms, vargu ar yra šiandien aktualesnė problema kaip reikšmingai kylančios gamtinių dujų bei energetinių 

išteklių, skirtų šilumos energijai, teikiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, karštam ir šaltam vandeniui paruošti, kai-

nos  



 

150 

kainos. Pastaruosiuose plenariniuose posėdžiuose mes susipažinome su informacija, kad šiuo metu ties skurdo riba 

gyvena apie 20 % gyventojų, tai yra labai didelis gyventojų sluoksnis. Šiems žmonėms šilumos kainų augimas yra stiprus 

smūgis šeimos biudžetui subalansuoti. Todėl siūlymas apsaugoti ekonomiškai silpniausias visuomenės grupes, siekiant 

valstybei prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo įvesti lengvatinį 5 % pridėtinės vertės mokesčio tarifą, 

padėtų amortizuoti augančius šildymo kaštus bei ženkliai sumažintų finansinę naštą visuomenei. Manau, kad pasiūlymas 

taikyti šią PVM lengvatą sezonui iki 2022 m. gegužės 1 d. taip pat yra priimtinas, nes paaiškėjus kitų sezonų susiforma-

vusiai padėčiai problemas galima bus spręsti tokiu pat būdu. Palaikau idėja ir balsuosiu už šį projektą po pateikimo. Ačiū. 

_________ 
11.49 val. 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-892 

(pateikimo tęsinys) 

Ir paskutinis projektas, kuris buvo pateiktas, – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas Nr. XIVP-892. Balsuojame, ar pritariame po pateikimo. 

Balsavo 125: už – 56, prieš – 19, susilaikė 50. Projektui po pateikimo nepritarta. Vėl balsuosime, ką toliau daryti. 

Už – tai grąžinimas tobulinti, prieš – atmetimas.  

Balsavo 121: už – 81, prieš – 40. Grąžiname projektą tobulinti.  

Taigi baigėme balsavimo procesą šiame balsuoti numatytame intervale. Tęsime rytinės darbotvarkės klausimų 

svarstymą. 

________ 

11.51 val. 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-412(2) 

(pateikimas) 

Dabar būtų 1-15 darbotvarkės klausimas – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas Nr. XIVP-412(2). Pranešėjas – V. Fiodorovas. Pateikimas. Kviečiame į tribūną. Kaip suprantu, ne V. Fiodoro-

vas, o V. Jukna pateiks projektą.  

V. JUKNA (DPF). Dėkui, gerbiamas posėdžio pirmininke. Gerbiami kolegos, leiskite pateikti Lietuvos Respubli-

kos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Brangstant energetikai, taip pat esant 

dideliam nedarbui, nemažai daliai žmonių gaunant mažas pajamas, taip pat didelei daliai žmonių gyvenant žemiau skurdo 

ribos, siekiant užtikrinti galimybę įsigyti bent būtiniausius maisto produktus, siūlomas šitas pakeitimas, kad būtiniausiems 

maisto produktams būtų taikomas lengvatinis 5 % PVM tarifas. Siūloma, kad lengvatinis 5 % PVM tarifas būtų taikomas 

būtiniausiems maisto produktams, tai yra aliejui, daržovėms, duonai, kruopoms, makaronams, miltams, pienui, sviestui, 
šviežiai mėsai, šviežiai žuviai, taip pat vaisiams. Tai leistų gyventojams įsigyti daugiau kokybiškų produktų ir svarbiausia 

– stabilizuotų būtiniausių maisto produktų kainų augimą, jis šiuo metu siekia netgi nuo 2 % iki 40 %. Kviečiu visus 

palaikyti ir prisidėti prie mūsų Lietuvos gyventojų gerovės. Mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū. 

PIRMININKAS. Jūsų paklausti nori keturi Seimo nariai. Pirmasis klausia A. Palionis.  

A. PALIONIS (LRF). Ačiū, posėdžio pirmininke. Aš projekto autorių norėčiau paklausti, nes aiškinamajame rašte 

neradau, ar vertinote, kiek tai kainuotų valstybės biudžetui? Ar buhalteriškai vertinote, ar vertinote ir pagal tai, kiek pa-

didėtų vartojimas ir kompensuotų tą sumažintą PVM dalį? Ačiū. 

V. JUKNA (DPF). Dėkui už klausimą. Iš tiesų visiškai teisingai jūs pastebėjote – vertinome tikrai per tai, kiek 

galėtų padidėti suvartojimas, kiek žmonės galėtų daugiau įsigyti. Niekada nesutiksiu, kad būtent tokiomis pataisomis arba 

tokiais dalykais turėtume vertinti vien buhalteriškai, nes iš tiesų tie mokesčiai ir tos pajamos iš biudžeto ateis per kitas 

eilutes ir jos bus žymiai nedidesnės negu buhalteriškai braukiant ir tiesiog žiūrint, kas čia išeina aritmetiškai. Iš tiesų 
vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad padidėtų tų produktų suvartojimas. 

Antras dalykas. Mūsų gamintojams irgi būtų geresnės konkurencinės sąlygos, ką ir šiandien labai aiškiai kalba 

kiaulininkai, paukštininkai, jiems šiandien yra labai sunku konkuruoti su produkcija, atvežama iš užsienio valstybių, iš 

Lenkijos, Belgijos, kur yra nustatyti mažesni PVM tarifai. Jie vieną iš išeičių šiandien mato, ir būtent tai yra labai svarbu, 

kad būtų taikomas lengvatinis PVM tarifas šviežiai mėsai šiuo atveju. Dėkui.  

PIRMININKAS. Klausia E. Pupinis. 

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Gerbiamas kolega, iš jūsų atsakymų kyla dar daugiau klausimų, neva PVM netai-

komas įvežamai lenkiškai produkcijai. Taikomas taip pat. Galbūt reikėtų siūlyti kaip nors užkardyti arba kokių nors kitų 

priemonių, tarkim, galbūt dar patenka nelegalios produkcijos į Lietuvą, bet PVM ir tai, ir tai mėsai yra taikomas.  

O klausimą norėčiau vis dėlto užduoti. Jūsų tas pasakymas, kad čia didžiausią naudą pajus tie, kurie gauna mažiau-

sias pajamas. Ar tikrai jūs tuo ir tikite? Ar vis dėlto geresnę produkciją, geresnės kokybės, geresnę šviežią mėsą ir bran-

gesnę perka tie, kurie turi didesnes pajamas? Iš tikrųjų kurioje vietoje čia balansas? Vis dėlto čia tikrai nemaža pagalba ir 
tiems, kurie gauna labai labai dideles pajamas, ir kurių vartojimas yra didelis. Ar nereikėtų vis dėlto atvirkščiai galvoti, 

kad galbūt surenkame pinigus ir padedame tiems, kurie gauna mažas pajamas? Ačiū.  

V. JUKNA (DPF). Dėkoju už klausimą. Dėl PVM turbūt jūs puikiai žinote, kad Lenkijoje yra mažesnis PVM mais-

to produktams, netgi galėčiau pasakyti, 5–8 % yra kai kurioms produktų grupėms. Iš tiesų tai būtų pagalba. O kalbant 

apie tos pagalbos tikslą, kaip jūs sakote, arba tikslinę grupę, tai PVM lengvata yra siūloma ne visiems maisto produktams, 

bet būtiniausiems maisto produktams tam, kad tenkintume žmogaus gyvybinius poreikius ir kad žmogus galėtų įsigyti tų 

būtiniausių produktų.   
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Taip, labai norėčiau šiandien pratęsti šitą siūlymą ir dar pasakyti, kad ir ekologiškiems produktams reikėtų lengva-

tinio PVM tarifo, bet žinodamas tai, kad biudžetui pradžioje yra tam tikra našta, tai siūlau, kad būtų bent jau būtiniausiems 

maisto produktams. Tikrai, jeigu išsinagrinėtumėte užsienio šalių pavyzdžius, tai atrastumėte, kad daugelyje Europos 

Sąjungos valstybių yra taikomas lengvatinis PVM tarifas būtiniausiems maisto produktams arba atskiroms produktų gru-

pėms. Kaip ir minėjau, Lenkijoje 5–8 %, kaip pavyzdys, Italijoje – 4–5 %, 10 % PVM tarifas taikomas. Pritaikę ir Lietu-

voje lengvatinį tarifą būtiniausiems maisto produktams, tikrai mes galėtume pagerinti skurdžiausių arba mažiausias paja-

mas gaunančių gyventojų padėtį. Dėkui. 

PIRMININKAS. Paskutinis. (Balsai salėje) L. Nagienė dar klausia. 
L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininke. Į vieną klausimą man irgi atsakė. Kiek biudžetas 

neteks lėšų, tikrai neatsakėte. Man kyla klausimas, kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų produktų kainos sumažės, įvedus leng-

vatinį tarifą? Kaip mes tokiu atveju tą kontrolę užtikrinsime, kad tikrai tai yra nauda, kaip kad jūs sakote, socialiai remti-

niems žmonėms, tiems, kurie arti skurdo ribos šiandien gyvena. Ačiū.  

V. JUKNA (DPF). Dėkoju už klausimą. Šiandien pagrindinis uždavinys yra stabilizuoti kainas ir kaip nors suval-

dyti jų augimą. Nuo Naujųjų metų brangstant energetikai, brangstant kurui, matome, kokios kuro kainos, didėja, visa tai 

įskaičiuojama į kaštus. Kaip aš minėjau per pristatymą, pagal „Pricer.lt“ pateiktą informaciją, kai kurie maisto produktai 

pabrango net iki 40 %, nuo 2 iki 40 %. Tam, kad stabilizuotume tą brangimą. Aš tikrai nesakau, kad šiandien tie produktai 

paimtų ir atpigtų, bet stabilizuoti jų kainų augimą, taip pat sudaryti geresnes konkurencines sąlygas mūsų gamintojams, 

taip pat ir ūkininkams, ir perdirbėjams, kartu sukuriant ir daugiau darbo vietų, išlaikant. Ir per mokesčius tada ateitų tos 

lėšos, apie kurias jūs užsiminėte. Tai tikrai nebūtų praradimas biudžetui, ypač žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Ačiū. 

PIRMININKAS. Paskutinis klausia R. Šarknickas. 
R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū jums, posėdžio pirmininke. Prieš keletą metų panašų projektą teikiau praeitoje 

kadencijoje, remdamasis Latvijos politika. Jie nusprendė dėl sveiko maisto vartojimo PVM sumažinti iki 5 %. Tai buvo 

būtent daržovės, įvairūs daržovių produktai. Manęs tada prie tribūnos klausė, ar būtų piktnaudžiaujančių pardavėjų, jeigu 

mes sumažintume PVM? Lygiai tokį pat klausimą aš jums noriu užduoti. Šiaip aš tikrai socialiai esu jūsų pusėje ir pritar-

siu, bet dėl šio klausimo man irgi būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų.  

V. JUKNA (DPF). Tikrai nemanau, kad būtų tų piktnaudžiavimų. Kaip minėjau, šiandien pagrindinis tikslas yra 

stabilizuoti kainas, o tam yra daugybė institucijų – ir kontroliuojančių, ir stebinčių. Manyčiau, būtų jų pareiga ir prievolė 

stebėti, kad nebūtų piktnaudžiavimo iš prekybininkų, kaip jūs sakėte. Bet neįvedus to lengvatinio PVM tarifo bent jau 

pagrindiniams maisto produktams, aš jau nekalbu apie tai, ką jūs minėjote, ekologiškiems produktams, reikėtų irgi kalbėti, 

skatinti sveiką mitybą. Manau, ta situacija tikrai būtų suvaldyta valstybėje, nes turime nemažai stebėsenos institucijų, 

kurios galėtų kompetentingai atlikti tą darbą. Ačiū.  
PIRMININKAS. Dėkui. Daugiau klausiančių nėra. Dabar dėl motyvų L. Nagienė kalbės už.  

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Kalbant apie socialiai jautrią grupę, galbūt ir palengvintume tą 

naštą. Tikrai šiandien būtiniausių prekių, matome, kainos kyla, o jeigu, kaip pasakė pranešėjas, būtų galima suvaldyti ir 

tos kainos nedidėtų, būtų didelis pliusas. Vienas dalykas, mes žinome, kiek mūsų gyventojų išvažiuoja apsipirkti į Lenkiją, 

kad galėtų įsigyti pigesnių maisto produktų, nes ten tarifas mažesnis. Pasienio zonose, aš manau, mes prarandame savo 

pajamas. Tikrai kviesčiau pritarti. Tai būtų nauda ne tik socialiai remtinai grupei, bet ir daugumai Lietuvos piliečių. Ačiū.  

PIRMININKAS. I. Šimonytė kalbės prieš.  

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Labai ačiū. Tikrai, kad daugumai Lietuvos piliečių, nes nespėjau užsirašyti paklausti, 

o norėjau paklausti, ar artišokai, mangai ir panašūs dalykai irgi yra daržovės ir vaisiai, ar ne? Pagal jūsų apibrėžimą 

neabejotinai taip yra ir bent jau tiek, kiek aš suprantu prekių klasifikaciją.  

Žiūrėkite, man labai patinka klausyti, kai žmonės tuo pačius pinigus padalina keletą kartų. Ir vartotojai gaus naudos, 
ir gamintojai gaus naudos. Arba vieni gaus naudos, arba kiti gaus naudos. Vartotojai gaus naudos tik tokiu atveju, jeigu 

sumažės galutinė prekių kaina. Aš noriu jums priminti neseniai priimtą pridėtinės vertės mokesčio lengvatą maitinimo 

paslaugoms. Kadangi mes rėmėme tą sprendimą kaip tam tikrą subsidiją maitinimo sektoriui, iš karto sakiau, kad tos 

kainos nemažės ir, žinoma, jos niekur nesumažėjo. Tos lėšos liko tiesiog didesne pelno dalimi maitinimo sistemoje ir 

vartotojams jokios naudos iš to neatiteko. Taip, yra tam tikrų antrinių efektų: kažkas išlaikė užimtumą, nes maitinimo 

įstaigoms buvo lengviau mokėti darbo užmokestį, tačiau pridėtinės vertės mokesčio lengvatos yra nustatomos toli gražu 

ne tam. Iš tikrųjų jos yra nustatomos tada, kai yra siekiama naudos vartotojui.  

Naudą vartotojui gali garantuoti du dalykai: pirmas dalykas – reguliuojamos kainos, antras dalykas – labai intensyvi 

konkurencija. Jūs puikiai žinote, kad maisto prekių rinkoje jokių reguliuojamų kainų nėra ir būti negali, todėl prekės 

kainuoja tiek, kiek vartotojai už tas prekes moka. Todėl labai siūlyčiau neeksperimentuoti, nes rezultatas bus labai progno-

zuojamas. Ačiū.  

PIRMININKAS. Ačiū pasisakiusiems. Dabar dėl šio projekto pauzė iki balsavimo intervalo.  
_________ 

13.04 val. 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-412(2) 

(pateikimo tęsinys) 

Darbotvarkės 1-15 klausimas – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 

Nr. XIVP-412(2), jį pateikė kolega V. Jukna. Balsuojame, ar pritariame po pateikimo.  

Už – 55, prieš – 19, susilaikė 43. Projektui po pateikimo nepritarta.  

Vėl alternatyvus balsavimas. Kas už – grąžinimas tobulinti, kas prieš – atmetimas.  

Balsavo 118: už – 63, prieš – 55. Projektas grąžinamas iniciatoriams tobulinti.  
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IS-925/650-III-4 priedas 
 

VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT skyrė UAB „Trakų energija“ baudą už reguliuojamos 

veiklos pažeidimus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarė UAB „Trakų energija“ už 

reguliuojamos veiklos pažeidimą skirti 3 742 Eur dydžio baudą. 

UAB „Trakų energija“ vartotojams tiekė šilumą pažeisdama ne tik Šilumos kainų nustatymo 

metodiką, tačiau ir nesilaikydama Šilumos ūkio įstatymo principo – mažiausiomis sąnaudomis 

užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Dėl šios priežasties bendrovei 

skirta bauda ir bendrovė įpareigota ją sumokėti per 30 dienų ir apie sumokėjimą informuoti VERT. 

Bendrovė nepagrįstai reguliuojamai veiklai priskyrė sąnaudas. VERT atliko UAB „Prienų 

energija“ (dabar UAB „Trakų energija“) planinį patikrinimą, kuriam buvo pritarta VERT 2021 m. 

gegužės 21 d. posėdyje. Tikrinimo komisija UAB „Prienų energija“ patikrinimo akte įvertino 

reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, ekonominį 

pagrįstumą bei atitikimą teisės aktų reikalavimams ir nustatė UAB „Prienų energija“ neatitikimus 

laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. reguliuojamos veiklos ataskaitose bei 

konstatavo UAB „Prienų energija“ papildomai gautas pajamas dėl investicijų grąžos viršijimo – 

Prienų padalinio papildomai gautos pajamos sudarė 173 850 Eur, o Trakų padalinio papildomai 

gautos pajamos – 92 894 Eur. 

Po atlikto bendrovės planinio patikrinimo nutarta, kad bendrovė pažeidė Šilumos ūkio 

įstatymą, Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, reglamentuojančias sąnaudų atskyrimą.  

 

VERT 2021-11-16 pranešimas. Nustatytos SGD pakartotinio dujinimo ir perkrovos paslaugų 

kainos 2022 metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Klaipėdos nafta“ 

pateiktos suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo kainos* neviršija nustatyto 

leistino pajamų lygio, patvirtino konkrečias paslaugų kainas, kurios galios nuo 2022 m. sausio 1 d.: 

• SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis – 149,88 Eur/(MWh/parą/metus) be 

PVM, kintamoji dalis – 0,41 Eur/MWh be PVM. 

• SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis mažėja 0,99 proc., palyginus su 

šiuo metu taikoma (151,38 Eur/(MWh/parą/metus) be PVM), kintamoji dalis lieka 

nepakitusi (šiuo metu taikoma 0,41 Eur/MWh be PVM). 

AB „Klaipėdos nafta“ pakartotinio išdujinimo kainos apskaičiuotos įvertinant SGD 

infrastruktūros kaštus ir konkurencines sąlygas, įleidžiant dujas skirtinguose 

taškuose. Pastoviosios kainos dalies mažėjimą lemia palyginus su 2021 metais nustatytas 

mažesnis SGD pakartotinio dujinimo leistinas pajamų lygis 2022 m. VERT Saugumo dedamąją 

 2022-iems metams nustatys artimiausiu metu. 

VERT taip pat nustatė 2022 m. SGD perkrovos paslaugos kainą – 0,56 Eur/MWh be 

PVM. Palyginus su 2021 m. galiojančia, SGD perkrovos paslaugos kaina didėja 5,78 proc. Kaina 

didėja dėl. Perkrovos veiklai priskiriamų 5,78 proc. didesnių sąnaudų. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. perkrovos kaina yra diferencijuojama:  

− mažųjų SGD krovinių, kurių dydis neviršija 15 000 m3 SGD – 0,56 Eur/MWh;  

− vidutinių SGD krovinių, kurių dydis yra nuo 15 000 m3 iki 50 000 m3 SGD imtinai – 

0,44 Eur/MWh;  

− didžiųjų SGD krovinių, kurių dydis viršija 50 000 m3, tačiau negali viršyti SGD 

terminalo techninių pajėgumų perkrauti atitinkamo dydžio krovinius – 0,31 Eur/MWh. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/skyre-uab-trak%C5%B3-energija-bauda-uz-reguliuojamos-veiklos-pazeidimus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/nustatytos-sgd-pakartotinio-dujinimo-ir-perkrovos-paslaugu-kainos-2022.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/nustatyta-ab-klaipedos-nafta-sgd-pakartotinio-dujinimo-veiklos-pajamu-virsutine-riba-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/nustatyta-ab-klaipedos-nafta-sgd-pakartotinio-dujinimo-veiklos-pajamu-virsutine-riba-2022-metams.aspx
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⁎ Pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis mokama už išdujintą gamtinių dujų kiekį, o SGD 

pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis įskaičiuojama į tiekimo saugumo papildomą 

dedamąją prie perdavimo kainos, kurią moka visi gamtinių dujų vartotojai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-11-16 pranešimas. Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo 

paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba AB „Ignitis gamyba“, AB „Panevėžio 

energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrinei ir AB „ORLEN Lietuva“, t. y. didelę įtaką 

turintiems asmenims, 2022 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines 

ribas (be PVM). 

Nustatytos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2022 metams (be 

PVM): 

• AB „Ignitis gamyba“ padalinio Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės antrinio avarinio 

aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba; 

• AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės 7-8 ir kombinuoto ciklo blokų 

tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainų viršutinės ribos 

pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų 

grąžą, padengti; 

• AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės 7-8 blokų tretinio aktyviosios galios 

rezervo užtikrinimo paslaugos kainų viršutinės ribos gamtinių dujų tiekimo saugumo 

papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti – 

1,21 EUR/MW/h; 

• AB „Ignitis gamyba“ padalinio Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko tretinio 

aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba gamtinių dujų 

tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

sąnaudoms padengti – 1,54 EUR/MW/h; 

• UAB Kauno termofikacijos elektrinės tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo 

paslaugos kainos viršutinė riba; 

• AB „ORLEN Lietuva“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos 

viršutinė riba; 

• AB „Panevėžio energija“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos 

kainos viršutinė riba pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į protingumo kriterijų 

atitinkančią investicijų grąžą, padengti; 

• AB „Panevėžio energija“ tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos 

kainos viršutinė riba gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie 

gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti – 1,25 Eur/MW/h. 

• Taip pat nustatyta, kad LITGRID AB atsiskaito su AB „Ignitis gamyba“, AB 

„Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrine ir AB „ORLEN Lietuva“ už 

gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo 

kainos sąnaudas, taikydama ataskaitiniu laikotarpiu galiojančią VERT nustatytą 

gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo 

kainos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT paskelbė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/nustatytos-elektros-energijos-rezervines-galios-uztikrinimo-paslaugu-kainu-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/vert-paskelbe-ab-energijos-skirstymo-operatorius-elektros-energijos-persiuntimo-paslaugos-kainas-ir-j%C5%B3-taikymo-tvarka.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) pateiktos persiuntimo paslaugų kainos neviršija nustatytų viršutinių ribų ir 

nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė sprendimą paskelbti 2022 m. persiuntimo 

paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką bei suderino bendrovės patvirtintą Elektros energijos 

persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodiką.  

2022 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikys persiuntimo paslaugos kainą, 

susidedančią iš pagal atskiras vartotojų grupes ir įtampą (vidutinė įtampa ir žema įtampa) 

diferencijuotų: 

- perdavimo paslaugos kainos –  0,684 ct/kWh be PVM (2021 m. –0,721 ct/kWh  be PVM); 

- sisteminių paslaugų kainos – 0,589 ct/kWh be PVM (2021 m.  – 0,762 ct/kWh be PVM); 

- skirstymo paslaugų vidutinės įtampos ir žemos įtampos tinklais kainų. 

Taip pat visi vartotojai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, sumoka 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, o nuo 2021 m. buitiniai vartotojai – 

skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją. Šios kainos nėra įtrauktos į 

persiuntimo tarifą. 

