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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-926/651 

2021-11-25/2021-11-29 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-926/651-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021 m. lapkričio 24 d. nutarmas Nr. 967 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 SEIMUI, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 

22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMO PROJEKTO lyginamasis variantas TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2021-11-23 pranešimas. VERT pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų 

sektoriuje nustatymo metodiką, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-I-3 priede pateikiama: 

• LAT 2021 m. lapkričio 17 d. nutartis, Civilinė byla Nr. e3K-3-285-969/2021, TN: tn, 

Ginčas dėl buto savininko iškeldinimo procedūrų už skolas už energiją. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-I-4 priede pateikiama: 

• LVAT 2021 m. lapkričio 17 d. nutartis, Administracinė byla Nr. eAS-701-502/2021, TN: tn, 

Ginčas tarp šilumos tiekėjų ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo sprendimo panaikinimo, nustatant 

kuris teismas pagal kompetenciją turi priimti ir nagrinėti šilumos tiekėjo skundą. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-926/651-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-11-22 teikimas LRV Nr. (10.9-08Mr)3-1994 dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“ projekto, 

TN: tn, 

o 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos energetikos plėtros programos projektas ir Projektą lydintys dokumentai 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-II-2 priede pateikiama:  

• AM teikimas LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

„DĖL STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO“ 

PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaf9c1e04dec11ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaf9c1e04dec11ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-23/pakeite-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodika.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3eb1b3604d4811ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b3d69804d4811ec862fdcbc8b3e3e05
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/29a387b04bcb11ec86bdcb0a6d573b32
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/29a387b04bcb11ec86bdcb0a6d573b32
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e8c128104b5c11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4d052d9-6880-4d18-8da5-6f1bc77502db
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o LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL STATINIO 

INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO“ PROJEKTAS ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-25 pranešimas. VERT skelbia viešąsias konsultacijas dėl Alternatyvių 

degalų įstatymo nuostatų įgyvendinimo, TN: tn, 

o Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo 

nagrinėjimo taisyklių pakeitimo bei Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektai ir 

Projektus lydintys dokumentai , TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-11-30 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-11-30 posėdžio: „1. Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi 

elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 2022 metams“; „5. Dėl AB „Panevėžio 

energija“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinių ribų 

2022 metams nustatymo“; medžiaga TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-11-23 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool INFO. „Baltpool“ EPS – dar daugiau duomenų analitikos galimybių 

• Baltpool INFO. Naujas šilumos aukcionų įkainis 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-2 priede pateikiama  

• LRS Aplinkos apsaugos komitetas rengia virtualią diskusiją apie klimato krizės suvaldymą. 

2021 m. lapkričio 23 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų), TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-23 pranešimas. VERT skyrė baudą UAB „Kurana“ dėl laiku nepateikto 

šilumos gamybos bazinės kainos projekto, TN: tn, 

• VERT 2021-11-23 pranešimas. Ką daryti vartotojui, jeigu įmonė nevykdo įsipareigojimo 

padidinti elektros leistinąją naudoti galią? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA rašto šilumos tiekimo įmonėms DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO 

GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMO projektas, 

o LŠTA raštą šilumos tiekimo įmonėms DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO 

GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMO sąlygoję ir lydintys dokumentai. (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-926/651-III-4-1 

priedas 2021-11-29.zip) 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-5 priede pateikiama  

• ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2021-11-22 raštas Nr. S-4122 EM ir LSA 

DĖL BŪTINŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ, REIKALINGŲ ATSINAUJINANČIŲ 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTRAI ŠIAULIŲ MIESTE. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-6 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e8c128104b5c11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4d052d9-6880-4d18-8da5-6f1bc77502db
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-25/vert-skelbia-viesasias-konsultacijas-del-alteranatyviu-degalu-istatymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-25/vert-skelbia-viesasias-konsultacijas-del-alteranatyviu-degalu-istatymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38440&p_k=1&p_t=279019
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-23/vert-skyre-bauda-uab-kurana-del-laiku-nepateikto-silumos-gamybos-bazines-kainos-projekto.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-24/ka-daryti-vartotojui-jeigu-imone-nevykdo-isipareigojimo.aspx
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• VERT 2021-11-25 raštas/atsakymas LŠTA (Į 2021-10-15 Nr. 93), LR Seimo Energetikos ir 

darnios plėtros komisijai, LR energetikos ministerijai „DĖL GALIMO VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NEVEIKIMO, MAŽINANT ŠILUMOS 

KAINAS VARTOTOJAMS“. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-7 priede pateikiama  

• VERT INFO. 2021-11-22 susitikimo dėl šilumos supirkimo tvarkos skaidrės (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-926/651-III-7-1 priedas 

2021-11-29.zip) 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-8 priede pateikiama  

• LŠTA diskusija. Dėl VERT kainų nustatymo terminų. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-9 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl eksperto ir architekto ginčo, projektuojant daliklinę šilumos paskirstymo 

sistemą Draugystės g. 12, Elektrėnai 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-10 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 taikymo Trakų g, 2 

Elektrėnai. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-III-11 priede pateikiama  

• Kas pasikeitė Teritorijų planavimo įstatyme? 2021-11-24 www.asa.lt, TN: tn 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-926/651-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2021 11 24 pranešimas. Vyriausybė sutiko naikinti subsidijas taršiausiam iškastiniam 

kurui, TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-926/651-IV-2 priede pateikiama  

• VYRIAUSYBĖJE – SIŪLYMAI, KAIP GERINTI ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪRĄ, 

BNS 2021 m. lapkričio 24 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• EM 2021-11-24 pranešimas. Efektyvinama daugiabučių šilumos punktų priežiūra, TN: tn, 

• EM 2021-11-24 pranešimas. Pristatomas energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) 

modelis, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-IV-3 priede pateikiama 

• ŠILUMOS GAMINTOJAMS KILO GRĖSMĖ: VERT SPRENDIMAI SMARKIAI 

BLOGINA PADĖTĮ, Vakaris Deksnys 2021-11-25 www.lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-IV-4 priede pateikiama 

• AM 2021 11 23 pranešimas. Skelbiame Nacionalinės miškų vizijos tekstą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-IV-5 priede pateikiama 

• AM 2021-11-23 pranešimas. Užbaigiant statybas – mažiau administracinės naštos, daugiau 

skaidrumo, TN: tn. 

 

http://www.asa.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/224/1/0/1/article/19354/kas-pasikeite-teritoriju-planavimo-istatyme
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-sutiko-naikinti-subsidijas-tarsiausiam-iskastiniam-kurui
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vyriausybeje-siulymai-kaip-gerinti-silumos-punktu-prieziura.d?id=88756303
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-ukio-modernizavimas
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pristatomas-energijos-taupymo-paslaugu-teikejo-etpt-modelis
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/11/25/news/silumos-gamintojams-kilo-gresme-vert-sprendimai-smarkiai-blogina-padeti-21485851
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiame-nacionalines-misku-vizijos-teksta
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/uzbaigiant-statybas-maziau-administracines-nastos-daugiau-skaidrumo
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Šio skyriaus IS-926/651-IV-6 priede pateikiama 

• BŪSTUS VILNIUJE GALĖTŲ ŠILDYTI IR PREKYBOS CENTRAI, LIGONINĖS BEI 

RESTORANAI: ĮTAKOS TURĖTŲ IR KAINOMS, Raminta Rakauskė 2021 m. lapkričio 

21 d. www.delfi.lt, TN: tn 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-926/651-V-1 priede pateikiama 

• BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2021, TN: tn; tn;. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-11-24 pranešimas. SĖKMINGAI ĮVYKO PIRMIEJI 

NUOTOLINIAI PIRMININKŲ MOKYMAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-2 priede pateikiama 

• UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021-11-23 pranešimas. PRADĖTAS TAIKYTI 

NUOTOLINIŲ SUSITIKIMŲ SU GYVENTOJAIS MODELIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA planuojami nuotoliniai mokymai_vartotojų švietimo informavimo 

priemonė. 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-4 priede pateikiama 

• INFO_įvykusių webinarų medžiaga_Šilumos siurblių jėgainės_4kartos CŠT tinklai 

(tiesioginės nuorodos tekste) 

o Webinarų medžiaga_“Šilumos siurblių jėgainės“_“4kartos CŠT tinklai“ pristatymai (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-926/651-VI-4-1 

priedas 2021-11-29.zip) 

• LŠTA INFO. 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaras_įrenginių techninės priežiūros IT 

sprendimai_Alldevice programinė įranga 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-5 priede pateikiama 

• BIOKURO KATILŲ EKSPLOATAVIMO PROBLEMOS DĖL MEDIENOS SKIEDROS 

KURO KOKYBĖS. LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA. Rengėjas Dr. 

Kęstutis Buinevičius 

 

Šio skyriaus IS-926/651-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-25 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/bustus-vilniuje-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai-ligonines-bei-restoranai-itakos-turetu-ir-kainoms.d?id=88662387
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
https://www.senergija.lt/naujienos/sekmingai-ivyko-pirmieji-nuotoliniai-pirmininku-mokymai/
https://www.jonavosst.lt/informacija/prad-tas-taikyti-nuotolini-susitikim-su-gyventojais-modelis
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IS-926/651-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-11-24 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-11-25 Nr. 

2021-24287  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
967 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

11-26 
Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-11-25, 

Nr. 24287 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

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 SEIMUI 

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 967 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  

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

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos 

Respublikos Seimui.  

2. Įgalioti energetikos ministrą Dainių Kreivį, o jam negalint dalyvauti – energetikos 

viceministrę Ingą Žilienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo 

projektą Lietuvos Respublikos Seime. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

 
Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMAS 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaf9c1e04dec11ec862fdcbc8b3e3e05
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Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi: 

„3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.“ 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį. 

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. 

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje šilumos tiekėjui už 

daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui, remonto darbus (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius) bei su tuo susijusias 

administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti 

atskirai nurodytos darbų, medžiagų, atsarginių dalių ir įrenginių kainos, pagrįstos administracinės 

sąnaudos, šilumos vartotojui privalomos mokėti sumos bei pateikta informacija apie galimybę 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyti bendrąją dalinę nuosavybę į šilumos punktą 

šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“  

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„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,  šilumos tiekėjui moka dvinarę  kainą, kuri apskaičiuojama pagal 

Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką ir kuri taikoma rezervinės šilumos galios 

užtikrinimo paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Aplinkos ir sveikatos apsaugos 

ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis 

šilumos įrenginys, sąrašą.“ 

 

5 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

R. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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) ir 

informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę 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 
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(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). 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 šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą.“ 

2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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 ir 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.“ 

3. Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 4 dalį. 

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. 

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių išteklių 

energijos procentinę dalį šilumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus (už praėjusius kalendorinius 

metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams 

pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 

 

7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu: 

„4) saugų, patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės 

teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.“ 

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

S. Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi: 

„4. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo 

sistemos, jeigu ji neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų, nurodytų šio 

įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir jeigu šilumos vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu gali 
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pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių 

energijos būdas užtikrins ne mažiau kaip 20 procentų didesnį šilumos tiekimo sistemos energinį 

naudingumą. Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas yra susijęs 

su šilumos vartotojų įrenginių atjungimu nuo šilumos tiekimo sistemos, šilumos ir (ar) karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutartį nutraukti galima tik tuo atveju, jeigu šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl fizinio atjungimo, ir neamortizuota turto dalis 

(likutinė vertė), reikalinga šilumai ir (ar) karštam vandeniui vartotojui tiekti.“ 

2. Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali pasinaudoti pastato savininkai, daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka priima sprendimą nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartis, ir nuo šilumos tiekimo sistemos atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginius.“ 

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu 

Papildyti Įstatymą priedu: 

„Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

T. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.“ 

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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IS-926/651-I-2 priedas 

 

VERT 2021-11-23 pranešimas. VERT pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų 

sektoriuje nustatymo metodiką  

TN: tn  

 

Atlikti šie esminiai pakeitimai: 

• Įtraukta nauja nuostata, apibrėžianti faktinę įmonės skolinto kapitalo kainą ir numatanti, jog 

tai svertinė įmonės turimų tikslinių ilgalaikių paskolų, skirtų finansuoti reguliuojamas 

veiklas, palūkanų norma. Jeigu įmonė neturi sudariusi tokių tikslinių ilgalaikių paskolų, 

tokiu atveju naudojama svertinė visų įmonės turimų ilgalaikių paskolų palūkanų norma. 

• Numatyta, jog įmonės siūlymu, skaičiuojant gamtinių dujų tarifus, gali būti vertinama 

sumažinta prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo (produkto) kaina. Apibrėžta, kokią 

informaciją turi pateikti įmonė teikdama siūlymą dėl sumažintos gamtinių dujų įsigijimo 

(produkto) kainos. 

• Numatyta, kad VERT gali priimti sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) 

kainos mažinimo ir dėl faktiškai negautų ar viršytų įmonės numatytų pajamų dėl į tarifą 

įtrauktos bei faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos skirtumo išdėstymo per ne ilgesnį 

kaip 5 metų laikotarpį. VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų 

(produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos 

prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, išdėstomas per VERT nustatytą 

laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo 

paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams. Gamtinių dujų skirstymo sistemos 

operatorius papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos perveda 

gamtinių dujų tiekėjui, kurio vartotojų gamtinių dujų suvartojimas lėmė dėl prognozuojamos 

ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusį skirtumą dėl faktiškai negautų ar 

viršytų numatytų pajamų. Šios papildomos dedamosios administravimas negali turėti 

neigiamos finansinės įtakos skirstymo sistemos operatoriui. Skaičiuojant gamtinių dujų 

tarifus buitiniams vartotojams per VERT nustatytą laikotarpį įvertinamos skirtumo tarp į 

tarifą įtrauktos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos ir (arba) tiekimo įmonės faktiškai 

negautų ar viršytų numatytų pajamų skolinimosi sąnaudos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-23/pakeite-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-926/651-I-3 priedas 

 

TN: tn  
Civilinė byla Nr. e3K-3-285-969/2021 

Teisminio proceso Nr.  2-68-3-19646-2018-6 

Procesinio sprendimo kategorija: 3.5.18 

(S) 

 

 
 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2021 m. lapkričio 17 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej 

Maciejevski, Gedimino Sagačio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, 

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. V. kasacinį 

skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 8 d. nutarties 

peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ieškinį atsakovui G. V. dėl skolos 

išieškojimo nukreipimo į skolininko turtą, registruotą mirusio asmens vardu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis 

savarankiškų reikalavimų, antstolis Andrius Bublys. 

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

 

U. Ginčo esmė 

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių asmens teisės į vienintelį gyvenamąjį būstą 

apsaugą, kai iš jo vykdomas išieškojimas, aiškinimo ir taikymo. 

2. Ieškovė UAB „Conlex“ (toliau – ir išieškotoja, kreditorė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama leisti nukreipti 

išieškojimą į atsakovui G. V. (toliau – ir skolininkas) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, 

esantį (duomenys neskelbtini), įgytą paveldėjimo būdu. 

3. Ieškovė nurodė, kad antstolis A. Bublys vykdo išieškojimą iš atsakovo ieškovės naudai penkiose vykdomosiose 

bylose. Bendra išieškoma suma – 7469,18 Eur.  

4. Testamentų registro duomenimis, atsakovas yra testamentinis L. D., mirusios (duomenys neskelbtini), įpėdinis. 

L. D. vardu yra registruotas butas, esantis (duomenys neskelbtini). Atsakovas kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo 

priėmimo, tačiau jam nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ir jis nėra įregistravęs savo nuosavybės teisių į šį 

butą. Neįgyvendindamas savo teisių į nurodytą paveldėtą turtą, atsakovas pažeidžia ieškovės, kaip kreditorės, 

interesus, užkirsdamas kelią nukreipti skolos išieškojimą į jo paveldėtą turtą. Atsakovas neturi jokio kito turto, į 

kurį galima būtų nukreipti išieškojimą. Atsakovas nuosavybės teises į nurodytą butą įgijo paveldėjimo būdu, todėl 

butas priklauso jam nuosavybės teise nepriklausomai nuo to, kad nėra atlikta teisinė registracija jo vardu. 