VERT įpareigojo ESO iki 2022 m. vasario 1 d. pateikti siūlymą dėl Elektros energijos 

persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos pakeitimo, numatant nuo 2023 metų 

planuojamą taikyti optimalų galios dedamosios dydį buitiniams vartotojams, bei kitus pakeitimus 

įvertinus VERT planuojamos suformuoti tarpinstitucinės darbo grupės pasiūlymus, kurie galėtų būti 

taikomi 2023 metams. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2021-11-16 pranešimas. VERT paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų 

persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar mažųjų elektros energijos 

skirstytojų – UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Akmenės cementas“ – pateiktos persiuntimo paslaugų 

kainos neviršija nustatytų viršutinių ribų ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė 

sprendimą paskelbti 2022 metų persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas. 

2022 m. UAB „Dainavos elektra“ taikys 3,292 ct/kWh (be PVM) persiuntimo paslaugos 

kainą vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų, ir 4,635 ct/kWh 

(be PVM) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ) tinklų.  

2022 m. AB „Akmenės cementas“ taikys 2,993 ct/kWh (be PVM) persiuntimo paslaugos 

kainą vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų, ir 3,943 ct/kWh 

(be PVM) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ) tinklų. 

Persiuntimo paslaugų kainos susideda iš: 

- perdavimo paslaugos kainos – 0,684 ct/kWh be PVM (2021 m. – 0,721 ct/kWh be PVM); 

- sisteminių paslaugų kainos – 0,589 ct/kWh be PVM (2021 m. – 0,762 ct/kWh be PVM); 

- skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų.  

Vartotojai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat sumoka ir 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, kuri nėra įtraukta į persiuntimo tarifą. 

Buitinių vartotojų nei AB „Akmenės cementas“, nei UAB „Dainavos elektra“ neturi. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2021-11-16 pranešimas. Paskelbtos AB „Achema“ persiuntimo paslaugų kainos ir jų 

taikymo tvarka  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Achema“ pateiktos 

elektros energijos  persiuntimo paslaugų kainos neviršija nustatytų viršutinių ribų ir 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/vert-paskelbe-mazuju-elektros-energijos-skirstytoju-persiuntimo-paslaugu-kainas-ir-ju-taikymo-tvarkas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-16/paskelbtos-ab-achema-persiuntimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-18/vert-elektros-energijos-skirstytojams-nustate-paslaugu-kainu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
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nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, priėmė sprendimą paskelbti bendrovės persiuntimo 

paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas, kurios galios nuo 2022 m. sausio 1 d. 

2022 m. AB „Achema“ taikys vidutinę 1,843 ct/kWh (be PVM) persiuntimo paslaugos 

kainą (bendrovė nediferencijuoja vartotojų pagal įtampas), susidedančią iš: 

- perdavimo paslaugos kainos – 0,684 ct/kWh be PVM (2021 m. – 0,720 ct/kWh be PVM); 

- sisteminių paslaugų kainos – 0,589 ct/kWh be PVM (2021 m.  – 0,762 ct/kWh be PVM); 

- skirstymo paslaugos kainos – 0,570 ct/kWh be PVM (2021 m.  – 0,520 ct/kWh be PVM). 

Vartotojai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat sumoka ir 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, kuri nėra įtraukta į persiuntimo tarifą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 
 

VERT 2021-11-19 pranešimas. VERT: Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji 2022 

metams mažėja 26,94 proc.  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo 

papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 252,86 Eur/(MWh/parą/metus), 

taikomą nuo 2022 m. sausio 1 d. Saugumo dedamoji mažėja 26,94 proc. 

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

yra vartotojams taikomos dujų kainos dalis, kuri kiekvienais metais koreguojama atsižvelgiant į 

faktines sąnaudas. 

Saugumo dedamoji skirta  suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir 

jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, Būtinojo kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms 

bei administravimo sąnaudoms kompensuoti. 

Skaičiuojant Saugumo dedamąją vertinama: 

− SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis ateinantiems metams. Ji lygi 149,88 

Eur/(MWh/parą/metus). 

− Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už Būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per 

ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir vidutinės importo kainos. 

− SGD terminalo Būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos. 

− Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio 

sąnaudos. 

− Paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis. 

− SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudos. 

Saugumo dedamosios mažėjimą lėmė sumažėjęs skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už 

būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir perkrautą SGD 

kiekį ir vidutinės importo kainos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-11-19 pranešimas. Patvirtintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių 

dujų skirstymo kainos 2022 m.  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ pateiktos gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos neviršija nustatytos 

reguliuojamos gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų apimties – 44 611 722 Eur, 

nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, patvirtino gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas 

atskiroms vartotojų grupėms – naujos kainos įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/vert-gamtiniu-duju-tiekimo-saugumo-dedamoji-2022-metams-mazeja-26,94-proc.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/patvirtintos-eso-gamtiniu-duju-skirstymo-kainos-2022-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/vert-pakoregavo-gamtiniu-duju-sektoriaus-imoniu-duju-skirstymo-veiklos-pajamu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/vert-pakoregavo-gamtiniu-duju-sektoriaus-imoniu-duju-skirstymo-veiklos-pajamu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
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Vidutinė gamtinių dujų skirstymo kaina – 6,01 Eur už MWh – didėja, palyginus su 2021 

m. (5,52 Eur už MWh). Konkrečios gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos atskiroms 

vartotojų grupėms pagal suvartojamų dujų kiekį. 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos, Eur už 

MWh be PVM 

 
 

Kainos pokyčius iš esmės lėmė nustatyta 12,48 proc. didesnė pajamų viršutinė riba (44 611 

722 Eur) nei 2021 metams (39 661 616 Eur) ir prognozuojami paskirstyti didesni gamtinių dujų 

kiekiai bei jų pasiskirstymas tarp vartotojų grupių. ESO pateiktais duomenimis, 2022 m. 

skirstomas gamtinių dujų kiekis sudarys 7 418 647 MWh, t y. 3 proc. daugiau nei 2021 metais 

planuotas paskirstyti gamtinių dujų kiekis (7 181 330 MWh). 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2021-11-19 pranešimas. VERT leido LITGRID AB atidėti prisijungimą prie Europos 

dažnio atkūrimo rezervų balansavimo energijos mainų platformos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino perdavimo sistemos 

operatoriaus LITGRID AB prašymą vėliau nei numatyta prisijungti prie Europos rankinio 

aktyvinimo dažnio atkūrimo rezervų (MARI platforma) balansavimo energijos mainų platformos. 

Pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros 

energijos balansavimo gairės (Reglamentas), numatyta, jog negavus išimties visi perdavimo 

sistemos operatoriai prie MARI platformos turi prisijungti iki 2022 m. liepos 24 d. 

Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, LITGRID AB kartu su Latvijos ir Estijos 

perdavimo sistemos operatoriais (PSO) parengė prašymą leisti nukrypti nuo numatytos prisijungimo 

prie MARI datos ir nurodė objektyvias tokio prašymo priežastis. VERT, atsižvelgusi į šį prašymą, 

suteikė išimtį, pagal kurią PSO prisijungs prie MARI kartu su Šiaurės šalių PSO, bet ne vėliau kaip 

2024 m. liepos 24 d. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/vert-leido-litgrid-ab-atideti-prisijungima-prie-europos-daznio-atkurimo-rezervu-balansavimo-energijos-mainu-platformos.aspx
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Baltijos šalių elektros energijos sistemos daugiausia balansavimo energijos gauna iš Šiaurės 

šalių PSO. Prisijungimas prie MARI platformos vienu metu su Šiaurės šalių PSO rinkos dalyviais 

yra svarbus todėl, kad būtų galima toliau tęsti bendradarbiavimo procesą, jog būtų užtikrinta likvidi 

balansavimo rinka ir saugus bei ekonomiškai efektyvus Baltijos šalių elektros energijos sistemos 

balansavimas. Siekiant efektyviai išnaudoti MARI rinką ir neturėti kelių skirtingų balansavimo 

režimų regione, Baltijos šalių prisijungimas prie MARI platformos turi būti suderintas su kaimynių 

valstybių, ypač Šiaurės šalių, pasiruošimo ir prisijungimo prie MARI platformos. Tikimasi, kad 

Šiaurės šalių PSO prie MARI platformos prisijungs 2023 m. III ketv. – 2024 m. II ketv. 

Prisijungimas prie bendrų Europos rinkos platformų ir dalyvavimas bendruose sistemos 

valdymo ir rinkos mechanizmuose yra viena iš būtinų sąlygų Baltijos šalimų sinchronizacijai su 

kontinentinės Europos tinklais. 

Energijos balansavimo platformos, tokios kaip MARI, leis ES valstybėms narėms dalintis 

ištekliais, kuriuos naudoja jų perdavimo sistemos operatoriai (PSO), kad būtų užtikrintas balansas 

tarp elektros gamybos ir vartojimo. Prisijungimas prie MARI platformos padidins sistemos 

patikimumą, operatorių ir rinkos dalyvių veiklos efektyvumą bei sukurs galimybes integruoti 

daugiau elektros gamybos iš atsinaujinančių išteklių.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-11-19 pranešimas. REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT 

apžvalgą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos 

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2021 m. lapkričio 4 d. 

paskelbė 26-ą ketvirtinę REMIT apžvalgą. Šis leidimas skirtas trečiajam 2021 m. ketvirčiui 

apžvelgti, kuriame daug dėmesio skiriama Jungtinės Karalystės nacionalinės reguliavimo 

institucijos (Ofgem) REMIT sprendimui dėl manipuliavimo rinka pristatyti.  Sprendimas susijęs su 

klaidinančios ir netikslios informacijos teikimu sistemos operatoriui balansavimo rinkoje. 

Dokumente apžvelgiama neatskleistos informacijos teikimo platformų rinka Europos 

Sąjungoje. Taip pat rašoma apie registruotų informaciją teikiančių mechanizmų (angl. Registered 

reporting mechanisms (RRM)) veiklos sutrikimus (angl. contingency reports) bei REMIT 

pažeidimų atvejų statistiką trečiajame 2021 m. ketvirtyje. Galiausiai, pateikiami naujausi REMIT 

dokumentų pakeitimai bei atnaujinimai. 

Nuoroda į naujausią apžvalgos numerį 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-19/acer-paskelbe-nauja-ketvirtine-remit-apzvalga.aspx
https://documents.acer-remit.eu/category/remit-quarterly/
https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMITQuarterly_Q3_2021_1.0.pdf
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IS-925/650-III-5 priedas 
 

EM INFO. Viešoji konsultacija dėl vertinimo kriterijų ir metodinio jų taikymo vertinant žaliavų 

tinkamumą naudoti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai 

TN: tn  

 
From: Greta Grigaleviciute (LT) <greta.grigaleviciute@pwc.com>  

Sent: Tuesday, November 16, 2021 9:00 AM 

Subject: Viešoji konsultacija dėl vertinimo kriterijų ir metodinio jų taikymo vertinant žaliavų tinkamumą naudoti 

antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai 

 

Laba diena, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją (toliau – RED II) iškėlė ambicingus atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – 

AEI) dalies transporto sektoriaus bendrame galutiniame energijos suvartojime kiekvienoje ES 

valstybėje narėje tikslus. Dalis šių tikslų bus siekiama panaudojant pažangiuosius biodegalus – 

biodegalus, pagamintus iš atliekų, liekanų ar šalutinių produktų. 

Siekiant nustatyti žaliavas, tinkamas antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai 

Lietuvoje, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kartu su PricewaterhouseCoopers Lietuva 

ir PricewaterhouseCoopers Norvegija ekspertais pagal ES direktyvose įtvirtintus principus 

identifikavo vertinimo kriterijus, pagal kuriuos buvo įvertintas Ilgajame žaliavų sąraše  nurodytų 

žaliavų tinkamumas naudoti antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai. Vertinimo 

kriterijų neatitinkančios žaliavos buvo eliminuotos iš Ilgojo žaliavų sąrašo, taip sudarant Trumpąjį 

žaliavų sąrašą, kuriame pateiktos žaliavos vertinamos kaip tinkamos naudoti antros kartos 

biodegalų, tame tarpe ir pažangiųjų, gamybai Lietuvoje. 

Organizuojamos antrosios viešosios konsultacijos metu siekiama rinkos dalyviams pristatyti 

vertinimo metodiką, kriterijus bei atlikto vertinimo rezultatą – Trumpąjį žaliavų sąrašą – ir sudaryti 

galimybę rinkos dalyviams teikti pastabas. 

Viešosios konsultacijos uždaviniai: 

1. Nustatyti poreikį tikslinti vertinimo kriterijų sąrašą; 

2. Nustatyti poreikį tikslinti metodinį kriterijų taikymą; 

3. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas patikslinti žaliavų vertinimą ir sudarytą Trumpąjį žaliavų 

sąrašą. 

Kaip dalyvauti? 

1. Peržiūrėkite prisegtuke esančią prezentaciją apie vertinimo kriterijus ir metodinį jų taikymą 

ir pateiktą Trumpąjį žaliavų sąrašą; 

2. Jeigu turite pastabų, užpildykite pateiktą formą (prisegta) ir iki 2021 m. lapkričio 22 d. 

(imtinai), atsiųskite ją: el. paštu: greta.grigaleviciute@pwc.com ir 

aurimas.salapeta@enmin.lt 

3. Užsiregistruokite į nuotolinį viešosios konsultacijos aptarimo renginį / diskusiją kuri vyks 

2021 m. lapkričio 26 d. 9 val. (preliminari trukmė – iki 3 val., tiksli darbotvarkė bus pateikta 

užsiregistravusiems dalyviams likus 2-3 dienoms iki renginio pradžios). Registracijos formą 

rasite čia. 

Jeigu turite daugiau klausimų, susijusių su viešąja konsultacija, susisiekite telefonu ar el. paštu kaip 

nurodyta apačioje. 

 

Gražios dienos linkėdama, 
Greta Grigaleviciute 

PwC | Advisory | Senior Associate 

Tel. No. +370 620 46062 

Office: +370 5 239 2300 

Email: greta.grigaleviciute@pwc.com 

PricewaterhouseCoopers UAB 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_PriceWaterhouse_vies_konsult_del-vert_kriteriju_metod_ju-taikymo.zip
mailto:greta.grigaleviciute@pwc.com
mailto:greta.grigaleviciute@pwc.com
mailto:aurimas.salapeta@enmin.lt
https://forms.gle/MTBBm6Ko658Bj1436
mailto:greta.grigaleviciute@pwc.com
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J. Jasinskio 16B, LT-03163 Vilnius, Lithuania 

http://www.pwc.com/lt 

 

_______ 

 

VERTINIMO KRITERIJŲ IR METODINIO JŲ TAIKYMO projektai TN: tn (šie dokumentai taip 

pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-925/650-III-5-1 priedas 2021-11-22.zip) 

http://www.pwc.com/lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211116_PriceWaterhouse_vies_konsult_del-vert_kriteriju_metod_ju-taikymo.zip
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IS-925/650-III-6 priedas 
 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 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 

 

    2021-  Nr. (21.2-25Mr)3- 

Akmenės rajono savivaldybės merui Vitalijui Mitrofanovui 

Alytaus miesto savivaldybės merui Nerijui Cesiuliui  

Alytaus rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui 

Anykščių rajono savivaldybės merui Sigučiui Obelevičiui 

Birštono miesto savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei 

Biržų rajono savivaldybės merui Vytui Jareckui  

Druskininkų miesto merui Ričardui Malinauskui  

Elektrėnų miesto savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui  

Ignalinos rajono savivaldybės merui Justui Rasikui  

Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui  

Joniškio rajono savivaldybės merui Vitalijui Gailiui  

Jurbarko rajono savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui  

Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui  

Kalvarijos miesto savivaldybės merui Vincui Plikaičiui  

Kauno miesto savivaldybės merui Visvaldui Matijošaičiui  

Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui  

Kazlų Rūdos miesto savivaldybės merui Mantui Varaškai  

Kelmės rajono savivaldybės merui Ildefonsui Petkevičiui  

Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui  

Klaipėdos miesto savivaldybės merui Vytautui Grubliauskui  

Klaipėdos rajono savivaldybės merui Broniui Markauskui  

Kretingos rajono savivaldybės merui Antanui Kalniui  

Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui 

Lazdijų rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei  

Marijampolės miesto savivaldybės merui Povilui Isodui  

Mažeikių rajono savivaldybės merui Vidmantui Macevičiui  

Molėtų rajono savivaldybės merui Sauliui Jauneikai  

Neringos miesto merui Dariui Jasaičiui  

Pagėgių savivaldybės merui Vaidui Bendaravičiui  

Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Margiui  

Palangos miesto savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui  

Panevėžio miesto savivaldybės merui Ryčiui Mykolui Račkauskui 

Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui  

Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui  

Plungės rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui   

Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui  

Radviliškio rajono savivaldybės merui Vytautui Simeliui  

Raseinių rajono savivaldybės merui Andriui Bautroniui 

Rietavo miesto savivaldybės merui Antanui Černeckiui  

Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui  

Skuodo rajono savivaldybės merui Petrui Pušinskui  

Šakių rajono savivaldybės merui Edgarui Pilypaičiui  
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Šalčininkų rajono savivaldybės merui Zdzislav Palevič  

Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui  

Šiaulių rajono savivaldybės merui Antanui Bezarui  

Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei  

Šilutės rajono  savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui  

Šilalės rajono savivaldybės merui Algirdui Meiženiui  

Švenčionių rajono savivaldybės merui Rimantui Klipčiui  

Tauragės rajono savivaldybės merui Dovydui Kaminskui  

Telšių rajono savivaldybės merui Kęstučiui Gusarovui  

Trakų rajono savivaldybės merui Andriui Šatevičiui  

Ukmergės rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui  

Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui   

Varėnos rajono savivaldybės merui Algiui Kašėtai  

Vilniaus miesto savivaldybės merui Remigijui Šimašiui  

Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Algirdui Neiberkai 

Vilniaus rajono savivaldybės merei Marijai Rekst 

Visagino savivaldybės merui Erlandui Galaguz  

Zarasų rajono savivaldybės merui Nikolajui Gusevui  

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

 

DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMO 

 

 Gerbiamieji, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, reaguodama į ženkliai išaugusias žaliavų kainas ir dėl to 

augančias šildymo, gamtinių dujų  ir elektros kainas buitiniams vartotojams, Lietuvos Respublikos 

Seimui pateikė įstatymų pakeitimų projektus sušvelninsiančius energijos kainų kilimą gyventojams, 

taip pat padidinsiančius būsto šildymo išlaidų kompensacijas nepasiturintiems gyventojams bei šių 

kompensacijų gavėjų ratą. Nors Vyriausybė turi ribotas galimybes įtakoti galutines elektros 

energijos ir gamtinių dujų kainas šalies gyventojams, šias kainas didžiąja dalimi apsprendžia 

globalios rinkos veiksniai, tačiau Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos ūkis paremtas biokuro 

naudojimu, iš biokuro pagaminama 75 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos. Dirbdami kartu 

turime rezervų ir galimybių didinti tvariai pagaminto vietinio biokuro pasiūlą ir paklausą, ir tokiu 

būdu mažinti šildymo sąskaitas gyventojams, tuo pačiu skatinti vietinį verslą.  

Š. m. rugsėjo ir spalio mėnesiais vyko eilė tarpžinybinių susitikimų ir konsultacijų 

Vyriausybėje ir Seime su Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų urėdijos (VMU), Valstybinės 

kainų ir reguliavimo tarybos, BALTPOOL, UAB, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos 

biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ atstovais, kurių metu priimti sprendimai dėl SM3 

tipo biokuro (miško kirtimo atliekų), kaip pigesnės žaliavos, pasiūlos didinimo: 

1) Aplinkos ministerija parengs Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine 

mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo pakeitimus (Vyriausybės nutarimas) tam, kad 

būtų pagerintos sąlygos prekybos mediena aukcionus ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti 

vykdyti atviro aukciono būdu pirkėjams realiu laiku varžantis tarpusavyje, nustatyti palankesnį 

reglamentavimą miško kirtimo liekanų pradinės kainos nustatymui ir kt.  

2) Aplinkos ministerija parengs ir priims Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško 

matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių pakeitimus (Aplinkos ministro įsakymas), pakeičiant miško 

kirtimo liekanų kiekio nustatymo metodiką tam, kad sudaryti sąlygas atsiskaityti ne už pagamintas 

miško kirtimo liekanas, o už susmulkintas miško kirtimo liekanas (dėl tikslesnės apskaitos). 

3) Aplinkos ministerija peržiūrės medienos perdavimo–priėmimo tvarką, nustatant 

ilgesnius miško kirtimo liekanų perdavimo pirkėjams terminus, atsižvelgiant į tai, kad miško 

kirtimo liekanas pirkėjas privalėtų priimti praėjus ne mažiau kaip 3–4 mėn. po atliktų kirtimo darbų. 
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4) VMU iš patikėjimo teise valdomų miškų 2021 ir 2022 metais kasmet pateiks parduoti 

ne mažiau kaip 400 tūkst. m (nuo 400 iki 500 tūkst. m³) miško kirtimo liekanų, parduodant miško 

kirtimo liekanas teiks aktualią papildomą informaciją potencialiems pirkėjams (informaciją apie 

kirtavietės medžių rūšį, privažiavimo sąlygas, GPS koordinates ir kt.). 

5) BALTPOOL pagerins prekybos miško kirtimo liekanomis sąlygas, trumpalaikius 

kirtimo liekanų aukcionus organizuos kiekvienai biržei atskirai (aiški atsiėmimo vieta), aukcionus 

dėl kirtimo liekanų išskirti į atskirą aukcionų grupę nuo likusių medienos produktų. 

6) Rengiant 2021–2027 m. ES struktūrinės paramos priemones, skirtas biomasės kuro 

gamybos ir deginimo įrenginiams, finansavimo sąlygose bus nustatytas reikalavimas įrangai būti 

pritaikytai SM3 biokuro naudojimui.  

7) Valstybinei kainų ir reguliavimo tarybai pasiūlyta nustatyti skatinamąsias priemones ir 

kitas reguliacines priemones, kad šilumos gamintojai naudotų SM3 biokurą ir šilumos tiekėjams 

būtų padengtos pagrįstos sąnaudos, kurios yra patiriamos deginant prastesnės kokybės biokurą; 

8) Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijoje 2021 m. spalio 13 d. apsvarstytos 

biokuro kainų mažinimo priemonės didinant kirtimo atliekų (biokuro žaliavos) pasiūlą ir jų 

panaudojimą SM3 biokuro gamybai, savivaldybėms ir šilumos gamintojams rekomenduota teikti 

prioritetą vietinio SM3 tipo biokuro naudojimui, didinant šio tipo biokuro paklausą ir šio kuro 

rūšies platesnį panaudojimą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje. 

Dalis šių sprendimų šiandien jau yra įgyvendinti – nuo š. m. spalio 1 d. VMU, įvertinusi 

technologinius ir gamtosauginius aspektus, didina miško kirtimo liekanų paruošimo kiekius ir 2021 

metais pardavimui pasiūlys įsigyti iki 400 tūkst. m3 miško kirtimo liekanų (šiuo metu jau yra 

pasiūlyta apie 300 000 tūkst. m3, palyginimui 2020 m. VMU pardavė 240 tūkst. m3 miško kirtimo 

liekanų), taip pat parduodama miško kirtimo liekanas, prekybos pavedimuose VMU nurodo 

informaciją apie kirtavietės medžių rūšį, privažiavimo sąlygas, GPS koordinates. BALTPOOL 

vykdo programavimo darbus ir nuo š. m. lapkričio 1 d. trumpalaikius miško kirtimo liekanų 

aukcionus organizuos kiekvienai biržei atskirai, o aukcionus dėl miško kirtimo liekanų išskirs į 

atskirą aukcionų grupę nuo likusių medienos produktų. Šie veiksmai leidžia pirkėjams efektyviau 

apsirūpinti žaliava biokuro gamybai. 

Vertinant situaciją biokuro rinkoje yra akivaizdu, kad didesnis tvariai pagaminto 

vietinio SM3 tipo biokuro (miško kirtimo atliekų) naudojimas leistų daugiau nei 10 proc. 

mažinti galutinę šilumos kainą, skatintų vietinį verslą ir mažintų miško biomasės importą iš 

Baltarusijos, tuo pačiu Baltarusijos sprendimų įtaką šilumos kainoms Lietuvoje.  

Pav. SM2 ir SM3 tipo biokuro kainų (EUR/MWh) svyravimas 2020-2021 m. (BALTPOOL) 

 

BALTPOOL duomenimis, šį šildymo sezoną, lyginant su 2018-2019 šildymo sezonu, 

pirkėjai ženkliai sumažino SM3 biokuro naudojimą savo įrenginiuose:  2018 m. šilumos tiekimo 

įmonės šio tipo biokuro naudojo apie 30 proc. daugiau. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos 

Sąjungoje griežtinami biokuro gamybos tvarumo reikalavimai, skatinamas ekologiškai ir tvariai 

gaminamo ir tiekiamo biokuro naudojimas, reikalaujama užtikrinti tvarumą visoje biokuro gamybos 
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ir tiekimo grandinėje. Neatmestina, kad ateityje griežtėjant biokuro tvarumo ir CO2 taršos mažinimo 

reikalavimams bus leidžiama deginti išimtinai tik prastos kokybės biokurą, t. y. miško kirtimo 

atliekas kurių neįmanoma panaudoti jokiai kitai aukštesnės pridėtinės vertės produkcijai gaminti.  

Energetikos ministerija, kartu ir Vyriausybė, norėtų pakviesti savivaldybes imtis 

aktyvios ir ryžtingos politikos skatinant savivaldybių valdomas šilumos tiekimo įmones teikti 

prioritetą tvariai iš miško kirtimo atliekų pagaminto vietinio biokuro naudojimui bei tokiu 

būdu prisidėti mažesnių šildymo sąskaitų gyventojams ir vietinio verslo skatinimo. 

2021-2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos investicijų programos energetikos sektoriuje 

Energetikos ministerija planuoja tęsti finansinės paramos teikimą gyventojams, šilumos tiekėjams ir 

nepriklausomiems šilumos gamintojams. Šios Europos Sąjungos struktūrinės paramos tikslas – 

didinti energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimą 

šilumos, elektros energijos gamyboje, investuojant į efektyvesnes technologijas ir tuo pačiu didinant 

ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriaus konkurencingumą. Investicijų programos lėšomis 

planuojame skatinant naudoti atsinaujinančią energiją, CŠT sektoriuje numatoma skatinti diegti 

naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės galios AEI naudojančias technologijas (biomasės kuro 

katilus, didelio efektyvumo biokuro kogeneracines jėgaines), keisti nusidėvėjusius biomasės kuro 

katilus kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, prioritetą teikiant AEI naudojančių 

kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro katilų su šilumos siurbliais ir (ar) talpyklom 

diegimui. Taip pat bus skatinamas aplinkos energijos panaudojimas, diegiant saulės energiją 

naudojančias technologijas, įrengiant šilumos siurblius ir trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo 

šilumos talpyklas, kurios padės labiau išnaudoti alternatyvių šilumos gamybos pajėgumų 

potencialą. Numatoma skatinti liekamosios energijos (atliekinės šilumos, susidarančios pvz.: 

pramonėje, vandenvalos ar atliekų sektoriuje, vėsinimo sistemose ar elektrinėse) panaudojimą, 

gyventojams suteikiama 50 proc. subsidija pasikeisti senus ir neefektyvius iškastinio ar kieto kuro 

katilus įsirengiant naujos kartos, efektyvias šildymo sistemas.  

Energetikos ministerija teigiamai vertina vietinio biokuro naudojimo ekonominę naudą 

Lietuvai, tačiau manome, kad CŠT sektorius turi kuo didesne dalimi pereiti prie įvairesnių AEI 

panaudojimo tam, kad sugebėtų ateityje pasiūlyti ekonomiškiausią šilumos tiekimo būdą, taptų 

atsparesnis biokuro ir kito kuro, naudojamo šilumos gamyboje, kainų svyravimui. Platesnis AEI 

naudojančių technologijų panaudojimas CŠT sektoriuje yra svarbus. Savivaldybės priimdamos 

sprendimus dėl šilumos ūkio vystymo turėtų siekti platesnio saulės, vėjo, geotermijos, liekamosios 

energijos (atliekinės šilumos) integravimo į šilumos gamybą. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad šilumos tiekimo 

organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Minėtų sprendimų didinti vietinio 

biokuro pasiūlą veiksmingumas didžiąja dalimi priklausys nuo savivaldybių politikos ir 

savivaldybių valdomų šilumos tiekimo įmonių sprendimų renkantis Lietuvoje pagamintą SM3 

tipo biokuro produkciją, skiriant prioritetą biokuro deginimo katilų pritaikymui šio tipo 

biokuro naudojimui. Iš prekybos statistikos matome, kad jau šiandien šilumos gamintojai 

galėtų naudoti ženkliai didesnį SM3 kuro kiekį, kurio pasiūlą šiuo metu siekia padidinti 

Valstybinių miškų urėdija. 

Prašome informuoti Energetikos ministeriją apie priimtus sprendimus dėl SM3 tipo biokuro 

naudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje skatinimo, taip pat teikti pasiūlymus 

ministerijai dėl priemonių tvaraus vietinio biokuro gamybos ir naudojimo skatinimui. 

 

 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 



 

164 

 
ENERGETIKOS MINISTERIJOS RAŠTO ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas info@akmene.lt; 

2. Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis info@alytus.lt; 

3. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas info@arsa.lt;  

4. Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius info@anyksciai.lt;  

5. Birštono miesto savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė sekretore@birstonas.lt;   

6. Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas savivaldybe@birzai.lt;  

7. Druskininkų miesto meras Ričardas Malinauskas info@druskininkai.lt; 

8. Elektrėnų miesto savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis administracija@elektrenai.lt; 

9. Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas info@ignalina.lt; 

10. Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius administracija@jonava.lt;  

11. Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius savivaldybe@joniskis.lt; 

12. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius info@jurbarkas.lt; 

13. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus dokumentai@kaisiadorys.lt; 

14. Kalvarijos miesto savivaldybės meras Vincas Plikaitis priimamasis@kalvarija.lt;  

15. Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis info@kaunas.lt;  

16. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas info@krs.lt;  

17. Kazlų Rūdos miesto savivaldybės meras Mantas Varaška priimamasis@kazluruda.lt;  

18. Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius info@kelme.lt; 

19. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis administracija@kedainiai.lt;  

20. Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas info@klaipeda.lt; 

21. Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas savivaldybe@klaipedos-r.lt; 

22. Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius savivaldybe@kretinga.lt;  

23. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas savivaldybe@kupiskis.lt;  

24. Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė info@lazdijai.lt;  

25. Marijampolės miesto savivaldybės meras Povilas Isoda administracija@marijampole.lt; 

26. Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius savivaldybe@mazeikiai.lt; 

27. Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika savivaldybe@moletai.lt; 

28. Neringos miesto meras Darius Jasaitis administracija@neringa.lt; 

29. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius info@pagegiai.lt; 

30. Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis savivaldybe@pakruojis.lt; 

31. Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus administracija@palanga.lt; 

32. Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas savivaldybe@panevezys.lt; 

33. Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis savivaldybe@panrs.lt; 

34. Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas rastine@pasvalys.lt; 

35. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis savivaldybe@plunge.lt; 

36. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas savivaldybe@prienai.lt; 

37. Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis informacija@radviliskis.lt; 

38. Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis savivaldybe@raseiniai.lt; 

39. Rietavo miesto savivaldybės meras Antanas Černeckis savivaldybe@rietavas.lt; 

40. Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas savivaldybe@post.rokiskis.lt; 

41. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas savivaldybe@skuodas.lt; 

42. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis savivaldybe@sakiai.lt; 

43. Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič priimamasis@salcininkai.lt; 

44. Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas info@siauliai.lt; 

45. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras prim@siauliuraj.lt; 

46. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė savivaldybe@sirvintos.lt; 

47. Šilutės rajono  savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis administracija@silute.lt; 

48. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis info@silale.lt; 

49. Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius savivaldybe@svencionys.lt; 

50. Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas savivalda@taurage.lt; 

51. Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas info@telsiai.lt; 

52. Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius info@trakai.lt; 

53. Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas priimamasis@ukmerge.lt; 

54. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas  info@utena.lt; 

55. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta info@varena.lt; 

56. Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius savivaldybe@vilnius.lt; 

57. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka savivaldybe@vilkaviskis.lt; 

58. Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst vrsa@vrsa.lt; 

59. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz visaginas@visaginas.lt; 

60. Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas info@zarasai.lt; 

61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 

62. Lietuvos savivaldybių asociacija. 
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IS-925/650-IV-1 priedas 

 

KREIVYS APIE Į ENERGETIKĄ ATEINANČIUS 10 MLRD. EURŲ: PARAMA GALĖS 

PASINAUDOTI KAS TREČIAS NAMŲ ŪKIS 

 Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 14 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Edgaras Savickas, Dainius Kreivys 

 

Energetikoje šiuo metu vyksta žalioji revoliucija, o į jos infrastruktūrą Lietuvoje per 

artimiausius 10 metų gali būti investuota apie 10 mlrd. eurų valstybės ir privačių lėšų, sako 

energetikos ministras Dainius Kreivys. „Didžiulės investicijos ateina į energetikos sektorių. 

Transformacijos, kuri vyksta energetikos sektoriuje ir kuri yra susieta su kova su klimato kaita, 

investicijos Lietuvoje per artimiausia dešimtmetį sieks apie 10 mlrd. eurų“, – trečiadienį laidoje 

„Delfi tema“ sakė jis. 

Ministras svarstė, kad vykstanti transformacija savo mastu gali prilygti tai, kuri vyko prieš 

šimtą metų, kuomet buvo išrastas vidaus degimo variklis ir visa energetika tapo grįsta naftos 

produktais. „Dabar grįžtame atgal, bet į elektrą, nes ir anuomet tuo pačiu metu konkuravo dvi rūšys: 

elektra ir iškastinis kuras. Tačiau Henry Fordas su savo „Model T“ perlaužė lengvųjų automobilių 

ekonomiką ir naftos produktai, vidaus degimo varikliai išvažiavo į priekį. Nafta ir dujos sukėlė 

didžiulius pokyčius klimate ir mes privalome grįžti atgal“, – sakė jis. 

Dvi dalys 

D. Kreivys kalbėjo, kad planuojamas investicijas galima išskirti į dvi dalis: kovos su klimato 

kaita ir nacionalinio saugumo. „Kalbant apie klimato kaitą, pirmiausia, yra gamyba. Kadangi visos 

energijos rūšys (dujos, benzinas ir pan.) tampa elektra, o vandenilis irgi bus gaminamas iš elektros, 

galime įsivaizduoti, kad tos elektros turėsime turėti labai daug. Čia Lietuvoje turime vienintelį 

šaltinį, tai – atsinaujinantys energijos ištekliai (atominė energetika referendumu yra pastumta į 

šoną). Turime saulę, vėją sausumoje ir vėją jūroje. Pagrindinės investicijos eis į šiuos tris sektorius, 

o šalia jų papildomos investicijos eis į AEI balansavimą – tvarumo tinkle išlaikymą. Nes vėjas tai 

pučia, tai nepučia, saulė tai šviečia, tai nešviečia. Tam, kad viskas būtų išlyginta ir elektros 

netrūktų, reikalingos papildomos investicijos“, – aiškino jis. 

Pašnekovas nurodė, kad didžiulių investicijų galima laukti ir elektromobilumo srityje. „Ją 

galima įsivaizduoti kaip ledkalnį. Viršūnėje yra elektromobiliai, įkrovimo stotelės, bet apačioje 

didžioji dalis yra investicijos į tinklą. Įsivaizduokime, kad yra šimtai tūkstančių elektromobilių, o 

jiems pakrauti reikalinga elektra, laidai, tinklas, subalansavimas ir pan. Kalbant apie vandenilio 

ekonomiką, atsiranda žalio vandenilio gamyba, vandenilinis transportas. Investicijos vien klimato 

kaitos sektoriuje iš valstybės sieks apie 1,5 mlrd. eurų (su Europos Sąjungos lėšomis), bet dar 

privataus kapitalo planuojama, kad bus apie 8,5 mlrd. eurų“, – sakė D. Kreivys. 

Ministras dar paaiškino, kaip atrodys planuojamas pokytis elektromobilumo srityje. „Jei 

dabar organizme yra dvi ar trys širdys, kurios pumpuoja, gamina elektrą, perduoda ją į venas, o tada 

į skirstymo tinklą, į kapiliarus ir ateina pas vartotoją. O per ateinantį dešimtmetį atsiras šimtai 

tūkstančių gamintojų ir gamyba bus išsklaidyta, o tam, kad viskas galėtų darniai veikti, tinklas turi 

tapti išmaniu. Tokiame tinkle vienu metu bus susieta, pavyzdžiui, žmogus turės saulės elektrinę, 

elektromobilį, bateriją, galbūt šilumos siurblį, išmanius daiktus, kurie per išmanų skaitiklį galės 

pasiskaičiuoti, kada elektra naudoti geriausia. Visa tai bus susieta į vieną sistemą, bus naudojami 

įvairūs algoritmai, galbūt ir dirbtinis intelektas, kad sistema veiktų darniai“, – sakė ministras. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
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Vykdo studiją 

D. Kreivys papasakojo, kad šiuo metu ministerija kartu su Energijos skirstymo operatoriumi 

atlieka didžiulę tarptautinę studiją, skirtą išmanaus tinklo statybai. „Elektromobilumas yra tik viena 

tos studijos dalis. Iš studijos atsiras veiksmų planas, pagal kurį bus atliekamos investicijos. Dalis jų 

bus iš ES Atsigavimo fondo (RRF), kitų ES lėšų, šiek tiek – iš biudžeto, dalį investuos pats ESO. 

Tam, kad jos būtų kryptingai ir teisingai padarytos, turime žinoti, kur jas investuojame, kaip tiksliai 

tai darome. Tuos namų darbus mes darome. Kitos studijos rodo, kad jau 2025 metais įvyks lūžis, 

kuomet pigiausi elektromobiliai taps pigesniais nei pigiausi benzininiai ar dyzeliniai automobiliai. 

Turbūt paramos schemos liks, matysime, kaip ekonomika atrodys. Pavyzdžiui, „Bloomberg“ 

prognozės rodo, kad Centrinėje ir Rytų Europoje tarp 40 ir 60 proc. visų automobilių 2030 metais 

bus elektromobiliai. Šiaurės Europoje – nuo 80 iki 100 proc., o Vakarų Europoje (Prancūzijoje, 

Vokietijoje) – tarp 60 ir 80 proc. Galima įsivaizduoti, kokio masto pokytis ateina ir kokio masto 

tinklo pokyčio reikės tam pasiekti“, – pasakojo ministras. 

Žada paramą 

D. Kreivys dėstė, kad 2025 metais užbaigti planuojama sinchronizacija su Vakarų Europos 

tinklais juda neblogai. „Sinchronizacija iš viso turi 29 projektus, iš kurių 6 yra užbaigti, kiti – 

progrese ir juda neblogai. Reikšmingų vėlavimų nėra. Pavyzdžiui, netrukus bus užbaigtas „LitPol 

Link“ išplėtimas, kuris leis prie Lenkijos prisijungti sinchroniniu būdu. Tai reiškia, kad mes bet 

kada, atsitikus nenumatytam atvejui, galėsime gauti sinchroninę pagalbą iš Lenkijos. Jie padės 

mums palaikyti dažnį ir būsime saugesni, jei kažkas atsitiktų Rytų pusėje. Vien kabelis po jūra 

kainuoja per 100 mln. eurų. Tai „Harmony Link“. Taip pat yra sinchroniniai kompensatoriai, 

daugybė linijų yra pertvarkoma“, – pasakojo jis. 

Pašnekovas nurodė, jog iki 2025 metų Lietuvoje planuojama turėti 1 gigavatą saulės ir 1,3 

GW vėjo elektrinių, o tai yra atitinkamai keturis ir du kartus daugiau nei yra dabar. „Momentinis 

Lietuvos suvartojimas yra 2,2 gigavato, tai saulė ir vėjas padengtų piką. Tačiau realiai galime 

tikėtis, kad 2025 metais apie pusę elektros energijos pasigaminsime iš AEI. Tai gana didelis 

progresas. Reikia tikėtis, kad iki 2020 metų, jei sparčiai judėsime su AEI plėtra tiek sausumoje, tiek 

jūroje, apie 2030 metus galėsime visą elektros energiją pasigaminti Lietuvoje“, – svarstė D. 

Kreivys. 

Jis taip pat pastebėjo, jog parama gyventojams bus tęsiama ir plečiama. „Planuojama, kad 

per artimiausius 4–5 metus vien į atsinaujinančią energetiką buitiniame lygmenyje investicijos sieks 

daugiau nei 200 mln. eurų. Kalbant apie priemones, valstybė planuoja kompensuoti trečdalį visų 

saulės elektrinių įsigijimo kaštų. Dabartinėmis kainomis tai reiškia, kad elektrinė atsiperka per 4 

metus, tada toliau generuoja papildomą naudą. Tai labai trumpas atsipirkimo laikas. Taip pat galime 

priskaičiuoti kietojo kuro katilų keitimą – ar į šilumos siurblius ar į ketvirtos kartos katilus. Tai 

visos investicijos sieks 300 mln. eurų. Beveik kas trečias ar ketvirtas namų ūkis pasinaudos parama 

atsinaujinti savo energetikos ūkį. Tai labai reikšmingos investicijos. Skaičiuojama, kad beveik 300 

tūkst. namų ūkių turės saulės elektrines, šilumos siurblius ir pan. Tai yra žalioji revoliucija, kuri iš 

esmės keis mūsų gyvenimo būdą, mūsų įpročius, nes išmoksime elektrą naudoti, kada ji yra 

pigiausia. Ateityje bus valandinis įkainis. Galėsime parduoti elektrą, esančią automobilio baterijoje 

piko metu už brangiau, pakrauti už pigiau. Mūsų skalbimo mašina galvos, ar pasiimti iš automobilio 

baterijos elektrą, ar kreiptis į tinklą“, – kalbėjo ministras. 

D. Kreivys dėstė, jog visa ši infrastruktūra po jos sukūrimo bus išlaikoma iš tarifo. „Mes 

susimokame už paskirstymą, už perdavimą. Kainoje šie dalykai yra. Mūsų reguliatorius labai 

atidžiai prižiūri, kad lėšos remontui būtų naudojamos efektyviai, būtų maksimaliai mažos ir 

užtikrintų atitinkamą saugumo lygį“, – tvirtino jis. 

Galiausiai ministras pastebėjo, kad dėl šių investicijų elektra Lietuvoje turėtų būti pigesnė. 

„Kitas dalykas – turint didelę generaciją, lėšos iš Lietuvos nebeišvažiuos. Darbo vietos, pinigai liks 

čia. Mokesčiai į biudžetą liks čia, iš ko galėsime finansuoti švietimą ir visus kitus dalykus“, – 

laidoje sakė jis. 

 

https://www.delfi.lt/temos/litpol-link
https://www.delfi.lt/temos/litpol-link
https://www.delfi.lt/temos/harmony-link
https://www.delfi.lt/
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ENERGETIKAS SAULIUS KUTAS: NEMAŽA DALIS DABAR GYVENANČIŲJŲ DAR 

SULAUKS NEGRĮŽTAMŲ KLIMATO POKYČIŲ 

Arūnas Marcinkevičius 2021 m. lapkričio 15 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Saulius Kutas 

 

Su energetikos specialistu Sauliumi Kutu kalbamės apie vis labiau žmonijai nerimą 

keliantį procesą – klimato atšilimą. Vertinant tai energetiniu atžvilgiu, svarbu aptarti, kuo gi 

pakeisti tą iškastinį kurą, kuris ir meta į atmosferą tą anglies dvideginį.  

Ką tik pasibaigė pasaulinis kongresas Glazge, kurį politikai vertina kaip nuosaikų 

laimėjimą, o gamtosaugininkai – kaip gėdingą pralaimėjimą. Prieš keletą metų Paryžiuje 

valstybių vadovai prisiėmė ambicingesnius įsipareigojimus, tačiau situacija, regis, nelinkusi iš 

esmės gerėti... 

Nes laikas, kada klimato pokyčiai mūsų planetoje gali tapti negrįžtamais, ne taip jau ir toli. 

Nemaža dalis dabar gyvenančių gali jo tikrai sulaukti. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 

mokslininkai, naudodamiesi visais jiems žinomais metodais ir įrankiais, nustatė, kad 1,5 laipsnio 

Celsijaus temperatūros augimo ribą, nustatytą 2015 metais Paryžiaus klimato kaitos susitarime, 

Žemės planeta pasieks apie 2030 metus, jei nebus imtasi papildomų priemonių klimato kaitai 

stabdyti. Nežiūrint, kaip sparčiai žmonija atsisakys iškastinio kuro naudojimo, mažinančio šiltnamio 

dujų emisijas, šį riba – 1,5 laipsnio – bus pasiekta iki 2050 metų. 

Šiuo metu visuotinis atšilimas nuo XIX amžiaus vidurio siekia 1,1 laipsnio. Mokslininkai 

teigia, kad beveik visą šį temperatūros augimą sukėlė žmogaus veikla. Baisiausia yra tai, kad tokių 

klimato kaitos padarinių, kaip kylantis jūros lygis, Žemės ledynų tirpsmas, neįmanoma panaikinti 

šimtmečius ar net tūkstantmečius. Net jei žmonijai pavyktų stabilizuoti atšilimą ties 1,5 laipsnio 

riba, pasaulis turėtų ruoštis niekada istorijoje nebuvusio lygio karščio bangoms, liūtims ir sausroms. 

Visa tai paskelbė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius prieš Glazge vykstantį pasaulinį, 

kritiniu vadinamą, klimato viršūnių susitikimą COP26. 