Atsižvelgdama į tai, ieškovė prašė leisti nukreipti išieškojimą į atsakovui nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą – butą. 

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 

 

5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino – leido ieškovei UAB „Conlex“ 

nukreipti išieškojimą pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. išduotą vykdomąjį raštą 

Nr. 2-445-728/2010, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 

2-4054-110/2012, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-7641-

430/2013, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1422-821/2014, 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-9751-816/2015 į atsakovo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3eb1b3604d4811ec862fdcbc8b3e3e05
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G. V. paveldėtą butą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), registruotą L. D., 

mirusios (duomenys neskelbtini), vardu; išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. 

6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas priėmė L. D., mirusios 2005 m. rugpjūčio 23 d., palikimą, 

tačiau paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas, nes atsakovas nėra sumokėjęs paveldimo turto mokesčio. 

Atsakovas pripažįsta, kad paveldėtu butu naudojasi, jame gyvena. Šią aplinkybę pagrindžia ir tai, kad iš atsakovo 

yra priteisiamos skolos už butui tiekiamą šilumą, karštą vandenį, teikiamas administravimo paslaugas. Pirmosios 

instancijos teismo vertinimu, vengdamas įregistruoti nuosavybės teises į paveldėtą turtą, atsakovas pažeidžia 

kreditoriaus teises ir teisėtą lūkestį išieškoti skolą, nes atsakovas neturi kito turto, iš kurio gali būti išieškota skola. 

Remdamasis šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į tai, kad įstatymuose neįtvirtinta privalomos nekilnojamojo 

turto teisinės registracijos, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog butas, esantis (duomenys neskelbtini), 

nuosavybės teise priklauso atsakovui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnio 2 punktas). 

7. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 663 

straipsnyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, konstatavo, kad atsakovas šiuo metu neatitinka įstatyme nustatytų 

sąlygų, leidžiančių apriboti išieškojimą iš paskutinio fizinio asmens būsto. Nors išieškomos skolos susidarė dėl 

nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, tačiau nei atsakovas, 

nei jo šeimos nariai nėra neįgalieji, socialiai remtini asmenys ir atsakovas neturi nepilnamečių vaikų. Pirmosios 

instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas vertėsi individualia veikla, turėdamas verslo liudijimą, dirbo 

(duomenys neskelbtini), lankė Užimtumo tarnybos paskirtus kursus, siekdamas įgyti tam tikras specialybes, 

atsakovui buvo mokamos įvairios išmokos (stipendija, darbo paieškos išmoka ir kt.), tačiau iš atsakovo 2016 m. – 

2020 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu buvo išieškota tik 410,47 Eur suma, o atsakovas iki šiol negali įsidarbinti. Be to, 

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, iš atsakovo yra toliau priteisiamos skolos už šilumą 

ir karštą vandenį, tiekiamus butui, esančiam (duomenys neskelbtini). 

8. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šioje byloje nėra pagrindo 

remtis CPK 663 straipsnio 4 dalimi ir uždrausti nukreipti išieškojimą į paskutinį atsakovo būstą. 

9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo 

apeliacinį skundą, 2020 m. gruodžio 8 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. 

sprendimą paliko nepakeistą, išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. 

10. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, 

patvirtinančių kriterijus, dėl kurių būtų pagrindas uždrausti išieškoti iš atsakovo paskutinio būsto. 

11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus 2020 m. spalio 12 d. sprendimu 

nustatytas 70 proc. darbingumas, savaime nesudaro pagrindo taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes 

nereiškia, jog atsakovas atitinka neįgalumo kriterijų. Pirma, dalinis darbingumas savaime nereiškia, kad atsakovas 

neturėjo ar neturi realių galimybių gauti pajamų, byloje nėra duomenų, jog tai užkirto kelią atsakovui dalyvauti 

darbo rinkoje. Antra, nurodyto lygio darbingumas atsakovui nustatytas tik nuo 2020 m., tačiau išieškojimas iš 

atsakovo vykdomas jau ne vienerius metus, vykdomosios bylos yra užvestos 2010 m., 2012 m., 2013 m., 2015 m. ir 

2016 m. Be to, atsakovas nuo 2005 m. nesusitvarko paveldėjimo dokumentų, vengdamas įregistruoti nuosavybės 

teises į paveldėtą turtą. Nuo 2016 m., kai atsakovas teikė teismui prašymą nustatyti, kad skolos nebūtų išieškomos 

iš buto, atsakovo turtinė padėtis pasikeitė: atsakovas vertėsi individualia veikla, dirbo (duomenys neskelbtini), lankė 

Užimtumo tarnybos paskirtus kursus, siekdamas įgyti tam tikras specialybes, atsakovui buvo mokamos įvairios 

išmokos (stipendija, darbo paieškos išmoka ir pan.). Taigi atsakovui jau buvo suteikta galimybė išsaugoti paskutinį 

būstą, tačiau per beveik 4 metų laikotarpį buvo išieškota tik 410,47 Eur suma. 

12. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo daryti 

išvadą, jog skolos nedengiamos dėl sunkios atsakovo materialinės padėties, kartu atkreipė dėmesį į tai, kad iš 

atsakovo ir toliau priteisiamos skolos už butui tiekiamą šilumą ir karštą vandenį. Apeliacinės instancijos teismo 

vertinimu, atsakovas sąmoningai nededa pastangų šias skolas mažinti, tai vertintina kaip nesąžiningas elgesys 

kreditorių atžvilgiu. Vertindamas, kad atsakovo pozicija ir procesinių dokumentų turinys nagrinėjamoje byloje 

teikia pagrindą manyti, jog atsakovas iš esmės siekia išvengti prievolių vykdymo, apeliacinės instancijos teismas 

konstatavo, kad toks elgesys ir požiūris nesuderinamas su CPK 663 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos procesinės 

garantijos tikslais, todėl draudimas išieškoti iš atsakovo paskutinio būsto (kuriam taikyti, be kita ko, nėra nustatytų 

sąlygų visumos) iš esmės pažeistų ieškovės (kreditorės) interesus, prieštarautų teisėtų lūkesčių ir interesų apsaugos 

bei teisingumo ir sąžiningumo principams. 

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai 

 

13. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 

2020 m. gruodžio 8 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimą, išspręsti 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Kasacinis skundas grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos 

teismas, nuspręsdamas, jog atsakovas neatitinka įstatyme (CPK 663 straipsnio 4 dalyje) nustatytų sąlygų, 

leidžiančių apriboti išieškojimą iš fizinio asmens paskutinio būsto, o apeliacinės instancijos teismas, palikdamas 

pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, netinkamai taikė CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatas. Į bylą 

pateikti duomenys patvirtina, kad: 1) atsakovo skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos 

išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, 2) dėl to jam pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – buto, 
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kuriame jis gyvena, areštas; 3) atsakovas yra tik iš dalies darbingas (nustatytas 70 proc. darbingumo lygis), 

4) apylinkės teismui buvo pateiktas atsakovo prašymas nenukreipti išieškojimo į butą, būtiną jam gyventi, 5) 

atsakovo gaunamos pajamos yra labai mažos, o dėl silpnos sveikatos jis negali gauti didesnių pajamų. Vilniaus 

miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. 

nutartyje (teismų, nagrinėjusių atsakovo prašymą nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, 

procesiniuose sprendimuose) ir Vilniaus miesto apylinkės teismo (nagrinėjusio šioje byloje pareikštą ieškinį pirmą 

kartą) 2018 m. lapkričio 14 d. sprendime tie patys duomenys buvo pripažinti patvirtinančiais CPK 663 straipsnio 4 

dalyje nurodytų sąlygų buvimą ir teikiančiais pagrindą neišieškoti iš atsakovo turimo paskutinio gyvenamojo būsto.  

14. Ieškovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2020 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: 

14.1.  Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas atitinka kasacinio teismo suformuluotą CPK 663 

straipsnio 4 dalies taikymo sąlygą – skolininkas ar jo šeimos nariai yra neįgalieji, socialiai remtini asmenys 

arba turi nepilnamečių vaikų. CPK 663 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta išimtis siejama su skolininko neįgalumu, 

o ne su jo sveikatos būkle ar darbingumo lygiu. Neįgalusis yra asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 

55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 10 punktas). Atsižvelgiant į tai, atsakovui nustatytas 70 proc. 

darbingumo lygis negali lemti nurodytos sąlygos buvimo.  

14.2.  Kasacinio teismo pažymėta, kad CPK 663 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta procesinė garantija taikytina, jeigu 

skolininkas skolos nepadengia dėl sunkios materialinės padėties ir nepiktnaudžiauja šia teise. Atsakovas yra 

darbingo amžiaus, turi kelis paklausius išsilavinimus, vykdė individualią veiklą, gavo ir gauna pajamų, jo 

sutuoktinė dirba užsienyje, todėl nėra pagrindo daryti išvadą dėl sunkios atsakovo finansinės padėties. Be to, 

atsakovas piktnaudžiavo susidariusia situacija, nes, kaip pats nurodė, vykdė individualią veiklą ir gaudavo 

500 Eur (neoficialių) pajamų per mėnesį, tačiau savo finansinių įsipareigojimų kreditorei nevykdė. 

15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis A. Bublys atsiliepimu į kasacinį skundą prašo 

jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 8 d. nutartį 

palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: 

15.1.  Vykdymo proceso metu (nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d., kada buvo užvesta pirmoji vykdomoji byla, iki šiol) 

atsakovas oficialiai dirbo trumpiau nei pusę metų, nors visą šį laiką buvo visiškai darbingas (70 proc. 

darbingumo lygis jam nustatytas tik 2020 m. spalio 12 d.). Dėl to buvo padengta tik labai maža dalis skolos – 

410,47 Eur. Nuo 2016 m. atsakovas nei oficialiai dirbo (tik nepilnus du mėnesius (duomenys neskelbtini)), nei 

mokėjo skolą dalimis (nors, kaip pats nurodė, turėjo neoficialių pajamų), taip pat nedėjo kitų pastangų dengti 

skolas, todėl bylą nagrinėję teismai pagrįstai nusprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog skolos atsiradimą 

lėmė objektyviai susiklosčiusi sunki atsakovo turtinė padėtis.  

15.2.  Atsakovas iš esmės pats pažeidė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, kuria 

neleista nukreipti išieškojimo į jo paskutinį gyvenamąjį būstą, nes neįsidarbino, kaip ketino, ir nedengė skolos 

dalimis, kaip žadėjo. Be to, dėl tokios teismo nutarties negali būti nuolat neleidžiama nukreipti skolos 

išieškojimo į atsakovo paskutinį būstą, jeigu nėra kitų išieškojimo alternatyvų ar sąžiningų realių paties 

skolininko ketinimų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo skolos šiuo metu siekia apie 14 600 Eur 

(2016 m. buvo apie 9000 Eur), o buto vertė – 51 800 Eur. Pardavus butą, būtų patenkinti kreditorių interesai, 

kartu atsakovui liktų suma, pakankama mažesniam (vieno kambario) būstui nusipirkti Vilniuje. 

 

Teisėjų kolegija  

 

k o n s t a t u o j a :  

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 

 

Dėl išieškojimo nukreipimo į asmens vienintelį gyvenamąjį būstą sąlygų  

 

16. Apribojimas išieškoti iš paskutinio fizinio asmens būsto ir šio apribojimo taikymo sąlygos reglamentuojamos CPK 

663 straipsnio 4 dalyje: teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai skolininkui priklausantis 

paskutinis būstas, kuriame jis gyvena, išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, 

komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad iš šio būsto nebūtų išieškoma; tai teismas gali 

nustatyti atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį, interesus ir būtinumą 

gyventi šiame būste. Ši teisės norma yra dispozityvi – teismas kiekvienu konkrečiu atveju pagal byloje nustatytas 

faktines bylos aplinkybes turi įvertinti, ar yra faktinis ir teisinis pagrindas taikyti nurodytą teisės normą. 

17. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad ši teisės norma 

taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos 

išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – 

paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) 

skolininkas ar jo šeimos nariai yra neįgalieji, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas 

ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo 

dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (Lietuvos 
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Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-525/2007, 2009 m. gegužės 19 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009).  

18. Aptariama teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų 

asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Ši 

procesinė garantija taikytina, jeigu skolininkas skolos nepadengia dėl materialinės padėties (neturi lėšų bei kito 

turto skolai padengti) ir nepiktnaudžiauja šia teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2006). 

19. Taigi, esant visoms kasacinio teismo praktikoje suformuluotoms CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygoms, 

viešasis interesas lemia galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą ribojimą. Kita vertus, 

pareiškimo dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto tenkinimas nereiškia, jog skolininkas atleidžiamas nuo finansinių 

įsipareigojimų vykdymo. Skolininkas ir toliau turi siekti atsiskaityti su kreditoriais, stengdamasis gerinti savo 

turtinę padėtį ir, kiek įmanoma, mokėti susidariusią skolą. 

20. Galimybė taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje nustatytą garantiją sietina ir su tuo, į kokio pobūdžio teisinius 

santykius siekiama įsiterpti. Šalis (išieškotoją ir skolininką) sieja tęstiniai teisiniai santykiai, todėl faktinės, tarp jų – 

ir su skolininko elgesiu susijusios, aplinkybės, buvusios pagrindu patenkinti pareiškimą dėl neišieškojimo iš 

paskutinio būsto, gali pasikeisti. Pavyzdžiui, praeityje nustačius, kad skolininkas laiku ir tinkamai su kreditoriais 

negalėjo atsiskaityti dėl sunkios materialinės padėties (laikino pajamų neturėjimo), po tam tikro laiko dėl pasyvaus 

(nesąžiningo) skolininko elgesio vengiant vykdyti prievoles kreditoriui gali būti pripažinta, kad jis piktnaudžiauja 

jam suteikta socialine garantija. 

21. Nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi situacija, kai ieškovė, praėjus beveik dvejiems metams nuo to momento, kai 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi buvo nustatyta, kad atsakovo skolos nebūtų 

išieškomos iš buto, esančio (duomenys neskelbtini), kreipėsi į teismą, prašydama leisti nukreipti išieškojimą, 

antstolio vykdomą iš atsakovo ieškovės naudai penkiose vykdomosiose bylose, į šį atsakovui priklausantį ir jo 

gyvenamą būstą. 

22. Esminė aplinkybė, buvusi pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutarčiai, kuri vėliau 

Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartimi palikta nepakeista, priimti, buvo ši: susidariusi skola 

kreditorei nepadengta ne dėl vengimo ją padengti, bet dėl pareiškėjo (atsakovo šioje byloje) buvusios sunkios 

materialinės padėties. Taigi, nebuvo konstatuotas atsakovo piktnaudžiavimo teise į aptariamą socialinę garantiją 

faktas, nustačius, kad tik prieš pateikdamas pareiškimą teismui skolininkas pradėjo verstis paklausia ir perspektyvia 

veikla, galinčia atnešti pakankamai pajamų ne tik pragyventi, bet ir susidariusioms skoloms padengti, o iki tol 

pareiškėjas gaudavo 210 Eur mokymosi stipendiją, ir tai patvirtina jo materialinės padėties sunkumą, lėmusį 

negalėjimą padengti skolų. Atitiktis trečiajam – socialinės padėties – kriterijui teismų nebuvo vertinta. 