 COP26 

Vadinamasis šiltnamio dujų efektas, kuris dabar vartojamas visų – ir politikų, ir 

gamtosaugininkų – yra 20 amžiaus terminas? 

https://www.delfi.lt/plius/autorius/?aid=26787023
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/verslas-ir-ekonomika/energetikas-saulius-kutas-nemaza-dalis-dabar-gyvenanciuju-dar-sulauks-negriztamu-klimato-pokyciu.d?id=88677231
https://g1.dcdn.lt/images/pix/saulius-aloyzas-bernardas-kutas-87603105.jpg
https://www.delfi.lt/temos/saulius-kutas
https://www.delfi.lt/temos/anglies-dvideginis
https://www.delfi.lt/temos/visuotinis-atsilimas
https://www.delfi.lt/temos/cop26
https://g1.dcdn.lt/images/pix/cop26-88667657.jpg
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Jis žinomas ir tyrinėjamas jau nuo 1824 metų. Šiltnamio efektas – tai procesas, kurio metu 

atmosferos dujos, vadinamos šiltnamio dujomis, sugeria infraraudonąjį spinduliavimą ir tai sukelia 

atmosferos ir planetos paviršiaus įšilimą. Be natūralaus šiltnamio efekto Žemės temperatūra būtų 

apie 30 laipsnių žemesnė ir joje nebūtų gyvybei tinkamų sąlygų. Pagrindinės natūralios šiltnamio 

dujos yra vandens garai, atsakingi už 36–70 % šiltnamio efekto, anglies dioksidas už 9–26 % , 

metanas už 4 – 9 % , argonas už 3–7 %. Šiltnamio dujos yra pralaidžios trumposioms 

elektromagnetinėms bangoms – pagrindiniam Žemės šilumos šaltiniui, tačiau sugeria Žemės 

šiluminį spinduliavimą (infraraudonuosius spindulius), tokiu būdu kinta spinduliuotės balansas ir 

Žemės temperatūra auga. Vandens ir žemės atspindėjimo rodikliai yra mažesni už ledo, todėl 

tirpstant ledynams planetos paviršius sugeria daugiau saulės spinduliavimo, ir tai savo ruoštu 

skatina tolimesnį atmosferos šilimą. 

Anglies dvideginio ir metano koncentracija atmosferoje nuo 1750 metų iki dabar padidėjo 

atitinkamai 31 ir 149 %. Per tokį trumpą istorinį laiką, tai ypač staigus padidėjimas. Yra prielaidų, 

kad tokia anglies dvideginio koncentracija paskutinį kartą Žemėje buvo prieš 20 milijonų metų. Ir 

apie trys ketvirtadaliai anglies dvideginio emisijų per pastaruosius 20 metų susijusios su iškastinio 

kuro naudojimu. 

Kitas, su šiltnamio dujomis susijęs nepageidaujamas veiksnys – miškų ir vandenynų 

ekosistemos, veikiančios kaip anglį sulaikančios sistemos, nyksta dėl taršos arba nepamatuojamai 

naikinamos. 

Visa tai priminiau todėl, kad geriau suprastume problemos sudėtingumą, tam tikrą 

neapibrėžtumą ir nebandytume surasti vieno – energetikos ar žemės ūkio, ar deginamų miškų ir 

medienos – kaip „atpirkimo ožio“. Tai kompleksinė problema, iššūkis visai žmonijai. Kiekvienas 

žmogus, išjungęs be reikalo degančią elektros lemputę, surūšiavęs virtuvėje ar daržinėje atliekas ir 

t. t., yra svarbus kovos už švarų orą dalyvis. 

Dar kartą grįžkime prie ką tik Škotijoje pasibaigusio pasaulinio forumo. Kaip vertinate jo 

rezultatus? 

Kai kurie žaliosios pakraipos veikėjai Glazgo COP26, dar jam nepasibaigus, pavadino 

nesėkmingu. Vertinti galima įvairiai, kiekvienas gali pasakyti, ką galvoja. Tačiau, manau, kad tik 

remiantis objektyviais fizikos ir gyvosios gamtos dėsniais, įmanoma ieškoti priimtinų kelių 

sprendžiant šias problemas. Bet kartais „žaliųjų“ pareiškimai daugiau panašūs į kovą už atitinkamo 

verslo, beje, gausiai remiamo valstybių, Europos Sąjungos arba pasaulinių fondų, klestėjimą, o ne į 

kryptingą, visapusišką bei ilgalaikę aplinkosauginę veiklą. 

Prisiminkime pasaulio industrializacijos istoriją. Ar galėjo pasaulis pasiekti šiandieninį 

pramonės, maisto gamybos, procesų skaitmenizacijos, išmaniųjų technologijų, pagaliau tokį 

civilizacijos lygį, jei ne per du šimtmečius sukurta ir išvystyta metalurgijos pramonė, kuri rėmėsi 

išskirtinai iškastinėmis žaliavomis? Jei būtų siekiama dabartinio lygio, kurui naudojant tik Europą 

tuomet tankiai apaugusius miškus, šiandien jos peizažas būtų panašus į Sacharą. 

Arba – piktinamės, kad Pietų Amerikoje deginami miškai, baudžiame lenkus, kad neuždaro 

rudosios anglies kasyklų. Bet argentiniečiai miškus degina ne todėl, kad jiems gražu žiūrėti į 

degantį mišką, kaip mums į stovyklavietėje liepsnojantį laužą. O todėl, kad jiems trūksta maisto, o 

tam reikia dirbamos žemės. Lenkai susirūpinę, ką veiks dešimtys tūkstančių anglies pramonės 

darbuotojų ir kaip valstybė aprūpins elektra gyventojus, neturint pakankamai alternatyvių kuro 

šaltinių. Nes saulė šviečia ir vėjas pučia ne visą laiką ir ne visur. 

Tad ką siūlote jūs, kaip energetikas, tam pašventęs daugiau kaip pusę amžiaus? 

Labai svarbu susikaupti ir teisingai pasirinkti prioritetus. Viską lemia visuomenės poreikiai. 

Energetikai nedegins jokio kuro, neskleis šiltnamio dujų, jei nereikės elektros, nereikės šildyti 

būstų, veikti staklėms, įrenginiams ir t. t. Elektros ir šilumos energija vartotojui turi būti patiekta 

tada, kai jis ją vartoja. 

Viskas turi prasidėti nuo požiūrio į vartojimą. Suprantama, kad žmogus neatsisakys to 

komforto, kurį jau turi arba gali turėti, tačiau siekti, kad dovanos, kurias jam teikia Žemė, būtų 

naudojamos racionaliai, privalo. Kiek dar nerenovuotų pastatų, šildančių gatves, ar automobilių su 

be reikalo supergalingais ar taršiais varikliais yra. 
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Arba – vien populistiniais pasišaipymais, kad JAV prezidentas į pasaulinę aplinkosaugos 

konferenciją atvažiuoja lydimas 20 automobilių, ar Europos Komisijos pirmininkė iš Vienos į 

Bratislavą skrenda privačiu lėktuvu, ar Lietuvos aplinkos ministras važiuoja elektriniu paspirtuku, 

problemos neišspręsime. Čia svarbiausia teisinga informacija, jaunosios kartos nusistatymas ir jos 

įsisąmoninta principinė samprata: vartotojiška visuomenės mąstysena prieštarauja gerovės valstybės 

idėjai. Nėra visiškai atmestinos ir pyragėlio bei botagėlio priemonės – tai finansinės paskatos 

investicijoms ir užsibrėžto tikslo siekti skatinantys mokesčiai. 

Visada buvo aišku, kad saulės ir vėjo elektrinių, kurios laikomos atsinaujinančiu 

energijos šaltiniu, pagaminta elektros energija gali būti lygiavertė elektros energijos rinkos 

dalyvė, bet – tik turint pakankamai galios ir energijos kaupimo įrenginių sistemoje. 

Nežiūrint tos didžiulės investicijos ir skatinančios organizacinės priemonės, perskirstant 

saulės ir vėjo elektrinių integravimui į elektros energetikos sistemas reikalingas sąnaudas, jos buvo 

pateisinamos ir užtikrino žymų proveržį, naudojant šią Žemės dovaną žmonijai. Tačiau tai, kad tik 

šiais metais Lietuvoje įjungiama pirmoji 1 MW tinklo baterija, yra tik mūsų pačių nerangumo ir 

neteisingo finansinių išteklių paskirstymo inovacijoms rezultatas, netgi pakenkęs šio 

atsinaujinančios energijos šaltinio populiarumui. Puiku, kad „Litgrid“ planuose artimiausiu laiku 

numatomas 200 MW galios tinklo baterijų įjungimas Lietuvos energetikos sistemoje. 

Saulės ir vėjo elektrinių įsisavinimo proveržis Lietuvoje gali būti laikomas sėkmės istorija. 

Manau, pagaliau atėjo laikas šiai energetikos šakai pradėti veikti rinkos sąlygomis.  

Saulės ir vėjo elektrinių įsisavinimo proveržis Lietuvoje gali būti laikomas sėkmės istorija. 

Manau, pagaliau atėjo laikas šiai energetikos šakai pradėti veikti rinkos sąlygomis, o atsilaisvinusią 

finansinę paramą nukreipti būtinų šioms elektrinėms energijos kaupiklių įsisavinimui ir įjungimui į 

elektros tinklus. Tada atsirastų realios sąlygos plėtoti vėjo elektrinių parkus ir Baltijos jūroje. 

Kalbėdami apie saulės elektrines ir energijos kaupiklius, turėtume dar kartą įsitikinti: ar visi 

klausimai aiškūs? Juk reikės ateityje utilizuoti milžinišką kiekį saulės elementų ir ličio jonų 

akumuliatorių. Tačiau technologijos jiems perdirbti dar nesukurtos. Ir būtų tiesiog nusikaltimas, jei 

pasikartotų kažkas panašaus, kaip buvo su panaudotomis automobilių padangomis Alytuje. 

Ar galime tikėtis proveržio šioje srityje, jei dvi bene labiausiai aplinką teršiančios šalys – 

Rusija bei Kinija – į Glazgo forumą neatvyko? 

Taip, tai vertinu, švelniai kalbant, kaip paradoksą. Tai, kad klimatas šyla, anglies dvideginis 

atmosferoje kaupiasi, – visi pasaulio didieji skelbia bent jau suprantantys. Tačiau tai deklaruojantys 

Rusijos ir Kinijos vadovai, kurių žmonės jau senokai kenčia nuo drastiškų pokyčių Šiaurės Sibire, 

labiausia pasaulyje kietosiomis dalelėmis užterštuose miestuose Kinijoje, į COP26 neatvyksta. Dar 

kartą primenu: kai kam šiandien atrodo, kad COP26 yra nepasisekęs. Įvertinus dar dalies 

visuomenės vartotojiškos gyvensenos nuostatas, reikia pripažinti: klimato kaitos mastas pasaulyje 

dar nėra iš esmės ir galutinai suprastas, nors objektyvūs fizikos ir gyvosios gamtos dėsniai bei 

aplinkos būsena tai neginčijamai patvirtina. 

Ar jums neatrodo keistai kai kurie politiniai sprendimai aplinkosaugos srityje, bandantys 

pakeisti fizikos ir biologijos dėsnius? 

Dar ir kaip. Štai kone visuotinai smerkiame miškų deginimą Pietų Amerikoje, tačiau 

Europoje... lygiai taip pat visuotinai skatiname deginti biokurą (štai Vilniuje iki šiol kabo plakatai, 

skelbiantys, kad šildymas atpigs, dujas pakeitus biokuru). Bet anglies deginiai ir iš akmens anglies, 

ir iš dujų, ir iš deginamų miškų, ir iš susmulkintos medienos yra cheminių elementų deguonies ir 

anglies junginiai, aišku, emisijų priemaišos kiekvienu atveju yra skirtingos. Deginimas kaip atliekų, 

kurių negalima kitaip panaudoti, utilizavimo procesas negali būti visiškai atmestas, tačiau tam turi 

būti saugios technologijos ir įrenginiai. 

Su nuostaba tenka žiūrėti į per televiziją rodomus kalnus vadinamojo biokuro, kai aiškiai 

matoma, jog tai ne šakos, kelmai, pagaliau kirvarpų apgraužtos eglės. Arba – kartojuosi – prisiminti 

įkyrias reklamas: šildymas atpigs pradėjus naudoti biokurą. Tačiau kažkodėl nutylima, kad tas 

„atpigimas“ privertė Vyriausybę grįžti prie energijos kainų reguliavimo metodų, taikytų 

sovietmečiu. Išlaidų už šildymą kompensavimas socialiai remtinoms grupėms, įvestas 

nepriklausomoje Lietuvoje, yra vienintelis galimas rinkos ekonomikos sąlygomis būdas įtakoti 
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vartotojų išlaidas energijos ištekliams. Dabar jau niekas nesistebi, kad kiaušiniai vištų, auginamų 

ant kraiko, yra brangesni už auginamų pramoniniuose paukštynuose. Kuo ekologiškesnis produktas, 

tuo jis brangesnis. Ir ši taisyklė galioja ne tik kiaušiniams. 

Todėl ne veltui Europos Komisijos dokumentuose pripažįstama, kad būtinybės surinkti į 

atmosferą patenkantį anglies dvideginį išvengti nepavyks, todėl svarbu spartinti investicijas – o 

kaip spręsime šią problemą? 

Beveik ketvirtadalį visos taršos pasaulyje išskiria įvairios transporto priemonės. 2020 metais 

elektromobilių ir įkraunamų hibridinių automobilių skaičius pasaulyje padidėjo 50 %, nors bendras 

automobilių pardavimas sumažėjo 16 %. Iki šiol pasaulyje parduota 12 milijonų elektromobilių, 90 

% jų Kinijoje, Europoje ir JAV. Bet pasaulyje važinėja 1,5 milijardo automobilių su vidaus degimo 

varikliais. Tikimasi, kad besivystančiose šalyse, augant pajamoms, per 30 metų keleivinių 

transporto priemonių skaičius išaugs dar milijardu. 

Beje, pačioje XIX amžiaus pabaigoje Detroite veikusioje automobilių parduotuvėje buvo 

prekiaujama tik elektromobiliais, Austrijoje ankstyvieji „Porsche“ automobiliai irgi buvo 

elektriniai. žurnalas „British Medical Journal“ rašė: „Elektros privalumas, kad ji nedvokia, skleidžia 

mažiau triukšmo ir vibracijos, bet jos trūkumas yra akumuliatorių kaina ir galimybė įkrauti juos ten, 

kur tiekiama elektra.“ Vis dėlto pigi nafta ir asfaltuojami užmiesčio keliai netrukus paskelbė 

nugalėtoją: iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio elektromobilių nebeliko. Šis pavyzdys rodo, kad 

pasaulio raida yra daugmaž cikliška ir kad nei viena problema negali būti išspręsta atskirai paėmus, 

neatsižvelgiant į aplink esančią situaciją; ir kad labai sunku, o gal ir neįmanoma atitrūkti nuo jau 

prieš šimtą metų parašyto žodžio „kaina“, nesvarbu, ar tai nafta, elektra, ar susmulkinta mediena. 

O elektromobilių kaina ir tvarumas taip pat priklauso nuo žaliavų. Jų akumuliatoriams 

būtinas litis, nikelis, kobaltas, manganas ir grafitas. Daugelis šių medžiagų išgaunamos vos keliose 

pasaulio vietose ir didžioji dalis jų gryninama Kinijoje. Be to, išgaunant šiuos metalus, neretai 

daroma rimta žala gamtai, netgi pažeidžiamos žmogaus teisės. Tai taikytina ir tinklo baterijų – 

energijos kaupiklių – gamybai. 

Elektros energijos gamintojų laukia didžiuliai iššūkiai. O jie tampa dar įspūdingesni, jei 

nuoširdžiai sieksime stabilizuoti klimato atšilimą.  

Prognozuotojai skelbia, kad 2025 metais pasaulyje bus parduota per metus 14 milijonų 

elektromobilių, o 2040 metais – 66 milijonai. Jeigu įvertintume taip sparčiai augantį naują vartotoją, 

elektros išgavimo iš pirminių šaltinių ir jos pavertimo mechanine energija elektromobiliuose 

naudingumo koeficientus, tai turėtume suprasti: elektros energijos gamintojų laukia didžiuliai 

iššūkiai. O jie tampa dar įspūdingesni, jei nuoširdžiai sieksime stabilizuoti klimato atšilimą. 

Tad energetikai, norėdami būti solidarūs su kovos už klimato kaitos stabilizavimą dvasia, 

neišsivers be naujų elektros gamybos technologijų? 

Manau, kad labiausia pasirengusi naujam proveržiui yra branduolinė energetika. Tai yra 

tikrai tiesiogiai beveik neišskirianti šiltnamio dujų, o, įvertinus visą ciklą, – minėtų dujų ši 

energetikos sritis išskiria ne daugiau kaip kitos pramonės šakos. Skaičiuojant produkcijos vienetui, 

t. y. 1 kWh elektros energijos, šiltnamio dujų išskiria šimtus kartų mažiau negu įprastinės elektrinės 

ir gali būti palyginamos su vėjo ir saulės elektrinėmis. Taigi, atominėje elektrinėje pagaminta 

elektros energija yra žalia. 

Ir jau artimiausioje ateityje, atrodo, jog atominę energetiką atgaivins moduliniai reaktoriai, 

kurių galia nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų MW. Ir tie moduliai gali būti jungiami į kompleksus 

iki 1000 MW. Perspektyva čia akivaizdi, tad šiuo metu jau apie 70 kompanijų pasaulyje dalyvauja 

minėtos srities projektuose. 

Arba: Didžioji Britanija pranešė, kad iki 2035 metų sukurs energetikos sistemą su atominiais 

reaktoriais, nenaudojančią iškastinio kuro, o pirmasis stambus branduolinės energetikos objektas 

pradės veikti jau 2025 metais. Įdomu, kad privačios kompanijos, kaip „Rolls Royce“, Bilo Gateso 

multimilijardinės imperijos, jau skelbia statysiančios atomines elektrines su moduliniais reaktoriais. 

Yra naujienų ir mūsų regione. Štai Estijos įmonė „Fermi Energija“ pasirašė su „GE Hitachi“ 

ketinimų protokolą dėl galimos modulinio 300 MW reaktoriaus statybos Estijoje. 
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Žodžiu: moksliniai tyrimai visose energetikos tyrimų srityse vyksta kaip niekada 

intensyviai. Tad, tikėtina, kad suvokiamoje ateityje – pagaliau – bus sukurti pramoniniai 

branduolinės sintezės įrenginiai. Štai tada tikrai bus galima pasakyti: žmonijos aprūpinimo elektra, 

neteršiant atmosferos degimo produktais, problema išspręsta. 

Prie žalios elektros energijos gamybos galėtų prisidėti ir vadinamieji kuro elementai, kurie 

cheminės reakcijos energiją tiesiogiai verčia elektros energija? 

Populiariausi yra vandenilio ir deguonies kuro elementai. Juose kaip kuras naudojamas 

vandenilis, o oksidatorius – deguonis. Vandenilio ir deguonies jungimosi į vandenį cheminės 

reakcijos energija transformuojama ir šiame įrenginyje išgaunama elektros energija, kuri tiekiama 

vartotojui. Vandenilį kuro elementams būtų galima gaminti panaudojant saulės ir vėjo elektrinių 

pagamintą elektros energiją tuo metu, kai šviečia saulė ir pučia vėjas, tačiau vartotojams tuo laiku 

elektros nereikia. Vandenilio gamyba taip pat leistų išlyginti elektros vartojimo grafiką ir tuo 

sudaryti palankesnes sąlygas atominių elektrinių veikimui. Pvz., 2021 11 12 Lietuvos vartotojams 

naktį pakako 1100 MW, kai rytinio maksimumo metu jiems jau reikėjo 1800 MW. Tačiau šie 

įrenginiai labai brangūs, sudėtingos vandenilio saugojimo sąlygos, reikia labai žemos temperatūros 

minus 253 laipsnių ir didžiulio slėgimo, be to, nėra labai aukštas naudingumo koeficientas. 

Suskystinto vandenilio naudai reikia pasakyti, kad jo viename masės vienete galima sukaupti 50–60 

kartų daugiau energijos negu ličio jonų akumuliatoriaus, 2–2,5 karto daugiau negu suskystintų 

gamtinių dujų masės vienete. 

Šį pokalbį noriu jį užbaigti tokiu epizodu. 2021 metų lapkričio 12 dienos rytinio 

maksimumo metu Lietuva į energetikos sistemą tiekė 700 MW galią, hidroelektrinės – 460, 

šiluminės – 10, vėjo – 180, kitos – 150 MW. Lietuvai teko importuoti beveik 1000 MW. Tuo metu, 

kai Lietuvos šiluminės elektrinės generavo tik 10 MW galią, Europos šiaurės šalių energetikos 

sistemoje šiluminės elektrinės į tinklus tiekė net 7570 MW galią, daugiausia Danijoje ir Suomijoje. 

Europos šiaurės ir Baltijos šalių tarpe Lietuva yra labiausia deficitinė šalis pagal pareikalaujamą 

galią maksimumo metu ir pagal elektros energiją. 

Vertinant šiuos skaičius, deja, negalima teigti, kad Lietuvos energetikos sistema yra 

harmoningai išvystyta. Ypač vertinant Pasaulio Energetikos Tarybos propaguojamos energetikos 

triados – patikimumas, ekologiškumas, prieinamumas – požiūriu. To padaryti neleidžia didžiulis 

elektros energijos ir galios importo poreikis, atsinaujinančių energijos šaltinių, neturint elektros 

energijos kaupimo įrenginių, neproporcinga plėtra. Reikėtų geroko poslinkio energetikos 

patikimumo kryptimi. 

Vis tik, energetikų ir aplinkosaugininkų, remiamų Vyriausybės ir Europos Sąjungos, 

pastangos ir veiklos rezultatas mūsų valstybėje, mažinant šiltnamio dujų emisijas, yra pastebimi. 

Tik būtinai noriu pridurti: klimato atšilimo stabilizavimas jokiu būdu nėra vien energetikos galvos 

skausmas, nors jos indėlis ir yra labai svarbus. 
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KAIP KITOSE VALSTYBĖSE TVARKOMASI SU DIDESNĖMIS ELEKTROS IR DUJŲ 

KAINOMIS – Į ATEITĮ SĄSKAITAS KRAUNANTI LIETUVA ATRODO UNIKALIAI 

 Ernestas Naprys 2021 m. lapkričio 17 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Lukas Savickas 

 

Pabrangusi elektra, gamtinės dujos, sukrėtė ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą. Tačiau 

kitos valstybės į brangstančią elektrą ar dujas reaguoja skirtingai nei Lietuva – ieškoma būdų 

kaip esamą šoką kompensuoti, neišdėliojant sąskaitų ateičiai.  

Kompensacijos pažeidžiamiems vartotojams, mažesni tinklų mokesčiai, mažesnės įmokos 

atsinaujinančiai energetikai skatinti, įvairiausios vienkartinės ar periodinės išmokos, o kartais ir 

apskritai nieko. Kaimyninės ir kai kurios Vakarų Europos šalys rinkosi kitokią strategiją, 

valdydamos elektros ir dujų kainų šuolius, rodo Seimo Tyrimų skyriaus parengta apžvalga. 

Tyrimą užsakęs parlamentaras Lukas Savickas kritikuoja, kad Lietuva sąskaitas nukelia 

ateičiai, kai kitos valstybės renkasi vienkartinių kompensacijų kelią. „Vyriausybės parengti 

sprendimai orientuoti ne į kompensavimą, o į išdėliojimą ateityje. Kitaip tariant, kad ir koks būtų 

didelis kainų augimas, jis atidedamas susimokėti vėliau. Tai kitokia tendencija, nei matoma kitose 

šalyse. Estija ketina parduoti nepanaudotas CO2 kvotas ir taip kompensuoti dalį elektros energijos 

kainų, siekiama mažinti tinklų paslaugos mokesčius. Jungtinė Karalystė turi daugybę skirtingų 

priemonių ir išmokų, Latvijoje – tą patį matome“, – vardijo L. Savickas. 

„Delfi“ jau skelbė, kad saugant šalies vartotojus nuo energijos kainų šoko, Seime priimti 

įstatymai, kurie apriboja būsimą kainų augimą. Energetikos ministerijos duomenimis, elektros kaina 

buitiniams vartotojams nuo sausio gali didėti maždaug penktadaliu, dujų kaina turintiems virykles – 

apie 20 proc., šildantiems namus – apie 30 proc. Pataisų nepriėmus, dujos turintiems virykles 

brangtų apie 50 proc., šildantiems namus – apie 80 proc. 

Tačiau kainų fiksavimą teks kompensuoti. Gamtinių dujų kainų padidėjimas vartotojams bus 

išdėstytas per 5 metus, o elektros kainoje papildoma dedamoji atsiras iki 2027 metų pabaigos. 

Estijos gyventojams ruošiama kompensacijų puokštė 

Estija daug priemonių numatė elektros ir gamtinių dujų energijos kainoms valdyti. 

Vyriausybė spalio 14 d. paskelbė, kad parengtas viešojo administravimo ministro dekretas 

dėl priemonių, susijusių su didėjančiomis energijos kainomis. 

Planuojama, kad kompensacijas gaus iki 70 tūkst. šeimų, kurioms bus kompensuojama už 

elektros, dujų ir centrinio šildymo kainų didėjimą. 

Estijoje daugelio vartotojų energijos sąskaitos neišskaidytos į atskiras sudedamąsias dalis, 

todėl bus kompensuojama bendra energijos sąskaita, įskaitant PVM, atsinaujinančios energijos 

mokestį, akcizo mokestį ir tinklų mokesčius. „Bus kompensuojama 80 proc. energijos kainos, kuri 

viršija 12 centų/kWh už elektrą, 4,9 cento/kWh už dujas, 7,8 cento/kWh už centrinį šildymą. 

Priemonė galios nuo š. m. gruodžio iki 2022 m. balandžio arba gegužės mėn. Iš viso bus skirta 37 

mln. EUR paremti namų ūkius, esančius žemiau santykinės skurto ribos“, – rašoma Seimo Tyrimų 

skyriaus apžvalgoje. 
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Be to, vartotojams bus kompensuota 50 proc. tinklų paslaugos mokesčio ir ši nuolaida galios 

elektrai, suvartotai nuo spalio iki kovo. 

Iš viso šioms kompensacijoms iš biudžeto bus skirta 88,25 mln. eurų. 

Šalies finansų ministrė Keit Pentus-Rosimannus pranešė, kad su EK ketinama derėtis, kad 

elektros kainos būtų kompensuojamos parduodant nepanaudotus taršos leidimus. Estija dėl 

mažesnių nei planuota CO2 emisijų gali sutaupyti 37 mln. eurų, tačiau jų panaudojimui EK turi 

griežtas taisykles. 

Taip pat finansų ministrė pranešė ir apie tai, kad visi elektros energijos vartotojai gali tikėtis, 

kad Vyriausybė padengs dalį mokesčio už naudojimąsi tinklais. 

Be trumpalaikių priemonių, valstybė ketina investuoti beveik 700 mln. EUR į energijos 

vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų didinimą, kad sumažintų 

energijos kainų kilimo riziką ilgalaikiu laikotarpiu. 

Jungtinė Karalystė taiko išmokas, riboja viršutines tiekėjų kainas 

Jungtinėje Karalystėje taikomos vadinamosios energijos „kainų lubos“, siekiant apsaugoti 

milijonus labiausiai pažeidžiamų vartotojų – tiekėjai negali prašyti daugiau, nei tam tikri patvirtinti 

dydžiai, tačiau gali teikti mažesnius įkainius. Dėl augančių energijos kainų, lubos spalį taipogi buvo 

didinamos. 

Šį sezoną JK numatyta „šiltų namų nuolaida“ (Warm Home Discount), kuria numatyta 

vienkartinė 140 svarų sterlingų (166 Eur) nuolaida energijos sąskaitoms 2021/2022 metų šaltajam 

sezonui. Vartotojams dėl to niekur kreiptis nereikia. Nuo kitų metų ši suma didės dešimčia svarų ir 

padės 780 tūkst. pensininkų bei mažas pajamas gaunančių šeimų. 

Kita parama – „žiemos kuro mokėjimai“ (angl., Winter Fuel Payments), kurių vertė nuo 100 

iki 300 svarų (118–354 Eur), automatiškai mokami tiems asmenims, kurie gauna valstybines 

pensijas arba kai kurias kitas socialines išmokas. Tai netaikoma gaunantiems būsto išmoką, 

savivaldybės mokesčio lengvatą, vaiko išmoką arba universalų kreditą. 

„Šalto oro mokėjimai“ (angl., Cold Weather Payments), kurie sudaro 25 GBP (apie 30 Eur), 

skiriami pažeidžiamiems namų ūkiams, kai oras neįprastai atšąla. Mokama nuo lapkričio 1 d. iki 

kovo 31 d. namų ūkiams už kiekvieną 7 dienų laikotarpį, kai oras labai šaltas. 

Jungtinėje karalystėje taip pat sudaroma galima atskirai tartis su energijos tiekėju dėl 

mokėjimų sumažinimo arba mokėjimų pertraukos. 

Latvija mažina pažeidžiamų vartotojų sąskaitas – galima gauti po 20 eurų 

Latvijos vyriausybė reaguodama į kylančias kainas atnaujino paramos pažeidžiamiems 

elektros vartotojams taisykles, pagal jas elektros sąskaitos buvo sumažintos. 5 Eurų kompensacija 

skiriama vargingai gyvenantiems arba mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, šeimoms 

(asmenims), kurie rūpinasi neįgaliu vaiku ir pan. 10 eurų kompensacija skiriama didelėms šeimoms, 

turinčioms 3 ir daugiau vaikų. „Tačiau dėl vis didėjančių energijos kainų parama visoms grupėms 

nuo lapkričio 1 d. buvo padidinta dar 10 Eur, taigi atitinkamai pažeidžiamų vartotojų elektros 

sąskaitos bus sumažintos 15 arba 20 Eur“, – apžvelgia situaciją Seimo Tyrimų skyrius. 

O dėl šildymo kainų procesas Latvijoje tebevyksta ir rengiamos paramos priemonės, kad 

būtų kompensuota už didėjančius šildymo tarifus. Planuojama parama bus nukreipta tam tikroms 

gyventojų grupėms. Taip pat vyksta ir kitos diskusijos dėl paramos priemonių, kurios kol kas 

neviešinamos. 

Lenkija plečia išmokas pažeidžiamiausiems 

Lenkijoje spalio 22 d. klimato ir aplinkos ministrė Anna Moskwa pateikė vyriausybei 

svarstyti įstatymo projektą, kuriame numatytos išmokos pažeidžiamiems vartotojams. Numatyta 

įvesti naujas energijos išmokas, skirtas padidinti pažeidžiamų vartotojų apsaugą, taip pat kai kurios 

kitos nefinansinės paramos priemonės. Be to, į teisės sistemą įvedama „energetinio skurdo“ sąvoka. 

Pagrindinis pokytis – išplėtimas asmenų grupės, turinčios teisę gauti energijos išmokas 

pagal pajamų kriterijų, neviršijantį 1563 zloto (336 Eur) vieno asmens namų ūkiui ir 1115 zloto 

(240 Eur) asmeniui kelių asmenų namų ūkiams. 

Išmoka būtų skiriama 6 mėn. laikotarpiui, numatoma supaprastinta procedūra – užteks 

pateikti sąskaitą faktūrą. 

https://www.delfi.lt/temos/latvijos-vyriausybe
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Sąskaitos už energiją Lenkijoje turėtų didėti 30–50 proc., o piniginė to išraiška – 324–846 

zloto (70-182 Eur) per metus, skaičiuojama įstatymo projekte pateiktose prognozėse. 

Vyriausybė 2022–2031 metų laikotarpiui planuoja pažeidžiamų vartotojų paramai skirti vis 

didėjančias sumas – nuo 1,5 mlrd. PLN iki 1,7 mlrd. PLN (nuo 323 iki 366 mln. eurų), rašoma 

Seimo Tyrimų skyriaus apžvalgoje. 

Išmokas pažeidžiamiems namų ūkiams papildytų ir nefinansiniai paramos mechanizma: bus 

galima pateikti prašymą energijos pardavėjui dėl mokėjimų už energiją išskaidymo, atidėjimo, 

palūkanų už vėlavimą sumokėti ir teisinių procedūrų prieš nemokius vartotojus laikino sustabdymo. 

Taip pat bus draudžiama nutraukti elektros tiekimą pažeidžiamiems vartotojams nuo 

lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. ir valstybinių švenčių dienomis. 

Norvegija didina išmokas, ketina mažinti mokesčius 

Norvegijoje gamtinės dujos kaip energijos šaltinis yra naudojamos mažai. Tačiau dėl 

brangstančios elektros energijos priemonių imtasi. 

Spalio 26 d. šalies vyriausybė pasiūlė laikinai padidinti nacionalinę būsto išmokų programą, 

kad būtų padėta ekonomiškai pažeidžiamiems namų ūkiams, šiemet susiduriantiems su didesnių 

elektros kainų problema. Lapkričio 9 d. šį siūlymą vienbalsiai priėmė karalystės parlamentas 

(Stortingas). 

Taip pat lapkričio 12 d. vyriausybė pasiūlė sumažinti elektros energijos mokestį 2022 m., 

kad sumažėtų galutinė elektros kaina vartotojams. Pagal siūlymą, 2022 m. elektros energijos 

mokesčio tarifas sumažėtų 47 proc. žiemos mėnesiais ir 9 proc. kitais mėnesiais. Tarifas mažėtų nuo 

dabartinio lygio, kuris yra 0,1669 koronos kilovatvalandei, arba 1,7 euro cento. „Norvegijos 

vyriausybė yra mažumos vyriausybė, todėl jai reikės ieškoti sąjungininkų Stortinge, ir manoma, kad 

tai bus nelengva užduotis vykstant svarstymams dėl biudžeto“, – teigiama apžvalgoje. 

Vokietija nuo elektros tarifo nuima 2,78 cento už kilovatvalandę 

Vokietijos vyriausybė nuo 2022 m. sumažins mokestį už suvartotą elektros energiją, 

siekdama palengvinti vartotojams tenkančią naštą. Tai paskelbė tinklo operatorės. 

Priemoka tarife, iš kurios finansuojama saulės ir vėjo jėgainių plėtra, nuo sausio 1 d. 

sumažės daugiau nei 40 proc. – iki 3,72 cento už kWh. Šiuo metu šis mokestis siekia apie 6,5 cento. 

Tą patvirtino „50Herz Transmission“, „Amprion“, „TenneT TSO“ ir „TransnetBW“. 

Sumažintas mokestis bus kompensuojamas didesnėmis vyriausybės subsidijomis, kurios iš 

dalies bus padengtos lėšomis, surinktomis iš 2021 m. pradžioje įvesto CO2 mokesčio. „Tai 

didžiausias toks mokesčio sumažinimas nuo tada, kai jis buvo įvestas 2000 m., siekiant padėti šaliai 

pereiti nuo iškastinio kuro prie švaresnių energijos šaltinių“, – rašoma Seimo Tyrimų skyriaus 

apžvalgoje. 

Švedija – nesikiša 

Švedijoje kol kas jokių papildomų priemonių dėl didėjančių energijos kainų nebuvo imtasi. 

Švedijos vyriausybė kol kas nesiūlė laikinai sumažinti energijos mokesčių, taikomų elektrai ir 

dujoms. Tačiau yra kitos politinės partijos ir interesų grupės, kurios už tai pasisako, ypač kiek tai 

susiję su namų ūkiais. Taip pat yra pasisakymų, kad būtų sumažintas mokestis benzinui ir dyzelinui. 

Daugelį metų kai kuriose Šiaurės Švedijos savivaldybėse elektrai, kurią naudoja namų ūkiai 

ir paslaugų sektorius, taikoma elektros mokesčio lengvata (0,096 SEK – apie 1 euro centą – nuo 

įprastinio tarifo). 

Suomijoje buvo priimtos Elektros rinkos įstatymo pataisos dėl elektros perdavimo kainų, 

tačiau tai tiesiogiai nebuvo susiję su dabartiniu energijos kainų augimu. 

Vis tik dėl priimtų pataisų nuo 2022 m. pradžios elektros kainos namų ūkiams šiek tiek 

sumažės. Pagal įstatymo pataisas elektros perdavimo kainos per metus negalės didėti daugiau nei 8 

proc. (šiuo metu tokia riba yra 15 proc.). 

Kitų priemonių kol kas nebuvo imtasi. „Suomijoje namų ūkiai sunaudoja labai mažai dujų. 

Ypač šildymui dujos naudojamos retai. Tik Helsinkyje dujų dalis didesnė – apie 30 proc., – ir jos 

naudojamos gaminti elektrai ir centriniam šildymui. Tačiau nors spalio mėn. pradžioje centrinio 

šildymo kaina Helsinkyje išaugo 30 proc., kokių nors kompensavimo priemonių nebuvo imtasi“, – 

paaiškinama Seimo tyrėjų surinktoje apžvalgoje. 

https://www.delfi.lt/temos/svedijos
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Savickas: kitos valstybės kompensuoja, mes – nukeliame ateičiai 

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas, užsakęs Seimo Tyrimų 

skyriaus parengtą apžvalgą, pastebi, kad Lietuva renkasi kitokį kelią, nei dalis kitų Europos 

valstybių. „Visų pirma, pasigedome tam tikro principinio ir sisteminio požiūrio į tai, kokios 

reikalingos strateginės investicijos į infrastruktūrą, kurios padėtų turėti tokią energijos 

infrastruktūrą, kuri leistų amortizuoti tokius šuolius“, – apžvelgia L. Savickas. 

Jis pasigedo finansinių paskatų, kad gyventojai noriau taptų gaminančiais elektros energijos 

vartotojais, kai, palyginimui, Estija investuoja beveik 700 mln. Eurų į energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančios energijos projektus. „Dabar liko tik praėjusios vyriausybės parengti 

metų pradžioje paskelbti skatinimo konkursai, bet naujų konkursų kol kas nėra paskelbta, ir šiemet, 

panašu, kad nebebus daugiau spėta dar kažką paskelbti“, – stebisi L. Savickas. 

Tačiau didžiausią skirtumą tarp Lietuvos ir kitų valstybių jis įžvelgė tame, kad kitos 

valstybės kainas kompensuoja, subsidijuoja, tuo metu Lietuva – nukelia į ateitį. „Vis dar nesutarta ir 

tebevyksta diskusijos dėl piniginės socialinės paramos sprendimų. Kol kas vienintelė sistema, kuri 

Lietuvoje veikia – tai šilumos kainų kompensavimo priemonė. Mūsų frakcijos vardu yra 

registruotas siūlymas, vėliau kone identiškas siūlymas registruotas iš Vyriausybės pusės, dėl jų 

abiejų Seimas dar nėra apsisprendęs <...> Energetinį skurdą šalyje išgyvena 26 procentai, o 

kompensuojamomis priemonėmis pasinaudoja vos daugiau nei 3 proc. gyventojų“, – lygino 

parlamentaras. 

Jį stebino ir tai, kad savivaldybių socialinei paramai skirtos lėšos lieka nepanaudojamos 

pagal paskirtį, todėl trūksta priemonių ir principinių sprendimų. 

L. Savickas įspėja, kad elektros vartojimas toliau augs, tačiau ateityje sudėtines kainas 

sudarys ir skola už praeitį. „Prisiminkime, visai neseniai negalėjome prognozuoti tokio kainų 

kilimo. Tai ir ateityje mes negalime užtikrintai pasakyti, kad nebus situacijų, kuomet kainos 

klausimas vėl taps labai aktualus. Ir prie esamų iššūkių mes vis dar turėsime senus klausimus, tą 

kainos padidėjimą, kuris jau bus integruotas į būsimą tarifą, kurį anksčiau ar vėliau vis tiek sumokės 

vartotojai. Kitose valstybėse, matome, kad renkasi spręsti klausima ne ateities sąskaita, o dabartiniu 

metu siekiant kainas kompensuoti, ieškant sprendimo dabar“, – vertino L. Savickas. 

Jo nuomone, „motyvavimas aukštomis kainomis“ pereiti prie atsinaujinančių išteklių nebūtų 

teisingas tiems žmonėms, kurie jau yra energetiniame skurde – jie neturi galimybės priimti 

papildomai kainuojančių sprendimų. 

„Turėtume veikti keliomis kryptimis. Viena vertus, negalime neištiesti reikiamos pagalbos 

rankos žmonėms, kurie susiduria su energetiniu skurtu ir čia mes turime ieškoti principingų ir 

reikšmingesnių priemonių, nei dabar diskutuojama. Tuo pačiu mes turime kalbėti , kad neturime 

kito pasirinkimo, tik vidutiniu laikotarpiu, pradėti reikšmingą pokytį, kurį pavyko pasiekti el. 

energijos segmente judant atsinaujinančių išteklių link. Tačiau tiek transporto, tiek šildymo srityse 

reikšmingi pokyčiai dar laukia ir juos reikėtų reikšmingai skatinti“ 

Ministerija: Lietuvos priemonės atitinka EK gaires  

Energetikos ministerija paaiškina, kad priemonės, kurių Lietuva ėmėsi siekdama amortizuoti 

energijos kainų augimą gyventojams, iš esmės atitinka Europos Komisijos gaires. „Pirma, visos 

šalys vieningai sutaria, jog nacionaliniu lygiu svarbiausia apsaugoti pažeidžiamus vartotojus, tačiau 

būtina kalbėti apie nuoseklią, ilgalaikę politiką, kuri padėtų išvengti panašių kainų šuolių. Lietuvos 

sprendinių paketas apima kainų šoko suvaldymą, taip pat įsisenėjusių energijos švaistymų ir 

neūkiškumo išgyvendinimą gerinant šilumos punktų priežiūrą bei namų ūkių energetinio 

savarankiškumo didinimą, suteikiant gyventojams paramą saulės elektrinių įsirengimui ir 

neefektyvių iškastinio kuro katilų keitimui modernius AEI naudojančius šilumos katilus ar šilumos 

siurblius“, – teigiama komentare.  

Paaiškinama, kad trumpalaikės priemonės orientuotos į kainų šuolio sumažinimą visiems 

vartotojams, tuo tarpu ilgalaikės priemonės šią laikiną kainų krizę išnaudotų spartesniam perėjimui 

prie atsinaujinančios energetikos išteklių.  

Be jau patvirtintų priemonių, nepasiturintiems gyventojams, jei pritars Seimas, nuo kitų 

metų sausio 1 d. bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis ir taip sumažės finansinė 
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našta dėl didėsiančių šilumos kainų. Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai 

nuo šildymo būdo, t. y. nėra skirtumo, ar būstas šildomas centralizuotai, ar kitos rūšies kuru 

(malkomis, anglimi, dujomis ar pan.). Skaičiuojama, kad teisę gauti būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją papildomai įgytų apie 15 tūkst. žmonių, iš viso šią kompensaciją gautų apie 110 

tūkst. žmonių.  

Seimas taip pat pusmečiui pratęsė terminą, iki kada buitiniai elektros vartotojai turi 

pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją – tai padės išvengti galimo „butelio kakliuko“ efekto 2021 

m. pabaigoje, taip pat mažiau vartotojų pateks į garantinį tiekimą, kuriems elektros kaina, tikėtina, 

būtų didesnė.  

Dar vienas sprendinių paketas apima vietinio biokuro pasiūlos didinimą, kuri yra pagrindinė 

šilumos gamintojų naudojama žaliava Lietuvoje. „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“, – skaičiuoja ministerija.  

Tarp ilgalaikių priemonių numatomas beveik 300 mln. eurų finansinės paramos paketas, 

skirtas gyventojų energetinio savarankiškumo didinimui. Siekiama, kad gyventojai patys dalyvautų 

žaliojoje transformacijoje ir energetikos gamyboje. „Kas ketvirta šeima ar namų ūkis turės galimybę 

įsirengti saulės elektrinę, šilumos siurblį, pasikeisti katilą į efektyvesnį“, – žada ministerija.  
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IS-925/650-IV-4 priedas 

 

GYVENTOJAMS AIKČIOJANT DĖL IŠAUGUSIŲ SĄSKAITŲ UŽ ŠILDYMĄ, KATILINĖ 

KAUNE SKUNDŽIASI: ESAME ANT BANKROTO RIBOS 

 Edgaras Savickas 2021 m. lapkričio 18 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

LRS EK 2021-11-17 posėdžio vaizdo įrašas TN: 

https://www.youtube.com/watch?v=oDZhCDmsrJM, (nuo 57 minutės) 

 

Šilumos kainos Kauno mieste yra neadekvačiai mažos, todėl mūsų bendrovė negali 

išsilaikyti, sako biokuro katilinę valdančios įmonės „Ekopartneris“ direktorius Romualdas 

Rutka. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai svarstant dėl pokyčių vykdant šilumos 

aukcionus, jo poziciją trečiadienį išklausė Seimo Ekonomikos komitetas.  

VERT duomenimis, lapkritį Kaune šiluma kainavo 4,48 cento už kilovatvalandę ir buvo 

26,6 proc. brangesnė nei prieš metus. Vis dėlto, čia šilumos kainos buvo vienos mažiausių 

Lietuvoje. Palyginimui, Vilniuje lapkritį kainos siekė 7,15 cento už kWh (95,9 proc. daugiau nei 

prieš metus), Šiauliuose – 5,89 cento už kWh (47,3 proc. daugiau), Panevėžyje – 5,56 cento/kWh 

(17,8 proc. daugiau), Klaipėdoje – 5,78 euro/kWh (17,5 proc. daugiau). 