23. Šią bylą nagrinėję teismai nustatė, kad nėra dviejų CPK 663 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų – pagal į bylą 

pateiktus duomenis (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Sprendimų kontrolės skyriaus 2020 m. spalio 12 d. sprendimu atsakovui nustatytas 70 proc. darbingumas) nėra 

pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas atitinka socialinės padėties – neįgalumo – kriterijų (trečioji sąlyga), ir nėra 

pagrindo spręsti, jog skolos susidarymą lėmė objektyviai susiklosčiusi sunki skolininko turtinė padėtis, nes 

skolininkas sąmoningai nedėjo jokių pastangų ją pagerinti (penktoji sąlyga). 

24. Atsakovas kasaciniame skunde teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartyje, 

Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 28 d. nutartyje ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 

14 d. sprendime tie patys, kaip ir šioje byloje surinkti, duomenys buvo pripažinti patvirtinančiais CPK 663 

straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų buvimą ir teikiančiais pagrindą neišieškoti iš atsakovo turimo paskutinio 

gyvenamojo būsto. Atsakovo teigimu, šią bylą nagrinėjusiems teismams tapačių duomenų pagrindu padarius 

priešingas išvadas, buvo netinkamai taikytos CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatos. 

25. Vertindama šiuos kasacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo kasaciniame skunde 

nurodomas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 14 d. sprendimas yra teismo procesinis 

dokumentas, priimtas nagrinėjant šioje byloje pareikštą ieškinį pirmą kartą. Jis Vilniaus apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi buvo panaikintas ir byla perduota iš naujo 

nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Netekusiame galios teismo procesiniame sprendime bylai aktualiais 

klausimais padarytos išvados negalėjo turėti kokios nors reikšmės pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams 

nagrinėjant šiuos klausimus iš naujo. Atsižvelgiant į tai, atsakovo argumentai dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 

2018 m. lapkričio 14 d. sprendimo privalomumo šioje byloje aktualiam klausimui dėl CPK 663 straipsnio 4 dalies 

nuostatų taikymo sąlygų buvimo išspręsti atmestini kaip nepagrįsti. 

26. Minėta, kad pagal teismų praktikoje suformuluotus teisės į apribojimą išieškant iš paskutinio fizinio asmens būsto 

taikymo kriterijus vienas iš elementų, taikant CPK 663 straipsnio 4 dalį, yra skolininko nepiktnaudžiavimo šia teise 

nustatymas. Tai reiškia, kad, sprendžiant dėl aptariamos socialinės garantijos taikymo sąlygų visumos buvimo, 

vertintina, ar skolininkas atitinka ne tik socialinės padėties (neįgalumo ar kt.), bet ir sąžiningumo 

(nepiktnaudžiavimo teise) kriterijų. Šis vertintinas pagal skolininko elgesį kreditoriaus teisėto intereso atgauti skolą 

atžvilgiu, t. y. ar skolininkas geranoriškai, pagal savo išgales siekia atsiskaityti su kreditoriumi. 

27. Atsakovui argumentuojant, kad aplinkybės, buvusios 2016 m. nutarčių priėmimo pagrindu, išlikusios tapačios, 

todėl ir šioje byloje dėl galimumo išieškoti iš jo paskutinio gyvenamojo būsto turėjo būti sprendžiama tapačiai, kaip 

teismų nuspręsta 2016 m., aktualu įvertinti, ar teismų nustatytos aplinkybės ir vertinti duomenys, susiję su atsakovo 

materialine padėtimi ir jo pastangomis ją pagerinti, laikotarpiu nuo atsakovo pareiškimo dėl neišieškojimo iš 
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paskutinio būsto patenkinimo iki ieškinio dėl leidimo nukreipti išieškojimą į šį atsakovo būstą šioje byloje 

pateikimo iš tiesų išliko nepakitę ir galėjo būti pripažinti sudarančiais pagrindą dėl atsakovo teisės į būstą spręsti 

tapačiai 2016 m. teismų priimtiems procesiniams sprendimams. 

28. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta, kad nors išieškojimai vykdomi ne vienerius metus (nuo 2011 m.), o 

atsakovas dalį darbingumo prarado tik 2020 metais, tačiau visą nurodytą laikotarpį jis oficialiai dirbo tik trumpiau 

nei du mėnesius, turėjo (kaip pats patvirtino) neoficialių pajamų, tačiau skolos iš esmės nemokėjo. Atsakovas, 

remiantis antstolio į bylą pateiktais duomenimis, vienintelį (100 Eur) skolos dengimo mokėjimą atliko 2016 m. 

kovo 23 d. (iki patenkinant jo pareiškimą dėl neišieškojimo iš buto), o kitus penkis (310,47 Eur sumos) – 2019 ir 

2020 metais, t. y. tik tada, kai ieškovė ėmėsi aktyvių veiksmų ir kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl leidimo nukreipti 

išieškojimą į vienintelį atsakovo būstą. Šiuo metu atsakovas yra padengęs tik labai mažą susidariusios skolos dalį 

(410,47 Eur iš apie 14 000 Eur), nuo 2020 m. rugsėjo mėn. nėra atlikęs nė vieno mokėjimo ieškovei. Byloje nėra 

duomenų, kad atsakovas dirbtų ar ieškotųsi darbo, atitinkančio jo darbingumo lygį. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai 

rodo, jog atsakovas nededa pastangų, kad jo skola kreditorei būtų išieškota iš jo uždirbamų pajamų ir taip nuo 

išieškojimo būtų apsaugotas būstas, kuriame jis gyvena. Nei atsakovo paaiškinimuose, nei procesiniuose 

dokumentuose nedėstoma jokių argumentų apie realius jo ketinimus dėl pajamų šaltinio, nenurodoma ir 

nepateikiama įrodymų, kokia tvarka ir kokių konkrečių įmokų dydžiais jis ketintų dengti susidariusią skolą. Be to, 

atsakovo skola ieškovei toliau didėja, yra užvesta naujų vykdomųjų bylų, tai rodo, kad jis nemoka netgi einamųjų 

mokesčių.  

29. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptartos aplinkybės pagrįstai leido šią bylą nagrinėjusiems teismams spręsti apie 

atsakovo nesąžiningą elgesį – prievolės nevykdymą ne dėl objektyvaus negalėjimo tą daryti, o dėl vengimo – kaip 

neteikiantį pakankamo pagrindo tikėtis, kad ateityje jis padengs skolas nenukreipiant išieškojimo į būstą. Atsakovo 

sąžiningas elgesys ir nepiktnaudžiavimas savo teisėmis (įgijo paklausią, perspektyvią specialybę ir buvo tik 

pradėjęs dirbti pagal verslo liudijimą), nustatytas 2016 metais, šalių santykiams dėl skolos grąžinimo esant 

tęstiniams ir dinamiškiems, pasikeitė – atsakovas tapo visiškai pasyvus ieškovės teisėto intereso atgauti skolą 

atžvilgiu, vengė vykdyti prievolę. Tai pagrįstai neleido teismams šioje byloje esančius ir 2016 m. byloje buvusius 

duomenis vertinti kaip tapačius, taigi, ir dėl atsakovo teisės į būstą spręsti tapačiai 2016 m. teismų priimtiems 

procesiniams sprendimams. 

30. Teismams nustačius ir atsakovui kasacinio skundo argumentais nepaneigus, kad nėra CPK 663 straipsnio 4 dalyje 

nurodytos sąlygos – skolos susidarymą lėmusios objektyviai susiklosčiusios sunkios skolininko turtinės padėties, 

taigi – ir nepiktnaudžiavimo savo teisėmis, konstatuotina, kad šią bylą nagrinėję teismai tinkamai taikė proceso 

teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo iš paskutinio fizinio asmens būsto ribojimą, todėl priėmė pagrįstus ir 

teisėtus procesinius sprendimus, kurių nėra pagrindo naikinti pagal kasaciniame skunde išdėstytus argumentus 

(CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis). 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo 

 

31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 

1, 2 dalys, 98 straipsnio 1 dalis). 