Kaip trečiadienį posėdyje pristatė energetikos viceministrė Inga Žilienė, prie ministerijos 

veikiančioje Šilumos taryboje buvo aptartos dvi alternatyvos, kaip būtų galima pagerinti šilumos 

aukcionų tvarką. „Viena alternatyva – vadinamieji „sandboxai“ (bandomosios aplinkos), kita – 

pakeisti VERT tvirtinamų šilumos supirkimų tvarką. Buvo diskusija, kurį modelį būtų galima 

greičiau įgyvendinti. Pavyzdžiui, sistemose, kur yra perteklius, galima numatyta vieną tvarką, o 

sistemose, kur yra trūkumas – kitą. Nebūtina visoje Lietuvoje numatyti to paties modelio“, – svarstė 

ji. 

Pasiekė ribą 

R. Rutka ragino imtis greitų sprendimų. „Žiema čia pat, vienintelis galima pajamų metas – 

sausis, vasaris, kovas. Sprendimus reikia priimti nedelsiant, norint užtikrinti šios sistemos 

išgyvenamumą, kad nebūtų taip vadinamos griūties. Siūlyčiau priimti nepriklausomų šilumos 

gamintojų pasiūlytą modelį. Jo čia dabar necituosiu, visi puikiai žino. Po to reikėtų išnagrinėti 

pastovių sąnaudų mechanizmą, kuris užtikrintų ilgalaikę ir stabilią šilumos kainą vartotojams.“, – 

ragino jis. 

„Ekopartneris“ vadovas dėstė, kad kadangi savo katilinę įrengė pasinaudojant Europos 

Sąjungos parama, tapo reguliuojami. „Šiemet pakilus biokuro kainoms, susidarius žirklėms tarp 

biokuro ir palyginamųjų kainų, kurias tvirtinta VERT, bendrovė visiškai atsidūrė ant kritinės ribos. 

Galima matyti, kad mes dalyvaudami aukcionuose gaudavome įvairias kainas, ne pačias 

mažiausias. Neišgalime surinkti būtino krepšelio, kuris leistų bendrovei išsilaikyti. Esame 

reguliuojami. VERT yra patvirtinęs mums kainą – ten tik su kelių procentų pelningumu yra. 

Neadekvačiai mažos kainos Kauno mieste – galbūt galima jomis pasidžiaugti, bet jos neduoda 

tvarumo. Problemos – reali, perteklinė ir didžiausia šalyje konkurencija. Taip pat – kryžminis 

subsidijavimas, kai vieni reguliuojami, kiti nereguliuojami. Vieni gauna pajamas iš elektros, kiti tik 

iš šilumos. Tokia situacija priveda prie veiklos rizikų atsiradimo, todėl kyla tęstinumo problemos. 

Todėl yra neišvengiamai reikalingi pakeitimai ir papildymai teisinėje sistemoje, kurie leistų 

užtikrinti ilgalaikę situaciją ir leistų pateikti mažiausias kainas vartotojams. Bankrutavus šilumos 

energijos gamintojams, kas atsitinka? Pirmiausia, tai yra grėsmė neįgyvendinti užsibrėžtų tikslų. Be 

to, šilumos gamybai būtų vėl naudojamas brangtus ir taršus iškastinis kuras. Kodėl Kaune kainos 

geros, o į Vilnių neateina gamintoja iš atsinaujinančių išteklių? Būtent šita situacija ir stabdo 

žaliosios energetikos plėtrą Lietuvoje. Vargu, ar kas nors gali surizikuoti“, – Seimo nariams dėstė 

verslininkas. 

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/gyventojams-aikciojant-del-isaugusiu-saskaitu-uz-sildyma-katiline-kaune-skundziasi-esame-ant-bankroto-ribos.d?id=88700169
https://www.youtube.com/watch?v=oDZhCDmsrJM
https://www.delfi.lt/temos/kainos
https://www.delfi.lt/temos/siluma
https://www.delfi.lt/temos/inga-ziliene
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Posėdyje jis papasakojo ir tai, kad Kauno miesto šilumos rinka yra viena geriausiai išvystytų 

atsinaujinančių išteklių rinkų. „Čia veikia aibė gamintojų. Tai ir „Kauno energija“, kuri ir tiekėjas, 

bet turi ir biokuro katilines. Bendra nominali galia, kuri yra apie 340 megavatų, yra būtent biokuro 

ir naujosios Kauno kogeneracinės jėgainės, deginančios atliekas. Žieminis pikas Kauno mieste 

skaičiuojamas apie 450 MW, todėl likusią dalį dengia esančios „Kauno energijos“ dujinės katilinės. 

Kalbant apie „Ekopartneris“ situaciją, 2015 metais buvo įgyvendintas projektas „Biokurą 

naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune“. Pasinaudota 1,7 mln. eurų ES 

struktūrinių fondų parama, o bendra projekto vertė sudarė 5,5 mln. eurų. Nominali galia – 17,5 

MW, biokuro katilai (po 7 MW) ir ekonomaizeris (3,5 MW). Vieta netoli centro – L. Ivinskio g. 65, 

tiekimo požiūriu tai labai naudinga, visos kitos katilinės yra rajonuose. Daug patirties sėmėmės iš 

Danijos, Austrijos. Mūsų katilinė gal ne vienintelė, bet viena moderniausių. Yra sumontuoti 

elektrostatiniai filtrai, tai svarbu dėl taršos. Taip pat yra įgilinta kuro saugykla, tai dėl vizualinės 

taršos. Kaune atlikta ir daugiau projektų, išplėsti pajėgumai. Kaunas dabar visur linksniuojamas 

kaip geriausiai apsirūpinantis šiluma, taip pat pigiausia šiluma. Taip pat – kaip efektyvus ir žalias“, 

– kalbėjo R. Rutka. 

Jis pabrėžė, kad „Ekopartneris“ tik vienais metais nuo 2015-ųjų dirbo pelningai. „Iš visų 

bendrovių 2020 metais rezultatai teigiami yra tik elektrinėse („Foksita“, „Idex Taikos elektrinė“ ir 

„Idex Biruliškių“ 2 katilai), tai tie, kurie gamina ir gauna pajamas iš elektros. Visos katilinės 

(„Aldec General“, „Idex Taika“, „Lorizon Energy“, „Ekopartneris“, „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 

ir „Petrašiūnų katilinė“) iš esmės dirba ant kritinės ribos. Praktiškai nėra vienodų gamintojų, visi 

skirtingi. Tai, kad mes konkuruojame gamindami tik šilumą, o kitos dar gauna pajamų iš elektros 

(kogeneracinė gauna ir šiukšlių vartų mokesčio)“, – pasakojo pranešėjas. 

Pasisakė už bandomąjį režimą 

Ekonomikos komiteto narys ir buvęs Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas posėdyje 

pasisakė už tai, kad VERT priimtų nepriklausomų šilumos gamintojų palaikomą „sandbox“ modelį. 

„Į situaciją tikrai reikia atkreipti dėmesį, nes kitaip analogiška situacija gali susiklostyti ir Vilniuje. 

Galime nuo komiteto priimti rekomendaciją VERT, tą patį siūlo ir Energetikos ministerija – 

išbandyti „uždaros dėžutės“ principą. Dabar situaciją VERT vertina bendrai visoje Lietuvoje. Tuo 

metu Kaune yra susiklosčiusi keista situacija, kuri kol kas palanki gyventojams, bet visiškai į ožio 

ragą suvarys visus gamintojus. Išskyrus du – „Kauno energiją“ ir „Fortum“, kurie galiausiai kitiems 

išmirus dalinsis rinką savais metodais. Pasiūlyti VERT, kad ji nustatinėtų palyginamąsias kainas 

atskirai Kaune. Manau, tas modelis galėtų būti įgyvendinamas. Tai nėra labai skaidri rinka, nes tie, 

kas tiekia šilumą iš atliekų, gauna tam tikrą subsidiją per atliekų deginimą. Dėl to išsikraipo rinką ir 

mažesnieji, gaminantys iš biomasės nukenčia“, – aiškino konservatorius. 

Savo ruožtu Lietuvos regionų frakcijos seniūno pavaduotojas Jonas Pinskus sakė, kad 

problema kyla dėl kogeneracinių jėgainių, kurios savo kurą gauna nemokamai. „Už jį dar 

primokama ir jie nėra reguliuojami, o tie, kurie perka kurą, eina į bankrotą, nes negali laisvoje 

rinkoje konkuruoti“, – sakė jis. 

Posėdyje taip pat dalyvavęs VERT pirmininko pavaduotojas Donatas Jasas stebėjosi, kodėl 

„Ekopartneris“ į juos bando kreiptis per parlamentą. „Norint pritaikyti „sandbox“ sąlygas, kreiptis 

turi visi rinkos dalyviai ir nurodyti, kad nori to išskirtinumo. Keista iš ūkio subjektų girdėti tokius 

vertinimus, kai jie dar nesikreipė dėl „sandbox“, – sakė jis. 

D. Jasas sakė, kad VERT yra sulaukusi Šilumos tarybos vertinimo rezultatų, kuriuose 

pasisakoma už tai, kad Šilumos ūkio įstatymas nebūtų keičiamas. „Tačiau reikia įvertinti pakeitimų 

rizikas visos Lietuvos mastu. Galbūt išgelbėsime Kauną, bet galbūt bus blogai situacijai Klaipėdoje 

arba Vilniuje. Tai reikalauja laiko“, – prašė jis. 

Savo ruožtu komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius atsakė, kad VERT rašto iš visų rinkos 

dalyvių gali ir nesitikėti. „Nes yra skirtingi tiekėjai ir skirtingi interesai. Mums reikės ieškoti kitos 

išeities“, – sakė jis ir pridūrė, kad galutinis komiteto sprendimas turėtų paaiškėti kitą trečiadienį. 

Priminė priešistorę 

I. Žilienė posėdyje dar priminė, jog šilumos gamybos modelis Lietuvoje buvo suformuotas 

prieš beveik 20 metų. „Jei prisimintume, visą plėtra rinkoje vyko labai chaotiškai, planavimo 

https://www.delfi.lt/temos/andrius-kupcinskas
https://www.delfi.lt/temos/jonas-pinskus
https://www.delfi.lt/temos/kazys-starkevicius
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nebuvo ir šiai dienai turime arba perteklinę infrastruktūrinę rinką, kas šiai dienai yra Kaune. Arba 

ką turime Vilniuje – trūksta pajėgumų (po kogeneracinės atsidarymo turbūt nebetrūks). Žiūrint į 

ateitį, numatoma, kad tiek savivaldybės, tiek šilumos tiekimo įmonės turėtų 10 metų centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos investicijų planus, įskaitant ir plėtros planus šilumos gamybos rinkoje. 

Tai reiškia, kad 10 metų laikotarpyje būtų matoma, kuriose sistemose yra šilumos galių trūkumas. 

Dauguma biokuro katilų gali būti nudėvėti per 10 metų ir planai leistų suplanuoti papildomus 

įrenginius. Juos būtų galima statyti po to, kai būtų įvertinamos efektyviausios technologijos, 

šilumos surinkimas iš duomenų centrų, prekybos centrų, alternatyvios technologijos. Tada 

savivaldybės galėtų skelbti konkursus papildomiems šilumos gamybos įrenginiams. Tai leistų 

išvengti chaotiškos plėtros ir galių trūkumo“, – pasakojo ji. 

I. Žilienė pridūrė, kad galbūt Kaune būtų galima atsisakyti palyginamųjų kainų. „Bet tai tik 

vienas iš galimų sprendinių, galbūt ir kosmetinis, bet leistų situaciją koreguoti. Kalbant apie 

operatyvinius veiksmus, ką pristatė ir R. Rutka, būtų galima koreguoti šilumos supirkimo tvarką, 

kurią tvirtina VERT. Modeliai taryboje prie ministerijos jau buvo apsvarstyti. Iš tiesų jie leistų 

spręsti konkurencijos problemas ilgalaikėje perspektyvoje. Jei dabar vieni įrenginiai išeitų iš rinkos, 

vėliau atsirastų jų trūkumas, konkurencija suprastėtų ir turėtume situaciją panašiai kaip Vilniuje. 

Priėjome išvados, kad Šilumos ūkio įstatymo keitimo nereikia, kad būtų galima įgyvendinti tokius 

šilumos supirkimo aukcionų metodus. Buvo pasiūlymas išbandyti vieną tų modelių, jei sutinka 

įmonės, bandomojoje aplinkoje. Tą gali padaryti VERT“, – sakė viceministrė. 
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IS-925/650-IV-5 priedas 

 

AM 2021 11 18 pranešimas. Finansinės priemonės klimato kaitai valdyti bus naudojamos 

lanksčiau 

TN: tn  

 

Ketvirtadienį Seimo priimtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 

pataisos leis optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti. 

Pritarus Vyriausybės pateiktoms pataisoms, kurias parengė Aplinkos ministerija, nustatyta, 

kad Klimato kaitos programos (KKP) lėšos bus planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, 

kaip ligi šiol. Todėl visuomenė ir valstybės institucijos galės iš anksto planuoti teikti paraiškas KKP 

paramai gauti ir veiksmingiau įgyvendinti finansuojamus projektus.  

„Ilgalaikis planavimas bus patogesnis ir verslui, nes Vyriausybės numatomas subsidijas 

privatus sektorius galės įtraukti į savo ilgalaikę strategiją“, – sako aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas. 

Ketverių metų KKP investicijų planus tvirtins Vyriausybė, suderinusi su Seimo Aplinkos 

apsaugos komitetu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei visuomene. Metines lėšų 

panaudojimo ataskaitas Aplinkos ministerija teiks Vyriausybei ir Seimo Aplinkos apsaugos 

komitetui. Ketverių metų investicijų planai ir lėšų panaudojimo ataskaitos bus teikiamos kartu su 

informacija apie planuojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų sumažinimus, ir 

tai sudarys galimybę įvertinti planuojamą aplinkosauginį efektą. 

Nustatyta, kaip turi būti rengiama nacionalinė išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio apskaita ir 

prognozės. Ligi šiol toks reglamentavimas nebuvo apibrėžtas įstatymu. Siekiant į apskaitos rengimo 

procesą įtraukti mokslo ir kitas kompetentingas institucijas, aplinkos ministras įgaliotas sudaryti 

ekspertų darbo grupę išmetamų ŠESD kiekiui skaičiuoti. 

Sumažinti neigiamą fluorintų ŠESD poveikį klimato kaitai, užkirsti kelią aplaidumui 

išleidžiant jas į atmosferą, kai šiomis dujomis pildomi netvarkingi automobilių oro kondicionieriai, 

leis numatyti reikalavimai užsiimantiesiems tokių kondicionierių pildymu. Nustatytas 3 mėnesių jų 

darbų rezultato kokybės garantinis terminas. Jis pasirinktas, atsižvelgus į paslaugos sezoniškumą 

(pikas būna vasarą) ir jos gavėjų poreikį sezono metu gauti kokybišką paslaugą. 

Patikslintas įstatymas suvienodino nuostatas, dėl kurių šiemet prasidėjusiu ketvirtuoju ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos laikotarpiu nebegalima naudoti patvirtintų taršos mažinimo 

vienetų ar taršos mažinimo vienetų kasmetiniam atsiskaitymui už išmestą ŠESD kiekį. 

Patikslintos ir nuostatos, kaip turi būti sudaromas Nacionalinis klimato kaitos komitetas, ir 

jo funkcijos. Komitetas bus sudaromas nepriklausomoms mokslinėms konsultacijoms klimato 

politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais teikti. Ši nuostata priimta, atsižvelgus į Europos 

klimato reglamentu išsakytą raginimą ES valstybėms narėms įsteigti nacionalines klimato 

patariamąsias mokslines tarybas, kurios klimato politikos klausimais konsultuotų valstybės 

institucijas. 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-925/650-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Baltijos energetikos forume 2021 

TN: tn  

 
From: Agnė (Verslo žinios) <agne.ranonyte@verslozinios.lt>  

Sent: Tuesday, November 16, 2021 1:41 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Eesti Energia, Wind Europe, Ignitis, EPSO-G, RWE ir kt. Baltijos energetikos forume 2021 [Iki ketvirtadienio 

išankstinė registracija] 

 

Dainius Kreivys, Energetikos ministras, Timo Tatar, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių 

ministerijos Generalinio sekretoriaus pavaduotojas energetikai ir mineraliniams ištekliams, Darius 

Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas ir kt. metiniame BALTIJOS 

ENERGETIKOS FORUME  

 

Sveiki, gruodžio 9 d. kviečiame į jau tradicinį energetikos sektoriaus atstovų susitikimą 

- BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMĄ. Pagrindinės šių metų temos: 

 

• Energijos šaltinių transformacija 

• Europos energetikos žaliasis kursas: strateginių tikslų revizija 

• Jūrinio vėjo projektų plėtra Baltijos jūroje 

• Vandenilio projektų plėtra ir jų teisinis reguliavimas Europoje 

• Ateitis saulės jėgainių plėtotojų akimis ir kt. 

 

Čia pranešimus skaitys ir įžvalgomis dalysis: 

 

• Dainius Kreivys, Energetikos ministras, 

• Daiva Garbaliauskaitė, Energetikos viceministrė, 

• Timo Tatar, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos Generalinio 

sekretoriaus pavaduotojas energetikai ir mineraliniams ištekliams, 

• Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas, 

• Hando Sutter, „Eesti Energia“ valdybos pirmininkas, 

https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
mailto:agne.ranonyte@verslozinios.lt
mailto:info@lsta.lt
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
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• Walburga Hemetsberger, „SolarPower Europe“ vykdančioji direktorė, 

• Dr. Joyce von Marschall, RWE Jūrinio vėjo projektų vadovė Baltijos šalyse, 

• Giles Dickson, „Wind Europe“ vadovas, 

• Linas Sabaliauskas, „Enefit Green“ generalinis direktorius, LLC, 

• Jorgo Chatzimarkakis, „Hydrogen Europe“ generalinis direktorius,  

• Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis 

direktorius, 

• Marianne Beck Hassl, „Ørsted“ rinkų plėtros vadovė, 

• Rolandas Zukas, EPSO-G generalinis direktorius, 

• Dovilė Greblikienė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, 

• Kim Søgaard Mikkelsen, „Energinet“ Energetinių salų Projekto direktorius, 

• Julius Sakalauskas, „SoliTek“ direktorius, ir kiti. 

 

Forumas vyks gruodžio 9 d. Vilnius Grand Resort, Vilniuje, ir internetu.  

Dalyvio bilietas – 300 Eur + PVM. Registruojantis iki ketvirtadienio (lapkričio 18 

d.) - 250 Eur + PVM.  

Daugiau informacijos ir registracija  

Arba susisiekime el. paštu agne.ranonyte@verslozinios.lt ir tel. + 370 5 250 7151  

Pagarbiai  

Agnė Ranonytė  

„Verslo žinių“ B2B renginių sk. vadovė  

agne.ranonyte@verslozinios.lt  

+ 370 5 250 7151  

  

 

https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
mailto:agne.ranonyte@verslozinios.lt
tel:+37052507151
mailto:agne.ranonyte@verslozinios.lt
tel:+37052507151
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IS-925/650-V-2 priedas 
 

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

networks, 

TN: tn  

 

AŠ dalyvausiu šiame, gavau jau prisijungimą (tarp pranešėjų VŠT, taip pat ir Latviai pristatys savo 

naują jau įdiegtą žematemperatūrį tinklą, Švedai savo). Registracijos detalės kvietime čia. 

 
From: Konferencja konferencja@imp.gda.pl  

Sent: Monday, November 15, 2021 3:40 PM 

To: 'konferencja' konferencja@imp.gda.pl 

Subject: Link to Final Conference of LowTEMP 2.0 SBR Project: "4th generation low temperature district heating 

networks" 18t November 2021, via internet 

 

Dear Sir or Madam, 

Thank you for registration for an open conference on: 

  

4
th

 generation low temperature district heating networks 

18
th

 November 2021 

via internet (Zoom) 

  

The conference aims to show how to implement 4
th

 generation low temperature district 

heating networks.  

                       

 

Here is the LOGIN DATA  

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/94895125199?pwd=eU5WVWhDVjF0OWdHZSs3WDJoV2VkZz09,  

 

Meeting ID: 948 9512 5199 

Passcode: imp123 

 

 

The conference will start on November 18, 2021 at 1:00 PM. Please log in to meeting at 12:45. We 

encourage you to download the lastest version of the Zoom. In the case of technical problems, 

please contact us via e-mail: konferencja@imp.gda.pl  

You can find detailed information and program  

on the website: https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/index.html 

Please note that places are limited and will be allocated on a first come first served basis. 

Main Sponsors: 

 

 
 

https://lsta.lt/aktualijos/konferencija-4-tos-kartos-zemos-temperaturos-centralizuoto-silumos-tiekimo-sistemos/
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/program.pdf
mailto:konferencja@imp.gda.pl
mailto:konferencja@imp.gda.pl
https://zoom.us/j/94895125199?pwd=eU5WVWhDVjF0OWdHZSs3WDJoV2VkZz09
mailto:konferencja@imp.gda.pl
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/index.html
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LŠTA INFO. 4-tos kartos žemos temperatūros centralizuoto šildymo tinklai 

 

Siunčiame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos parengtą informaciją apie š.m. lapkričio 18 

dieną įvykusią tarptautinę konferenciją „4-tos kartos žemos temperatūros centralizuoto 

šildymo tinklai“. Jos metu buvo pristatyta eilė įdomių pranešimų apie centralizuoto šilumos 

tiekimo (CŠT) įmonių patirtis diegiant žemos temperatūros šilumos tiekimo tinklus. Kai kurios 

išvados gali būti aktualios ir Lietuvos šilumininkams, kurie sistemiškai žemina tinklų vandens 

temperatūrų lygį, siekdami mažinti šilumos perdavimo nuostolius, didinti vamzdynų patikimumą ir 

ilgaamžiškumą bei efektyviau integruoti atsinaujinančios energijos šaltinius. 

Taip pat šią informaciją rasite LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt, tiesioginė nuoroda 

https://lsta.lt/aktualijos/ketvirtos-kartos-cst-sistemu-kurimas-baltijos-regiono-salyse/ 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 

http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/ketvirtos-kartos-cst-sistemu-kurimas-baltijos-regiono-salyse/
mailto:info@lsta.lt
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IS-925/650-VI-1 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-11-16 pranešimas. 

TN: tn  

 

PABRANGUS KURUI, BRANGO IR ŠILUMA 

 

Šių metų spalis buvo vėsesnis nei pernai, tad ir šildymo sezonas prasidėjo anksčiau nei 

praėjusiais metais. Spalio mėnesio vidutinė oro temperatūra Panevėžyje siekė 8,1 laipsnio šilumos, 

pernykštis spalis buvo šiltesnis - vidutinė mėnesio temperatūra buvo 10,2 laipsnio šilumos. Šį spalį 

daugiabučiai namai šildėsi visą mėnesį, kai prieš metus šildyti buvo pradėta tik nuo spalio 14 d. Tad 

dėl ilgesnės šildymo trukmės, didesnio šilumos suvartojimo ir pabrangusios šilumos, gyventojai šį 

spalį sulaukė didesnių mokesčių už šilumą. 

Šilumos suvartojimas ir jos kaina formavo mokesčius  

Sąskaitos už šildymą dydis priklauso nuo tą mėnesį nustatytos šilumos kainos už vieną 

kilovatvalandę ir būsto šildymui sunaudoto šilumos kiekio. Mokestis už šildymą apskaičiuojamas 

šilumos kainą padauginus iš būste sunaudoto šilumos kiekio. 

Kad šiluma būtų pigesnė, AB „Panevėžio energija“ mažina šilumos gamybos sąnaudas 

rekonstruodama katilines, plečiant biokuro panaudojimą, vykdant šilumos tinklų rekonstrukcijas, 

diegiant naujas technologijas. AB „Panevėžio energija“ 68 proc. šilumos pagamina savuose šilumos 

gamybos šaltiniuose , 32 proc. perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG). 

Kylant kuro kainoms, bendrovė negali daryti reikšmingos įtakos galutinei šilumos kainai, 

nors Panevėžio energijos katilinėse deginamas biokuras sudaro 90 proc. Likęs naudojamas kuras - 

gamtinės dujos sudaro 8 proc., kitos rūšys – 2 proc. Įvertinus didėjančias kuro kainas ir aukcione 

perkamos (NŠG) šilumos kainą, kurią taip pat veikė biokuro kainų išaugimas, spalio mėnesį 

šilumos kaina, palyginus su 2021 m. rugsėju, didėjo 5,9 proc. Palyginus su praėjusių metų spaliu, 

šilumos kaina didėjo 14 proc. ir gyventojams kilovatvalandė kainavo 5,12 ct (su 9 proc. PVM), kai 

pernai ji kainavo 4,49 ct (su 9 proc. PVM). 

AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina kiekvieną mėnesį perskaičiuojama atsižvelgiant tik į 

kuro ir perkamos šilumos iš NŠG kainas. Visiems bendrovės regiono vartotojams nustatoma 

vienoda šilumos kaina. 

Vartotojų mokėjimams už šilumą didelę įtaką turi šilumos suvartojimas pastate. Jei šilumos 

kaina ir nesikeičia, tačiau šaltuoju metų laiku už šildymą tenka mokėti daugiau, nes žema oro 

temperatūra lemia didesnį šilumos kiekio suvartojimą. Taigi, sumažinus šilumos suvartojimą 

pastatuose, mažėtų ir mokėjimai už ją. 

Per maža sienų šiluminė varža, nesandarūs langai, blogas stogų apšiltinimas, nekokybiškos 

inžinerinės sistemos bei jų valdymas ir reguliavimas ir kt. – visa tai didina gyventojų išlaidas 

šilumai. Kokybiškai sutvarkius ar atnaujinus gyvenamąjį namą galima iki 50 proc. sumažinti 

šilumos suvartojimą, o, tuo pačiu, ir išlaidas šildymui. 

Spalio mėnesio mokesčiai už šildymą 

Šių metų spalio mėnesį Panevėžio gyvenamuosiuose namuose, kuriems šiluma tiekiama 

centralizuotai, 50 kv. metrų ploto butų šildymui vidutiniškai suvartota 380 kWh (7,6 kWh/vienam 

kv. m). Prieš metus, paskelbus šildymo sezoną nuo spalio 14 d., šis rodiklis sudarė apie 210 kWh 

(4,2 kWh/vienam kv. m) ir gyventojai už 50 kv. metrų buto šildymą vidutiniškai mokėjo apie 9,50 

euro. Įvertinus šilumos kainos padidėjimą ir šilumos suvartojimą, šių metų spalį 50 kv. metrų buto 

gyventojai šildymui vidutiniškai išleis 19,50 euro (39 ct/vienam kv. m).Mažiausiai už šildymą 

mokės renovuotų  ar naujų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, kuriems vieno kv. metro 

šildymas vidutiniškai kainuoja 29 ct. Šį spalį  tokiuose namuose 50 kv. metrų ploto buto šildymui 

https://www.pe.lt/news/521/47/Pabrangus-kurui-brango-ir-siluma
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vidutiniškai suvartota 290 kWh (5,8 kWh/vienam kv. m). Sąskaita už šildymą tokio dydžio būstui 

vidutiniškai sudaro 14,50 euro.  

Daugiabučiuose namuose, kurie Panevėžyje buvo pastatyti iki 1993 m. ir dar nėra renovuoti, 

šilumos punktai yra senos konstrukcijos su elevatoriniais mazgais, nėra įrengtų automatinių 

temperatūros reguliavimo prietaisų, 50 kv. m buto šildymui vidutiniškai reikėjo 460 kWh (9,2 

kWh/vienam kv. metrui) šilumos. Išlaidos už šildymą tokio dydžio būstui vidutiniškai sudarė 23,50 

euro (47 ct/vienam kv. m). Vien įrengus automatizuotą šilumos punktą tokiuose daugiabučiuose, 

šilumos vidutiniškai buvo suvartota  apie 12 proc. mažiau ir vieno kv. metro ploto šildymas kainavo 

41 ct.  50 kv. m ploto buto šildymas gyventojams kainavo 20,50 euro. 

Kiekvieno konkretaus namo faktiniai mokėjimai yra skirtingi. Juos pamatyti ir palyginti 

galite AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje www.pe.lt, skyrelyje „Namo informacija“. 

 
 

http://www.pe.lt/
https://www.pe.lt/namo-informacija


 

196 

 

IS-925/650-VI-2 priedas 

 

LŠTA 2021-11-22 pranešimas (projektas) 

 

Valstybės parama individualaus šildymo keitimui į centralizuotą. 

 

Kiekvienais metais, prasidėjus šildymo sezonui aplinkos oro kokybė Lietuvos 

miestuose ir miesteliuose labai suprastėja, nes dar daug individualių namų šildosi prastos 

kokybės kietojo kuro katilais, kuriuose net ir gerų malkų efektyviai sudeginti neįmanoma. 

Didelį kuro nesudegimą liudijantys „rūkytų gaminių“ ar dar aštresni dūmai, išmetami tiesiai į 

žmonių gyvenamas zonas, skatina kvėpavimo takų ar dar rimtesnes ligas. Visiems gerai 

žinomos mirtinai pavojingos „smalkės“. Šių dujų taip pat gausu kaminukų dūmuose. Taip 

deginamo kuro dūmams tinka tie patys užrašai, kuriuos matome ant cigarečių dėžučių. Tik 

rūkaliai nuodijasi savanoriškai, o katiliukų savininkai dūmais aplinkinius vaišina“ 

neatsiklausę. Ir dūmų kiekiai, tai ne cigaretės. Negi XXI amžiuje nėra kuom pakeisti praeito 

šimtmečio technologijų? 

 

Lietuvos miestuose atliekami oro taršos matavimai akivaizdžiai liudija, kad prasidėjus 

šildymo sezonui, ypač individualių namų kvartaluose kenksmingų medžiagų koncentracija 

reikšmingai išauga ir dažnai kelis kartus viršija sveikatai nepavojingą ribą (jeigu tokia yra). 

Didžiausias užterštumo padidėjimas fiksuojamas termometrų stulpeliams leidžiantis žemyn, esant 

ramiems, nevėjuotiems orams, kai teršalai sunkiau išsisklaido, kaupiasi atskirose teritorijose. 

Moksliniais tyrimais daug kartų įrodyta, kad buitiniai katilai į aplinką išmeta net šimtus kartų 

didesnę nuodingų medžiagų koncentraciją, negu pramoniniai automatizuoti aukšto efektyvumo 

katilai, deginantys tą patį kurą. Kadangi energetiniuose katiluose kuro degimo procesas vykdomas 

pilnai ir kontroliuojamas automatiškai. Juose įrengti sudėtingi degimo proceso valdymo ir dūmų 

valymo įrenginiai - taip užtikrinama patys aukščiausi aplinkosauginiai reikalavimai, pagal ES 

norams ir standartus. Jie nuolat tikrinami kontroliuojančių įstaigų. 

Pagrindinė buitinių kietojo kuro katilų ir krosnių bėda ta, kad jų galia reguliuojama 

sumažinant oro tiekimą. Įsiplieskus kurui ir kylant vandens temperatūrai sklendė ar ventiliatorius 

automatiškai arba rankiniu būdu sumažina oro tiekimą ir prasideda ne degimas, o savotiškas 

smilkimas. Tokiais periodais generuojami didžiuliai kiekiai nesudegusių medžiagų anglies 

monoksido (smalkių), suodžių, kurių sudėtyje „puokštė“ kancerogeninių medžiagų ir daug kitokių 

įvairiausių gamtai ir žmonėms kenksmingų medžiagų. Tuo tarpu energetiniuose katiluose nuodingų 

dujų koncentracija labai maža, nes kuras į juos tiekiamas tolygiai – tiek, kiek reikia šiluminei galiai 

pasiekti. Degimui reikalingas oras taip pat tiekiamas proporcingai kuro kiekiui – tiek, kiek jo reikia 

pilnam kuro sudeginimui. Energetiniame katile degimas vyksta aukštoje 900 – 1100 laipsnių 

Celsijaus temperatūroje, todėl oksiduojamos ir pilnai sudega visos degiosios medžiagos. Biokurą 

deginančiose katilinėse dūmai dar praplaunami ir vandeniu – tai padeda kruopščiai juos išvalyti nuo 

kietųjų dalelių ir kitų junginių, o šiame procese gauta dūmų šiluma panaudojama labai efektyviai.  

Sveikata turėtų būti daug svarbiau nei pigus šildymas. Deja, ne visi tą supranta ar vertina. 

Europos Sąjunga ir Lietuvos valstybė neginčijamu prioritetu laiko centralizuotą miestų aprūpinimą 

šiluma. Nes tai puiki galimybė palaikyti švarų orą miestuose, šilumos gamybai efektyviai panaudoti 

įvairius atsinaujinančius mūsų miškų ir buities atliekas ir nepriklausyti nuo globalių energetinių 

išteklių. Lietuvoje pasiekta, kad centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti naudojama net 75 % 

atsinaujinančio daugiausiai vietinio biokuro ir tik 19 % iškastinio kurio - importuojamų gamtinių 

dujų. Taip Lietuva reikšmingai prisideda sprendžiant klimato kaitos problemas, o švarus ir rūpesčių 

nereikalaujantis centralizuotas šildymas labai patogus naudingas šalies piliečiams.        

Siekdami švaresnės gyvenamosios aplinkos eilė Lietuvos miestų pradeda galvoti apie 

kietojo kuro naudojimo tankiai gyvenamuose draudimą, nes skiriama finansinė parama ekologiškų 

šildymo būdų įsirengimui per maža ir per lėta. Šildymo iškastiniu kuru – dujomis negalima remti, 
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saulės kolektoriai veikia tik vasarą, o populiarėjantys šilumos siurbliai nėra efektyvūs senos 

statybos namuose, be to dažnai naudoja daug importuojamos iškastiniu kuru pagamintos elektros. O 

tai nėra nacionalinis prioritetas.    

Puiki šildymo technologija, atitinkanti iš esmės visus laikmečio prioritetus, kaip  tik yra 

centralizuotas šilumos tiekimas, kuriam reikalingi vamzdynai įrengti ir veikia beveik visuose 

Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Skatinant šios technologijos plėtrą Lietuvos valstybė remia 

naujų vartotojų prisijungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Tam tikslui pradėta 

įgyvendinti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojama priemonė skatinti namų ūkius 

atsisakyti iškastinio kuro ir prisijungti prie miestų šilumos tinklų, tiekiančių „žaliąją“ šilumą, 

pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.  

Individualių ir daugiabučių namų gyventojai gali kreiptis į miesto šilumos tiekimo 

bendroves ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro (dujos, anglys, skalūnai, durpės) 

šildymo sistemą į centralizuotą apsirūpinimu šiluma būdą. Maksimalus subsidijos dydis vieno ar 

dviejų butų namui – 2 500 Eur, daugiabučiui namui – 10 000 Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 

proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą 

naudojantys pastatai. 

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio 

naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Šilumos tiekėjai, įvertinę technines galimybes, 

įsipareigos nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis. 

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti 

savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo arba 

konkurencinėse zonose. 

Raginame pasinaudoti Aplinkos ministerijos klimato kaitos programos subsidijomis 

išnaudoti puikią progą atsinaujinti savo šilumos sistemą, turėti naują, modernų bei energiją taupantį 

šilumos punktą su galimybe reguliuoti ir savo nuožiūra naudoti pageidaujamą šilumos kiekį. 

Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje https://www.apva.lt/call/kvietimas/ 

Kurkime švarią ir sveiką valstybę.  

*** 

 

Individualaus šildymo oro taršą sumažins prisijungimas prie miesto šilumos tinklų: galima gauti 

subsidiją 

 

Prasidėjus šildymo sezonui aplinkos oro kokybė kiekvienais metais ypač prastėja tada, 

kai gyventojai pradeda šildytis individualiai. Didžiausias užterštumo padidėjimas jaučiamas 

termometrų stulpeliams leidžiantis žemyn, esant ramiems, nevėjuotiems orams, kai teršalai 

sunkiau išsisklaido, kaupiasi vienoje teritorijoje. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad buitiniai 

katilai išskiria net tūkstančius kartų daugiau nuodingų dalelių, nei naudojami centrinio 

šildymo sistemose 

Individualių namų keliama tarša, kietojo kuro naudojimas yra įvardijamas kaip vienas 

didžiausių oro taršos šaltinių mieste. Tuo tarpu kai stambios centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 

katilinės ir elektrinės net ir kietąjį kurą sudegina labai kokybiškai, čia įrengti sudėtingi degimo 

proceso valdymo ir dūmų valymo įrenginiai - taip užtikrinama patys aukščiausi aplinkosauginiai 

reikalavimai. 

Buitiniame katiliuke kūrenant įprastas malkas nuodingų dujų koncentracija siekia 5000 

milijoninių tūrio dalių (ppm). Reguliuojant buitinio katiliuko galią, mažinant oro tiekimą, nuodingų 

medžiagų koncentracija išauga net iki 30 000 ppm ir daugiau. Tuo tarpu energetiniame katile, 

naudojamame centrinio šildymo sistemų, susidaro mažesnė nei 1 pmm dujų koncentracija.  

Pažymėtina, kad energetikos objektų taršos lygį reglamentuoja tiek Europos Sąjungos, tiek 

nacionaliniai teisės aktai, jų laikymąsi kontroliuoja valstybės įstaigos  - nuolat tikrinama, kad oro 

kokybė būtų gera ir ribinės vertės nebūtų viršijamos. Ženkliai mažesnė nuodingų dujų koncentracija 

energetiniuose katiluose susidaro, nes kuras į juos tiekiamas tolygiai – tiek, kiek reikia šiluminei 

galiai sudaryti. Degimui reikalingas oras taip pat tiekiamas proporcingai kuro kiekiui – tiek, kiek jo 

https://www.apva.lt/call/kvietimas/
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reikia pilnam kuro sudeginimui. Energetiniame katile degimas vyksta aukštoje 900 – 1100 laipsnių 

Celsijaus temperatūroje, todėl oksiduojamos ir pilnai sudega visos degiosios medžiagos. 

Centralizuotose šildymo sistemose dūmai yra ir specialiais įrenginiais valomi nuo kietųjų dalelių. 

Beveik visose energetinėse katilinėse dūmai dar praplaunami vandeniu – tai padeda kruopščiai juos 

išvalyti nuo kietųjų dalelių ir kitų junginių, o šiame procese gauta dūmų šiluma panaudojama 

naudingai 

Tuo tarpu jau ne vienerius metus pastebima, kad individualiai besišildantys gyventojai linkę 

kūrenti ir aplinkai pavojingiausias atliekas – baldus, drabužius, tekstilę ar plastiką, kurioms visiškai 

sudegti trukdo per žema temperatūra. Daugelis gyvenamųjų namų kaminų neturi filtrų, todėl į 

aplinką patenka itin kenksmingos medžiagos, kurias išskleidžia deginamos chemiškai apdorotos bei 

dažytos atliekos. Teršalais pirmiausia kvėpuoja patys gyventojai ir aplinkiniai. Po deginimo likę 

pelenai, kuriuose yra toksinių elementų, sunkiųjų metalų, kancerogenų, gali būti išnešiojami vėjo į 

kitas gyvenamąsias zonas arba jais yra tręšiama žemė.  

CŠT katilinių ir namų ūkių taršos palyginimas. Emisijos faktoriai (kietasis kuras) 

 
Sveikata yra daug svarbiau nei pigus šildymas, tačiau norėdami sumažinti bendrą taršos 

kiekį turime išspręsti ne vieną problemą. Švari centralizuota šilumos gamyba ir platesnis jos 

panaudojimas gali užtikrinti ženkliai geresnę ekologinę situaciją ypač senuose miestų 

mikrorajonuose. Tam tikslui pradėta įgyvendinti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojama 

priemonė skatinti namų ūkius atsisakyti iškastinio kuro ir prisijungti prie miestų šilumos tinklų, 

tiekiančių „žaliąją“ iš atsinaujinančių išteklių gaminamą energiją.  

Individualių ir daugiabučių namų gyventojai gali kreiptis į miesto šilumos tiekimo 

bendroves ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro (dujos, anglys, skalūnai, durpės) 

šildymo sistemą į centralizuotą apsirūpinimu šiluma būdą.  

Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui – 2 500 Eur, daugiabučiui namui – 

10 000 Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. 

Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai. 

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio 

naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Šilumos tiekėjai, įvertinę technines galimybes, 

įsipareigos nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis. 

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti 

savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo arba 

konkurencinėse zonose. 

Raginame pasinaudoti Aplinkos ministerijos klimato kaitos programos subsidijomis 

išnaudoti puikią progą atsinaujinti savo šilumos sistemą, turėti naują, modernų bei energiją taupantį 

šilumos punktą su galimybe reguliuoti naudojamos šilumos kiekį. 

Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje https://www.apva.lt/call/kvietimas/ 

https://www.apva.lt/call/kvietimas/
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IS-925/650-VI-3 priedas 

 

AM 2021 11 15 pranešimas. Glazgo klimato paktu pasaulis atsisako iškastinio kuro subsidijų ir 

naudos mažiau anglies kuro 

TN: tn  

 

 
 

Škotijoje, Glazge, vykusios Jungtinių Tautų klimato konferencijos COP26 delegatai iš 197 

valstybių vėlų šeštadienio metą po ilgų sudėtingų derybų pasiekė naują pasaulinį susitarimą klimato 

kaitai mažinti. 

Pabrėždamas Glazgo klimato pakto reikšmę, konferencijoje dalyvavęs aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas pažymi paktu dar kartą įtvirtintą Paryžiaus klimato susitarimo nuostatą, jog 

planetos atšilimas neturėtų viršyti 1,5 laipsnio, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu.  

„Glazgo paktas įvardija ne tik „kiek“, bet ir „kaip“. Nors, Indijai ir Kinijai spaudžiant, 

galutinės formuluotės sušvelnintos, vis dėlto pirmą kartą istorijoje pasaulio valstybės sutarė 

atsisakyti iškastinio kuro subsidijų ir mažinti anglies naudojimą. Po ilgų derybų pakte išliko ir itin 

ambicingas įsipareigojimas iki 2030 m. 45 proc. sumažinti anglies dioksido emisijas, palyginti su 

2010 m.“, –sako Simonas Gentvilas.  

Ministro žodžiais, Europos Sąjungos pozicija atsisakyti iškastinio kuro subsidijų išlieka 

vieninga, nepaisant švelnesnės formuluotės Glazgo pakte.  

Glazgo konferencijai pavyko nustatyti taisykles, kuriomis remiantis bus įgyvendinamas 

Paryžiaus klimato susitarimas. Nacionaliniai šiltnamio dujų mažinimo įsipareigojimai bus kasmet 

vertinami, ar atitinka 1,5 laipsnio tikslus, taip pat siunčiamas signalas šalims būtiniems užmojams 

didinti. Svarbu ir tai, kad šalys donorės raginamos kuo skubiau įvykdyti savo įsipareigojimus iki 

2025 m. kasmet sutelkti 100 mlrd. JAV dolerių paramą besivystančioms šalims kovoti su klimato 

kaita. 

COP26 konferencijoje didelis dėmesys skirtas besivystančių šalių poreikiui prisitaikyti prie 

neigiamo klimato kaitos poveikio bei patiriamų netekčių ir žalos, dėl to šalys donorės įsipareigojo 

iki 2025 m. padvigubinti 2019 m. skirtą finansavimą prisitaikymui prie klimato kaitos. 

Lietuva, siekdama prisidėti sprendžiant pasaulinę klimato krizę ir laikydamasi Europos 

žaliojo kurso, imasi priemonių, kad iki 2050-ųjų m. šalies ekonomika taptų neutrali klimatui. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/glazgo-klimato-paktu-pasaulis-atsisako-iskastinio-kuro-subsidiju-ir-naudos-maziau-anglies-kuro
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
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IS-925/650-VI-4 priedas 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. LITHUANIA 2021. ENERGY POLICY REVIEW. 
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. LITHUANIA 2021. ENERGY POLICY REVIEW (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-925/650-VI-4-1 priedas 2021-11-

22.pdf). 
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IS-925/650-VI-5 priedas 

 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 M. NR. 21 

(2021‐11‐15) TN: tn  

 

  
 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 M. NR. 21 

(2021‐11‐15) TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-925/650-VI-5-1 

priedas 2021-11-22.pdf). 

 

https://www.lsd.lt/index.php?-534590320
https://www.lsd.lt/index.php?-534590320
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IS-925/650-VI-6 priedas 

 

 
GRINDJUOSTINIS ŠILDYMAS – NEMATOMI RADIATORIAI 

2021-11-16 www.asa.lt 

TN: tn  

 

 
 

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos barjerą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų 

skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero neapkrauna radiatoriai. 

Energiškai efektyviuose pastatuose nebereikia galingos šildymo sistemos, daugelyje jų 

įrengiami atsinaujinančią energiją naudojantys  šilumos siurbliai, saulės jėgainės. Mažėjant šilumos 

energijos poreikiui ir keičiantis energijos šaltiniams, keičiasi ir šildymo sistemos prietaisai, 

atsisakoma masyvių radiatorių ar sudėtingai įrengiamo grindinio šildymo visose patalpose. Kaip 

rodo Švedijos, Danijos patirtis, A+ ar A++ individualiuose namuose ir biuruose, visuomeninės 

paskirties pastatuose, kuriuose šilumos nuostoliai maži, visiškai pakanka šilumos nuo grindjuostėse 

įmontuotų šildymo elementų. Lietuvoje irgi yra įrengta nemažai gyvenamosios ir visuomeninės 

paskirties pastatų, kuriuose šildymas nuo grindjuosčių yra pagrindinis, jo užtenka netgi didelio 

ploto patalpose, svarbu teisingai apskaičiuoti šilumos poreikį. 

Šildantys plintusai dėl specifinio šilumos pasiskirstymo sprendžia šaltų kampų, rasojančių 

langų problemas, oro srautai nesukelia dulkių ir toks šildymas priimtinesnis alergiškiems žmonėms. 

Grindjuostinis šildymas - tai minimalistinis dizainas ir interjeras be šildymo prietaisų, aukštas 

komforto lygis, higiena, paprastas įrengimas, jokių apribojimų grindų dangai, reguliavimo 

galimybės, mažesnis šildymo sistemos inercijos lygis, šilumos šaltinio pasirinkimas - privalumai 

verti dėmesio. Grindjuostėse galima sumontuoti rozetes, TV, interneto, telefono pakrovimo lizdus, 

visa tai leidžia išlaikyti neapkrautą, švarų dizainą. 