32. Kasacinį skundą padavusiam atsakovui teikiama 100 proc. dydžio valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, 

jis yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnybos Vilniaus skyriaus 2021 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. (8.1Mr)TP-20-P-2374-1805). Taigi, 

paduodamas kasacinį skundą atsakovas nemokėjo 75 Eur žyminio mokesčio. Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnybos 2021 m. spalio 11 d. pažymos Nr. (12.32Mr) PT-6942 „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ 

duomenimis, valstybės naudai priteistina antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma – 270 Eur. Nepaisant to, jog 

kasacinis skundas atmestinas, nurodytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei iš atsakovo nepriteistinas, nes jis 

yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 96 straipsnio 2 dalis). 

33. Nurodytu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Vilniaus skyriaus 2021 m. kovo 3 d. sprendimu 

atsakovas 100 proc. atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus CPK 88 

straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas. Taigi, atsakovas nėra atleistas nuo išlaidų 

advokato pagalbai už kitų byloje dalyvaujančių asmenų teiktų atsiliepimų į kasacinį skundą parengimą apmokėti. 

34. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 484 Eur už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą; šioms išlaidoms pagrįsti 

pateikė 2021 m. spalio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas VŽP Nr. 0550 ir 2021 m. spalio 18 d. 

patvirtinimą apie mokėjimo nurodymo pagal šią sąskaitą įvykdymą. Prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimą pateiktas tinkamai, prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų 

Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą 

maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7, 8.14 punktuose nustatyto dydžio, todėl 

ieškovės prašymas tenkintinas (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 

straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis). 

35. Trečiasis asmuo nepateikė duomenų, patvirtinančių kasaciniame teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jų 

atlyginimo klausimas nekyla. 

36. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme patirta 3,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2021 m. lapkričio 10 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). 
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Šių išlaidų atlyginimas valstybei iš atsakovo nepriteistinas, nes: pirma, šios išlaidos nesiekia nustatytos minimalios 

tokių išlaidų priteisimo valstybei 5 Eur sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis); antra, atsakovas, minėta, yra 100 proc. 

atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose 

nurodytas bylinėjimosi išlaidas) atlyginimo (CPK 96 straipsnio 2 dalis). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi, 

 

n u t a r i a : 

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti 

nepakeistą. 

Priteisti ieškovei UAB „Conlex“ (j. A. k. 302538171) iš atsakovo G. V. (a. k. (duomenys neskelbtini)) 484 

(keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis) Eur bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo. 

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. 

 

Teisėjai Andžej Maciejevski  

Gediminas Sagatys 

Donatas Šernas 
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IS-926/651-I-4 priedas 

 

TN: tn  
Administracinė byla Nr. eAS-701-502/2021 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02925-2021-6 

Procesinio sprendimo kategorija 43.5.2 

(S) 

 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

 

2021 m. lapkričio 17 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Drigoto (kolegijos 

pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės,  

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės 

„Utenos šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. nutarties 

administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ skundą atsakovui 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė: 

 

I. 

 

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Utenos šilumos tinklai“ su skundu kreipėsi į Vilniaus 

apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus pavaduotojo (vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros inspektoriaus) 2021 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. 9.4-1734-(9.21E) „Dėl nurodymo panaikinimo“ (toliau 

– ir Sprendimas). 

 

II. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. rugsėjo 15 d. nutartimi, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nurodytu 

pagrindu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo 

kompetencijai, grąžino sumokėtą 23 Eur žyminį mokestį ir išaiškino pareiškėjui, kad jis su skundu turi teisę kreiptis į 

Regionų apygardos administracinį teismą (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas).  

Pirmosios instancijos teismas iš byloje pateiktos rašytinės medžiagos nustatė, kad pareiškėjas teismo prašo 

panaikinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo 

(vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus) 2021 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. 9.4-1734-

(9.21E) „Dėl nurodymo panaikinimo“, tačiau iš esmės tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukelia būtent 

Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2021 m. liepos 1 

d. nurodymas Nr. SP5.5-89 „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ (toliau – ir Nurodymas). Atsakovu byloje 

turėtų būti Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, kuri turi savo buveinę ir veikia teisės aktais 

priskirtos kompetencijos ribose nustatytoje veiklos teritorijoje, t. y. Ramygalos g. 14, Panevėžys, todėl skundas teismui 

dėl tokio padalinio priimtų sprendimų ar atliktų veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo turi būti paduodamas pagal jo 

buveinę. Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba patenka į Regionų apygardos administracinio 

teismo teritoriją. 

Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukelia 

Nurodymas, kurį priėmė Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnyba. Teismas pastebėjo, kad sprendžiant teritorinio teismingumo klausimus, susijusius su viešojo administravimo 

subjektų padalinių sprendimais kitų kategorijų bylose, teismų praktikoje taikoma atsakovo buveinės taisyklė ir ji 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b3d69804d4811ec862fdcbc8b3e3e05
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paprastai yra siejama su faktine atsakovo veikimo teritorija, o ne savarankišku juridiniu statusu. Taip teigdamas teismas 

rėmėsi susiformavusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika analogiškose bylose. 

 

III. 

 

Pareiškėjas UAB „Utenos šilumos tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą priimti 

pareiškėjo UAB „Utenos šilumos tinklai“ skundą, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.  

Pareiškėjas nurodė, kad institucijos viduje priimtas galutinis Sprendimas dėl Nurodymo panaikinimo turi būti 

skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui nesuprantama teismo 

pozicija dėl atsisakymo priimti skundą, kai skundas yra priskiriamas teismo kompetencijai.  

Pareiškėjas nurodo argumentus, kad tiek Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, tiek Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba neturi juridinio asmens statuso. 

Pareiškėjas Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos Nurodymą skundė ne ginčus nagrinėjančiai ikiteisminei institucijai, o to paties juridinio asmens aukštesniam 

pagal pareigas subjektui.  

Pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad pats atsakovas  Sprendime nurodė, kad jo Sprendimas gali būti skundžiamas 

pasirinktinai arba ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai  arba Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui. 

 

Teisėjų kolegija 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

IV. 

 

Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. 

nutartį, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui ABTĮ 

33 straipsnio 2 dalies 2 punkto nurodytu pagrindu.  

Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nustatęs, jog pareiškėjo 

skundo nagrinėjimas yra priskirtinas ne Vilniaus apygardos administracinio teismo, o Regionų apygardos 

administracinio teismo kompetencijai.  

Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, laikosi pozicijos, kad jo skundas turėjo 

būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.    

Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo 

nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausiai pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali 

asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos 

Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio 

pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 

straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnis), tačiau ji neatsiejama nuo asmens pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas 

taisykles, inter alia (įskaitant, be kita ko) laikytis teritorinio administracinių bylų teismingumo taisyklių.  

Pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį, skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas tam administraciniam teismui, 

kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – 

tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė. Jeigu viešojo 

administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, veikiančio 

Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo patikrintas 

(nagrinėjamas) aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto ir (arba) kitos išankstinio ginčų 

nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pagal 

to viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, 

kurio administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo tikrinamas (nagrinėjamas), buveinės vietą. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pabrėžė, kad nurodytoje teisės normoje yra aiškiai 

įtvirtinta, jog tais atvejais, kai teritorinio administravimo subjekto priimtas administracinis aktas buvo tikrinamas 

aukštesnio pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto ir (arba) kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo 

tvarka institucijos, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pagal to teritorinio 

padalinio, kurio administracinio akto teisėtumas buvo tikrinamas, buveinės vietą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2017 m. liepos 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-616-1062/2017; 2017 m. rugsėjo 21 

d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-816-492/2017; 2018 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-

507-525/2018; 2020 m. balandžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-259-552/2020). 

Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateikto skundo turinį ir pirmosios 

instancijos teismo skundžiamą nutartį, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad, nors pareiškėjas 

teismo prašo panaikinti Sprendimą, kurį priėmė Departamentas, tačiau iš esmės tiesiogines teisines pasekmes 

pareiškėjui sukelia būtent Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo 
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tarnybos 2021 m. liepos 1 d. nurodymas Nr. SP5.5-89, kuris buvo skųstas ikiteismine skundų nagrinėjimo tvarka ir dėl 

ko buvo priimtas pareiškėjo skundžiamas Sprendimas. 

Iš skundo turinio bei pateiktų priedų nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Departamentą su                     2021 m. 

liepos 15 d. skundu dėl Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos 2021 m. liepos 1 d. nurodymo Nr. SP5.5-89 „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“. Departamentas, 

išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, priėmė Sprendimą netenkinti prašymo panaikinti minėtą Nurodymą. 

Taigi, nors pareiškėjas skundžiamu aktu įvardijo Departamento Sprendimą ir jokių reikalavimų Departamento 

teritoriniam padaliniui nereiškė, tačiau įvertinus skundo turinį, darytina išvada, jog byla yra susijusi būtent su 

Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2021 m. liepos 1 

d. nurodymu Nr. SP5.5-89 „Dėl objekto priešgaisrinės būklės gerinimo“. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą yra pasisakyta, kad sprendžiant teritorinio 

teismingumo klausimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų padalinių sprendimais kitų kategorijų bylose, 

teismų praktikoje taikoma atsakovo buveinės taisyklė ir ji paprastai yra siejama su faktine atsakovo veikimo teritorija, o 

ne savarankišku juridiniu statusu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. eAS-504-502/2021). 

Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teismų praktiką, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 

išvada, jog nors Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra 

struktūrinis Departamento padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau turintis savo buveinę, ir veikiantis teisės 

aktais priskirtos kompetencijos ribose nustatytoje veiklos teritorijoje, todėl skundas teismui dėl tokio padalinio priimtų 

sprendimų ar atliktų veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo turi būti paduodamas pagal jo buveinę. 

ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota 

nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. 

Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Regionų 

apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima Kauno apygardos teismo, Klaipėdos apygardos teismo, 

Panevėžio apygardos teismo ir Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijas. Regionų apygardos administracinio teismo 

konkrečių rūmų veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija.  

Remiantis viešai prieinamais duomenimis Departamento interneto svetainėje, Departamento Panevėžio 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos buveinė yra Panevėžio mieste, taigi  

patenka į Regionų apygardos administracinio teismo teritoriją.  Papildomai pastebėtina, jog kai byla yra teisminga iš 

teismo rūmų sudarytam teismui, skundas (prašymas, pareiškimas) šiam teismui paduodamas bet kuriuose šio teismo 

rūmuose, o kiti procesiniai dokumentai – teismo rūmuose, į kuriuos paskirtam teisėjui ar teisėjams paskirta nagrinėti 

byla (ABTĮ 31 straipsnio 5 dalis). 

Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 

dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, išaiškindamas pareiškėjui jo teisę kreiptis į Regionų apygardos administracinį 

teismą dėl minėto Sprendimo panaikinimo.  

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai 

aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl teisingai nustatė teritorinį administracinės bylos teismingumą. Atsižvelgiant 

į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.  

Pareiškėjas 2021 m. lapkričio 17 d. padavė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriame prašo priteisti 

627,72 Eur išlaidas, tačiau kol byla nėra baigta, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas šioje bylos nagrinėjimo 

stadijoje nesprendžiamas. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų 

kolegija 

 

n u t a r i a: 

 

Pareiškėjo UAB „Utenos šilumos tinklai“ atskirąjį skundą atmesti.  

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.  

Nutartis neskundžiama.   

 

 

Teisėjai Arūnas Drigotas 

Dalia Višinskienė 

Virginija Volskienė 
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IS-926/651-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 2021-11-22 Nr. (10.9-08Mr)3-1994 

   

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir 

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos 

patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programą (toliau – Programa). 

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo bei 2021–2030 metų nacionalinio 

pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 

998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), 1.13, 2.4, 

5.1, 5.2, 6.3 ir 6.5 pažangos uždaviniai.  

Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie Plane nustatytų 

horizontaliųjų darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir lygių galimybių visiems principų 

įgyvendinimo. 

Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma. Numatomos teigiamos 

pasekmės – bus sudarytos prielaidos įgyvendinti Plane įvardintą dešimties metų strateginę viziją, 

padėsiančią sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į 

bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su 

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, didinti vidaus 

energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį 

bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje, didinti viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą bei energetinį 

efektyvumą įmonėse. 

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/29a387b04bcb11ec86bdcb0a6d573b32
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). 

Nutarimo projektas buvo derintas per TAIS su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir atskiru raštu su Alternatyvių 

degalų ir infrastruktūros asociacija, Biodegalų asociacija, ASOCIACIJA „INVESTORS‘ FORUM“, 

Lietuvos atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių 

energetikos konfederacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija, Lietuvos energetikos institutu, 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, 

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija, Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Nacionaline 

Lietuvos elektros asociacija, Nacionaline Lietuvos energetikos asociacija. 

Nutarimo projektas pakartotinai derintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri 

pritarė Programai su sąlyga, jei Programa bus patikslinta pagal pateiktas pastabas. Energetikos 

ministerija su Finansų ministerija pateiktas pastabas ir pasiūlymus suderino darbo tvarka. 

Dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pridedama Nutarimo projekto 

pastabų derinimo pažyma.  

Nutarimo projektas po išsakytų ir pateiktų pastabų per tarpinstitucinį atstovų pasitarimą buvo 

pakoreguotas ir suderintas darbo tvarka su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos 

grupe ir Teisės grupe.   

Dėl Nutarimo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbus jį TAIS. Visuomenė pastabų 

dėl Nutarimo projekto nepateikė. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

(vedėjas Arvydas Dragūnas, tel. +370 6 774 1053, el. p. arvydas.dragunas@enmin.lt, patarėjas 

Vaidas Vaitėnas +370 677 43831, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Programos projektas, 15 lapų.  

3. Programos pagrindimas, 25 lapai. 

4. Nutarimo projekto pastabų derinimo pažyma, 14 lapų. 

5. Lietuvos verslo konfederacijos 2021 m. birželio 25 d.  raštas Nr. 21-118VK, 1 lapas. 

6. AB „Ignitis gamyba“ 2021 m. rugsėjo mėn. raštas Nr. 3-1506, 3 lapai. 

 

Energetikos ministras                                                                                       Dainius Kreivys 

 

270. Vaitėnas, tel. +370 677 43831, el. P.  aidas.vaitenas@enmin.lt 

 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

energetikos plėtros programos 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-926/651-II-1-1 priedas 2021-11-29.zip). 

mailto:arvydas.dragunas@enmin
mailto:vaidas.vaitenas@enmin
mailto:.vaitenas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/29a387b04bcb11ec86bdcb0a6d573b32
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IS-926/651-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g.  4,  LT -01105 Vilnius,  

tel.  8 626 22252,  faks.  8  706 63663,  el. p.  info@am.lt,  https://am.lrv.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asme nų registre,  kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 

 2021-11- Nr. (14)-D8(E)- 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL STATINIO 

INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO“ PROJEKTO TEIKIMO 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projektą (toliau – 

nutarimo projektas) ir su juo susijusius dokumentus. 

Rengti nutarimo projektą paskatino 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo 

priimti1 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo 

įstatymas Nr. XIV-2512 ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48 straipsnio 

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2523 (toliau kartu – įstatymai). Įstatymai įsigalios 2021 m. gruodžio 1 

d. Įgyvendindama įstatymus, Aplinkos ministerija parengė nutarimo projektą, kuris teikiamas 

Vyriausybei.  

Įstatymuose nustatyta, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai pirkimo 

dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalės nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio 

informacinio modeliavimo metodų taikymo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais 

atvejais ir tvarka. 

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė4 sprendimą dėl privalomo bendradarbiavimu 

pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo 

sektoriaus statinius ar jų dalis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo 

protokolo Nr. 25 2 klausimas „Dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų 

dalis“5). Tuo metu šis sprendimas buvo derinamas su daugiau kaip 60 institucijų ir organizacijų, 

įskaitant ministerijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Europos Sąjungos priemonių 

įgyvendinimą administruojančias įstaigas, viešojo turto valdytojus, asociacijas, projektuotojų, 

rangovų atstovus ir kitas organizacijas. 