Kaip trūkumą daugelis nurodo baldų statymo prie sienos ar jų keitimo vietos apribojimus. 

Šildančias grindjuostes įrengiančios UAB „Elpan-Wanpan Heating-Baltic" vadovas Vilius Narbutas 

sako, kad šiuolaikiniuose interjeruose retais atvejais baldai būna nepajudinamai priglausti prie 

sienų. Palikus nuo sienos 3 cm tarpą, grindjuostinis šildymas bus visavertis, be to, galima 

grindjuostes montuoti pastatomų baldų, pavyzdžiui, virtuvės spintelių, apačioje. 

 
Grindjuostinį šildymą galima montuoti baldų apačioje ir pratęsti palei sieną. Grindjuostės - 

nematomas šildymo prietaisas. 

Plintusinis šildymas 

Kadangi dabar daug investuojama į pastatų energinį efektyvumą, pastatai yra sandarūs, 

nebereikalingi didelės galios šildymo prietaisai. Atsirado galimybė  rinktis šilumos poreikius 

http://www.asa.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19120/grindjuostinis-sildymas
https://www.elpan-wanpan.com/
https://www.elpan-wanpan.com/
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tenkinančią, patogią bei „nematomą" sistemą - liaudiškai vadinamą plintusinį šildymą arba šildymą 

grindjuostėmis. Masyvūs radiatoriai interjere neretai  tampa kliuviniais, gadinančiais vaizdą, gi 

grindjuostės yra tarsi nematomos - šildančios jos ar ne, visvien naudojamos. 

Šildantys plintusai patogūs ir tuo, jog galima rinktis šilumnešį - tai gali būti elektra arba 

vanduo, kurio pašildymui galima naudoti kieto, skysto kuro katilą, aeroterminio arba geoterminio 

šildymo siurblį ar bet kurį kitą šilumos šaltinį ar karšto vandens ruošimo įrangą. 

Bet  kuriuo atveju plintusinis šildymas yra ne tik estetiškas, bet ir ekonomiškas - dėl 

tolygaus šilumos pasiskirstymo lyginant su kitais šildymo būdais taupoma 20-30 proc. šilumos 

energijos. Turint omenyje, kad šildymo sezonas tęsiasi apie 6-7 mėnesius, tai nemenki sutaupymai. 

Kaip nuo grindjuosčių sklinda šiluma 

Kiekvienas bent girdėjęs apie šiluminę fiziką žino, jog šiluma visada kyla į viršų ir yra trys 

šilumos sklidimo į aplinką būdai: konvekcija, šiluminis laidumas ir spinduliavimas. 

Konvekcija - kuomet šilumos perdavimas vyksta judant oro sluoksniams, šiluminis laidumas 

vyksta kūnams liečiantis, spinduliavimas - kai šiluma perduodama elektromagnetiniais spinduliais, 

pavyzdžiui, taip šildo saulė. 

Skirtinguose šildymo prietaisuose naudojami skirtingi šilumos perdavimo būdai, dažnai 

viename prietaise derinama skirtingų šilumos perdavimo būdų kombinacija. 

Jutimiškai kiekvienas suvokiame, kad komfortiškiausias šildymas yra toks, kuomet šiluma 

patalpoje pasiskirsto tolygiai. Kuo tolygiau patalpoje pasiskirsto šiluma, tuo mažesni jos nuostoliai, 

nes šiluma neprarandama judant oro srautams,  tuo komfortiškesnę šiluminę aplinką jaučia žmonės. 

Tolygaus šilumos pasiskirstymo patalpoje rodiklis yre temperatūros prie grindų ir lubų 

skirtumas: šildant radiatoriais šis skirtumas yra 5-6 laipsniai C, šildomų grindų sistemoje - 3-4 

laipsniai C, o grindjuostinio šildymo atveju - apie 0,5 laipsnius C. 

 
Estetiška ir funkcionalu. Šildymas prie lango leidžia sumažinti šilumos nuostolius per stiklą. 

Šilumos srautai ir pasiskirstymas nuo radiatorių ir grindjuosčių. 

Kodėl grindjuostinio šildymo atveju toks mažas skirtumas tarp grindų ir lubų temperatūros? 

Todėl, kad šiluma nuo grindjuosčių sklinda dviem kryptimis: apie 30 proc. šilumos kyla aukštyn 

palei sienas, apie 70 proc. sklinda horizontaliai, į patalpos vidurį. Kadangi tai vyksta nuo visų 

kambario ar kitos patalpos sienų, susidaro savotiškas šiluminis patalpos tūrio apgaubimo efektas. 

Pasiekę lubas šilumos srautai tolygiai  leidžiasi žemyn, taip šiluma su mažiausiais nuostoliais  

tolygiai išsisklaido patalpoje, užtikrindama tolygų pasiskirstymą ir vienodą temperatūrą visuose 

kambario taškuose, tuo pačiu jaučiamas didesnis komfortas, o energijos sąnaudos mažesnės. 

Tolygų šilumos pasiskirstymą galima išnaudoti sumontuojant grindjuostes prie vitrininių 

langų, stoglangių - kylanti šiluma neleidžia susidaryti kondensatui.  Taip pat šildymas 

grindjuostėmis eliminuoja daugelio kitų šildymo būdų problemą - šaltus kambario kampus bei dėl 

peršąlančių sienų kampuose susidarančius pelėsius. 
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Dažnai rasoja stoglangiai? Šildančios grindjuostės prie langų išsprendžia šią problemą. Šildymo 

grindjuostėmis šilumos šaltiniu gali būti elektriniai tenai arba vamzdeliai cirkuliuojantis vanduo. 

Grindjuostės apsaugo vitrininius langus nuo rasojimo. 

Grindjuostinis šildymas ypač naudingas specialiose patalpose, kuriose reikalinga pastovi 

temperatūra ir drėgmė. Pavyzdžiui, gamybinėse patalpose, kur vyksta medicininių prietaisų, 

elektrotechnikos montavimo ir panašūs darbai. Prieš keliolikia metų Vilniaus metrologijos centras 

savo patalpoms ieškodamas šildymo būdo, kurio oro srovės nedarytų įtakos tiksliems ir jautriems 

prietaisams, pasirinko būtent grindjuostinį šildymą. 

„Elpan-Wanpan" vadovas sako, kad grindjuosčių šildymo sistema itin naudinga ten, kur 

keliami reikalavimai išlaikyti pastovią oro temperatūrą ir drėgmę bei žemo lygio dulkėtumą - 

kompiuterių serverinėse, galerijose, ligoninių operacinėse ir pan. 

Mikroklimato palaikymui elektrinis grindjuostinis šildymas dėl mažesnės inercijos ir 

paprasto valdymo bei tikslaus reguliavimo itin tinka vasarnamiuose, sodybose ar kaip papildomas  

šildymas. Vasarnamiuose esant minimaliam elektrinių grindjuosčių šildymui palaikoma stabili 

temperatūra, nepelija kampai. 

Įrengiant šildymą grindjuostėmis, būtini šilumos poreikio skaičiavimai kiekvienai patalpai, 

naujos statybos namuose poreikiai nurodomi projekte, montuotojai pasirengia sistemos montavimo 

 planą. 

Grindjuostinis šildymas gali būti elektrinis ir vandeninis, jis gali būti įrengiamas tiek naujos, 

tiek senos statybos pastatuose. Svarbiausia - šilumos poreikios nustatymas, pagal tai parenkama 

šildymo elementų galia. 

Kaip minėjome, grindjuostinis šildymas gali būti elektrinis ir vandeninis. Kokį rinktis - 

užsakovo preorgatyva. Pasirinkus elektrinį šildymą investicija žymiai mažesnė, nereikia katilo, 

kolektorių, vamzdyno ir kt. Elektrinio šildymo kaina priklauso nuo elektros kainos ir gali svyruoti. 

Tačiau jį paparasta sumontuoti, jeigu yra galimybė paslėpti laidus, šį šildymo būdą galima įrengti ir 

nedarant remonto. 

Elektrinės grindjuostės 

Elektra maitinamos ELPAN grindjuostės - tai baltos arba pilkos spalvos plieno juostos su 

įmontuotais šildymo kabeliais. Per pradinę jungtį paduodama 220-240 V įtampa šildymo elementų 

grandinei. Sistema montuojama sujungiant atskirus elementus, atskirų elementų ilgis ir galingumas 

įvairus: 40 cm ilgio elemento galia 400 W, 85 cm - 110 W, 120 cm - 150 W. Juostos plotis - 18 

mm, aukštis - 124 mm. Maksimalus vieno ilginio metro galingumas - 125 W. 

 
40 cm ilgio elektrinės  grindjuostės elementas. Toks pat elektrinis grindjuostinis šildymas kaip 

Marijampolėje įrengtas Šiluvos bažnyčioje. 

40 cm ilgio elektriniai grindjuosčių elementai puikiai tinka montavimui prie rasojančių 

stoglangių. Problema kaip mat išsprendžiama. Tačiau, pasirodo, kad su grindjuostiniu šildymu 

galima išspręsti ir didesnes problemas, netgi bažnyčių šildymo. 

Išspręsta bažnyčios šildymo problema 

Kaip pasakoja Marijampolės Šv. Gertrūdos bažnyčios kunigas, šiuose maldos namuose yra 

centrinio šildymo sistema su radiatoriais po grindimis. Tačiau sistema nepajėgia pakankamai 

apšildyti patalpos šalčių metu, kai temperatūra lauke nukrenta žemiau -10 laipsnių C. Tuomet 

tekdavo jungti papildomus tepalinius elektrinius radiatorius, tačiau tai problemos nesprendė, o 

elektros sanaudos būdavo didelės. 2020 metų kovo mėnesį bažnyčioje buvo sumontuota elektrinė 

https://www.elpan-wanpan.com/
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grindjuostinė ELPAN šildymo sistema. Instaliuotas galingumas - 2,5 kW. Ši sistema buvo 

naudojama per visą 2020-2021 metų šildymo sezoną, temperatūra viduje pakilo 3 laipsniais, 

nebereikėjo tepalinių radiatorių, o elektros sąnaudos buvo  apie 20 proc. mažesnės. 

Šv. Gertrūdos bažnytėlės kunigas pažymi, kad šildsant grindjuostėmis per visą sezoną nė 

karto nepastebėjo kondensato kaupimosi ant sienų, langų, kas anksčiau būdavo kasdienybė, nebuvo 

jokio rasojimo. Ir kuo ypatingai džiaugiasi - kad neprireikė papildomų radiatorių. 

Elektrinis šildymas bažnyčioje sumontuotas iš 3 atskirų modulių, kuriuos galima įjungti 

kartu arba atskirai, galima palaikyti norimą temperatūrą, nedrėgsta sienos, pamatai, drėgmė 

nekenkia vargonams. 

Vandeninės grindjuostės 

Šildymo vandeniu atveju palei grindis yra montuojamos dvi linijos WANPAN sistemos 

varinių vamzdelių, kuriuose cirkuliuoja paduodamas ir grįžtamasis šilumnešis - vanduo. Vandeninis 

šildymas grindjuostėmis yra žematemperatūris, tiksli paduodamo vandens temperatūra skaičiuojama 

pagal šilumos poreikius. 

Vamzdelių dengimo plokštėlės - grindjuostės, gaminamos iš šilumai laidaus aliuminio, 

elementų aukštis 13,5 cm, plotis - 2,5 cm, atskirų elementų ilgis gali būti nuo 20 cm iki 3,2 m, 

šildymo kontūro ilgis - iki 15 metrų. Jei reikia ilgesnio, montuojami atskiri pajungimai. 

Grindjuostės gali būti pilkos arba baltos spalvos, sistemoje yra įvairūs priedai, reikalingi 

montavimui ir valdymui: termostatai, reflektorinės juostos, kurios klijuojamos prie sienos šilumos 

atspindėjimui, tvirtinimo detalės, jungtys, vidiniai kampai ir kt. Elementų jungtyse gali būti 

sumontuoti kištukiniai lizdai elektros prietaisams. 

 
Vandeninės šildymo grindjuostės sistemos elementas ir jungimas. 

Šilumos šaltinis vandeniniam šildymui gali būti  bet kokio tipo katilas, šilumos siurblys ir 

pan. 

Grindjuosčių galios skaičiavimas 

Projektiniai naujo gyvenamojo namo ar visuomeninio pastato šilumos nuostoliai 

skaičiuojami kompiuterinėmis programomis energiniam sertifikatui gauti. Jei pastatas senas, jie 

apskaičiuojami įvedant faktinius sienų, langų šilumos perdavimo koeficientus, atsižvelgiant į 

ilginius šilumos tiltelių parametrus, šilumos nuostolius dėl vėdinimo, išorės oro infiltracijos ir kt. 

Orientuojantis į šilumos nuostolius ir klimato sąlygas, apskaičiuojami šilumos nuostoliai ir suminis 

šilumos galios poreikis šildymui. 

Patalpų šildymo sistemos suminė galia turi padengti per langus, sienas, angokraščius bei per 

vėdinimo sistemą patiriamus šilumos nuostolius. 

Apibendrinant galima sakyti, kad  šildančių grindjuosčių  kiekis, galingumas ir išdėstymas 

priklauso nuo pastato sienų šiluminės varžos, langų konstrukcijos bei patalpų paskirties ir tiksliai 

parenkamas projektavimo metu  pritaikant 0,8 koeficientą apskaičiuotiems šilumos nuostoliams 

padengti. Jeigu, pavyzdžiui, tradicinei šildymo sistemai radiatoriais apskaičiuota, kad patalpų 

šilumos nuostoliams padengti reikalinga 6 kW šildymo galia, grindjuostiniam šildymui dėl šilumos 

pasiskirstymo specifikos užtenka 4,8 kW. 

Šildant grindjuostėmis energijos sąnaudos mažėja maždaug 20 proc. o jeigu pritaikomas 

temperatūros reguliavimas termostatais - ir iki 30 proc. 

Išmatavus sienų, kurių perimetru bus montuojamos šildančios grindjuostės, ilgį, nustatomas 

šildymo elementų kiekis, paskaičiuojamas vieno ilginio grindjuosčių metro atiduodamas  šilumos 

kiekis, jei sistema vandeninė, nustatoma paduodamo ir grįžtančio vandens temperatūra. 
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Bandymas Švedijos šiaurėje 

Švedai mėgsta patikrinti reklaminius teiginius, tą padarė ir inžinierius Ake Wikstromas, 

gyvenantis šiaurinėje Švedijos dalyje, Lulea mieste. Jis palygino šildymą įprastiniais elektriniais 

radiatoriais ir elektrinėmis ELPAN grindjuostėmis. 97 kv. m ploto name buvo įrengtas šildymas 

elektriniais radiatoriais, instaliuota jų galia - 8000 W. Norėdamas sutaupyti, šeimininkas įsirengė 

6000 W galios ELPAN šildymo elektrinėmis grindjuostėmis sistemą. Kol nebuvo sumontuotos 

šildančios grindjuostės, inžinierius fiksavo radiatorių elektros sąnaudas esant įvariai lauko 

temperatūrai. 

 
Šildančios grindjuostės tinka praktiškai bet kuriame interjere, jos nekrenta į akis. Lyginant su 

elektriniais radiatoriais grindjuosčių šildymas elektros sąnaudas sumažino apie 30-40 proc. 

Sumontavus ELPAN sistemą, ją išbandė šalčiausią vasario mėnesį. Matavimai buvo 

atliekami beveik tris savaites - nuo vasario 4 iki vasario 24 dienos.  Žemiausia lauko temperatūra 

bandymo metu buvo  -33 C, aukščiausia +6 laipsniai C. Temperatūra buvo matuojama visuose 

kambariuose grindų lygyje ir 1,5 m aukštyje virš grindų, o viename iš kambarių temperatūra buvo 

matuojama 9-iuose skirtingose taškuose. 

Šildant grindjuostėmis temperatūros svyravimas tarp grindų ir lubų siekė tik 0,5-1,0 laipsnių 

C. 

Inžinierius palygino elektros sąnaudas šildantis įprastiniais elektriniais radiatoriais ir 

grindjuostėmis esant vienodai lauko temperatūrai. Pasirodė, kad lauko temperatūrai esant -6 C iki -7 

C, o viduje esant +21 C temperatūrai grindų lygyje: 

• ELPAN sistema be naktinio temperatūros sumažinimo sunaudojo 54 kWh/24 val. 

• ELPAN sistema su naktiniu temperatūros sumažinimu sunaudojo 46 kWh/24 val. 

• Įprastinė elektrinė sistema (elektriniai radiatoriai) naudojo 79 kWh/24 val. 

Inžinierius padarė logišką išvadą, kad ELPAN šildymo sistema, nenaudojant naktinio 

temperatūros sumažinimo, elektros  energijos sąnaudas sumažino 31 proc. lyginant su įprastine 

elektrinių radiatorių sistema, o naudojant naktinį temperatūros reguliavimą, energijos sąnaudos 

sumažėjo iki 41 proc. Abi sistemos vienodai buvo reguliuojamos termostatais. 

  
Temperatūra kiekvienoje patalpoje reguliuojama atskiru termostatu. Stoglangių šildymas. 

Kaip rašo A.Wikstromas, šeima liko patenkinta tolygia šiluma kambariuose ir oro 

nesausinančiu šildymu. Svarbiausia, neliko jokių šaltų skersvėjų palei langus ir šaltų kampų 

kambariuose. 
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„Nereikia ir Švedijos, jau ir Lietuvoje sumontavome daug metrų grindjuosčių, kas išbandė, 

nenusivylė - tiek privačių būstų savininkai, tiek komercinių plotų, biurų valdytojai.  Šildančiomis 

juostomis prie stoglangių liko patenkinta garsios Švedijos baldų parduotuvės Vilniuje 

administracija. Tik gaila, kad, kad, kaip ir kiekviena naujovė, kartais grindjuostinis šildymas dar vis 

apipinamas nepagrįstais mitais", - komentuoja įmonės „Elpan-Wanpan" vadovas. 

Mitas: išdegina kambaryje deguonį, oras sausas ir sprangus 

Taip kartais kalbama apie šildomąsias grindjuostes, bet, jei pagalvosime logiškai, 

grindjuosčių šildymas yra žematemperatūris, jų paviršiaus temperatūra mažesnė nei daugelio kitų 

šildymo prietaisų ir tikrai neįkaista tiek, kad reaguotų su deguonimi. Antra, elektrinis ELPAN 

sistemos šildymo elementas padengtas specialia aukštą šiluminę varžą turinčia medžiaga ir neturi 

tiesioginio kontakto su oru, tad negali deginti deguonies. 

Mitas: skatina dulkių susidarymą 

Atvirkščiai - šilumos sklidimo principas nuo grindjuosčių sudaro oro srautus, bet jie nėra 

kontrastingi - t. y., grindjuostės sukuria palei sienas savotiškas užuolaidos, kurios neleidžia atvėsti 

orui, šalto ir šilto oro srovės nesusiduria staigiai, kad pakeltų ir nešiotų dulkes. Mažesnė oro 

turbulencija lemia  mažesnį dulkių judėjimą ir išsaugo ore daugiau drėgmės. 

Antra, šiltos grindjuostės nesukuria elektromagnetinio lauko, todėl dulkų netraukia. 

Dėl oro srautų temperatūros tolygumo dulkėtumas minimalus, ne didesnis nei grindinio 

šildymo atveju. Dulkių ant grindjuosčių nusėda tiek, kiek ir ant visų daiktų, jos nusiurbiamos dulkių 

siurbliu. 

Šildančios grindjuostės yra sertifikuojamos kaip ir visi šildymo prietaisai ir tikrinamos 

laboratorijose, tad pažymėtomis CE ženklu, galima pasitikėti.  Tokios ir yra ELPAN ir WANPAN 

šiltos grindjuostės. 

  

Parengta pagal UAB „Elpan-Wanpan Heating-Baltic" informaciją, įmonės nuotraukos 

 
 

 

https://www.elpan-wanpan.com/
https://www.elpan-wanpan.com/
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IS-925/650-VI-7 priedas 

 

INFO_ 2021-11-15 d. LŠTA webinaro medžiaga_absorbcinis šilumos siurblys Panevėžyje 

 

Siunčiame vakar, lapkričio 15 d. LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų webinaro medžiagą: 

- Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 katilinėje (pranešėjas gamybos 

direktorius Rolandas Bitcheris) 

- CŠT sektoriui aktualių paramos priemonių iš KKP programos ir planuojamų ES SF 2021-

2027 lėšų apžvalga (LŠTA informacija) 

- Video įrašą galite peržiūrėti čia:  LSTA pirmadienio webinaras_Panevėžio 

energija_absorbcinis šilumos siurblys-20211115_140211-Meeting Recording.mp4 

 

Tuo pačiu informuojame, jog kitą pirmadienį (lapkričio 22 d.) LŠTA webinaro metu bus pristatytos 

0,4MW-10 MW galios AmbiHeat (Suomija) šilumos siurblių jėgainės, naudojančio atsinaujinančią, 

vandenvalos, pramonės įmonių atliekinę ir kt.energiją: sprendimai centralizuotam šilumos ir 

vėsumos tiekimui (Nordic Logic pristatymas). Prisijungimo nuorodą atsiųsime penktadienį.  
 

Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

LŠTA webinaro medžiaga: absorbcinis šilumos siurblys Panevėžyje; CŠT sektoriui aktualių 

paramos priemonių iš KKP programos ir planuojamų ES SF 2021-2027 lėšų apžvalga (LŠTA 

informacija); pristatymai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

925/650-VI-7-1 priedas 2021-11-22.zip). 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESeV63Mf3OhNoFZM1yVOcgwBh-z9cwQnJUXXHc_5X4VbFg?e=hlPR1c
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESeV63Mf3OhNoFZM1yVOcgwBh-z9cwQnJUXXHc_5X4VbFg?e=hlPR1c
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESeV63Mf3OhNoFZM1yVOcgwBh-z9cwQnJUXXHc_5X4VbFg?e=hlPR1c
http://www.lsta.lt/
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IS-925/650-VI-8 priedas 

 

LŠTA INFO. 2021-11-22 d. LŠTA pirmadienio webinaras_AmbiHeat šilumos siurblių jėgainės 

 

Kviečiame š.m. lapkričio 22 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA šilumos tiekimo 

įmonių ir ekspertų webinare, kurio metu bus pristatytos 0,4 MW-10 MW galios AmbiHeat 

(Suomija) šilumos siurblių jėgainės, naudojančio atsinaujinančią, vandenvalos, pramonės įmonių 

atliekinę ir kt. energiją: sprendimai centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui (Nordic Logic 

pristatymas). 

Prisijungimo nuoroda: 

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

 

Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI5YzljYzUtOGVlYi00YzZhLTlkNmMtMWE5ZWZiMGY4MmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZmI5YzljYzUtOGVlYi00YzZhLTlkNmMtMWE5ZWZiMGY4MmM3@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/