 
1 Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/  
2 Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb  
3 Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb  
4 Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/vyriausybe-pritare-privalomam-bim-metodu-taikymui-nuo-2021-m-sausio-1-d/  
5 Prieiga internete: https://statyba40.lt/wp-

content/uploads/2020/08/LRV_2020_05_20_pasitarimo_protokolo_Nr_25_2_kl_israso_kopija.pdf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e8c128104b5c11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4d052d9-6880-4d18-8da5-6f1bc77502db
https://am/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb
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Vyriausybė pareiškė poziciją, kad statinio informacinio modeliavimo (angl. Building 

Information Modelling, toliau – BIM) metodų taikymas turi tapti viešojo sektoriaus užsakovų 

(statytojų) įgyvendinamų statinių ir jiems pagal paskirtį artimų kilnojamųjų daiktų statybos, 

įrengimo projektų, su jais susijusių viešųjų pirkimų sąlygų ir procedūrų dalimi. Viena esminių 

priemonių skatinant BIM metodus taikyti statybos sektoriuje – atitinkami reikalavimai vykdant 

viešuosius pirkimus. Priėmus nutarimo projektą siekiama sudaryti sąlygas veiksmingiau naudoti 

išteklius planuojant, projektuojant, statant, eksploatuojant viešojo sektoriaus statinius, skaitmeninti 

su tuo susijusius procesus, taikant BIM metodus, ir taip paskatinti viso nacionalinio statybos 

sektoriaus technologinę pažangą ir konkurencingumą. 

Nutarimo projekto 1 punktu siūloma nustatyti, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti 

reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta 

tvarka perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimų 

vykdytojai) perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, 

rekonstravimo projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų 

(elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų, oro kabelių 

linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių priklausinių, įskaitant 

transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalų, 

linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, mažo 

ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – 

kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo 

darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo 

paslaugas, atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių 

statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Statiniai, 

kilnojamieji daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) turi atitikti visus reikalavimus, 

nurodytus nutarimo projekto 1 punkte. 

Nutarimo projekte įrašomi ne tik statiniai, bet ir jiems pagal paskirtį artimi kilnojamieji 

daiktai – elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, 

oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, 

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių 

kanalai, linijas laikančios atramos ir kiti technologiniai priklausiniai, taip pat vartotojo elektros 

įrenginiai, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, ryšių linijos, ryšių kabeliai, ryšių kabelių kanalų 

sistemos, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą6, Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatymą7 ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą8 laikomi 

kilnojamaisiais daiktais, taip pat įrašomos statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai). 

Nutarimo projekte prie sudėtingų statinių, kuriems būtų privalomai taikomi BIM metodai, 

siūloma priskirti statinius, kurie pagal esamą teisinį reglamentavimą priskirtini ypatingųjų statinių 

kategorijai, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų 

grupes (kvartalus), kurie projektuojami, atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose 

teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus. Prie didelės vertės statinių siūloma priskirti pastatus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina, 

nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai 

paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo9 palyginamuosius 

ekonominius rodiklius, arba įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra 5 mln. arba didesnė nei 5 

mln. Eur, inžinerinius statinius, kilnojamuosius daiktus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba 

 
6 Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir 

vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, 

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias 

atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros 

energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais. 
7 Pagal Lietuvos Respublikos  gamtinių dujų įstatymo 131 straipsnio 2 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi 

kilnojamaisiais daiktais. 
8 Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalį ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra 

laikomi kilnojamaisiais daiktais. 
9 Prieiga internete: http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt  
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investicijų suma yra 10 mln. arba didesnė nei 10 mln. Eur, ir statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes 

(kvartalus), kurie atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių 

statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir kurių 

statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 5 mln. arba didesnė nei 5 mln. Eur. 

Nutarimo projekte pateikti sprendimai dėl pasiūlymų, kaip apibrėžti sudėtingus ir didelės vertės 

statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų 

grupes (kvartalus), priimti įvertinus užsienio valstybių patirtį ir iš valstybės įmonės Turto banko, 

valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos, AB „LTG Infra“, AB Litgrid, AB „Amber 

Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos, projektuotojų, rangovų gautą informaciją apie įgyvendintus, įgyvendinamus projektus ir 

investicijas į projektuojamus ir statomus statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius 

daiktus, atnaujinamas (modernizuojamas) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus). 

Nutarimo projekte numatyta, kad kas dvejus metus statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų 

suma bus palaipsniui mažinama. 

Nutarimo projekto 1.2 papunktyje nurodoma, kad BIM metodai būtų privalomai taikomi tik 

tiems ypatingiesiems statiniams ir (ar) jiems pagal paskirtį artimiems kilnojamiesiems daiktams, 

atnaujinamų (modernizuojamų) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupėms (kvartalams), kurių 

projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos po 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai 

pirkimų procedūros atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, 

kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal 

kurias atliekami pirkimai. 

Nutarimo projekto 2 punkte nurodoma, kad BIM metodai ir reikalavimai dėl BIM metodų 

taikymo, nurodyti šio nutarimo projekto 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams perkant 

projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas. 

Nutarimo projekto 3 punkte nurodoma, kad BIM metodai ir reikalavimai dėl BIM metodų 

taikymo, nurodyti šio nutarimo projekto 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams perkant 

kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus ir 

tvarkomuosius statybos darbus, nes prie statinių priskiriami ir kultūros paveldo statiniai (jų dalys). 

Kultūros paveldo statiniams (ar jų dalims) ir kitiems kultūros paveldo objektams dėl savo 

specifikos, sudėtingumo ir vertingųjų savybių šiame etape nesiūloma privalomai taikyti BIM 

metodus. 

Nutarimo projekto 4 punkte nurodoma rekomendacija pirkimų vykdytojams reikalavimus ir 

(arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta 

tvarka nurodyti pirkimo dokumentuose perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių 

naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, 

kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, 

statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo 

paslaugas, atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių 

statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai 

statiniai, kilnojamieji daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) neatitinka 1 punkto 

reikalavimų. Pirkimų vykdytojai galėtų nurodyti pirkimo dokumentuose taikyti BIM metodus ir 

mažesnės vertės projektams. 

Nutarimo projekto 5 punktu Aplinkos ministerija įgaliojama parengti ir patvirtinti BIM 

metodų taikymo tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija suinteresuotoms 

institucijoms, organizacijoms ir visuomenei susipažinti, teikti pastabas ir pasiūlymus per Teisės 

aktų informacinę sistemą (TAIS) teikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Užsakovo reikalavimų informacijai, Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo 

plano ir Statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projektą (TAIS reg. Nr. 21-

18957) (toliau – įsakymo projektas)10. Įsakymo projektas tikslinamas pagal gautas pastabas ir 

pasiūlymus. 

 
10 Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/577e00115fa511eb9954cfa9b9131808?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3d310ad
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Nutarimo projektu neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka, nėra. 

Nutarimo projektas 2021 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-5816 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ skelbtas11 Lietuvos Respublikos Seimo 

teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje (TAIS reg. Nr. 21-2975312). 

Visuomenė galėjo susipažinti su nutarimo projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus. Nutarimo projekto 

supažindinimo su visuomene tikslas – viešinti informaciją apie numatomą teisės aktą. Nutarimo 

projektas derintas su visuomene, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB 

„LTG Infra“, AB Litgrid, akcine bendrove „Kelių priežiūra“, akcine bendrove „Lietuvos 

geležinkeliai“, Aplinkos apsaugos agentūra, asociacija „Infobalt“, asociacija „Lietuvos keliai“, 

Europos socialinio fondo agentūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Informatikos ir ryšių 

departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto savivaldybės 

administracija, Kauno savivaldybės įmone „Kauno planas“, Kultūros paveldo departamentu prie 

Kultūros ministerijos, Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos banku, 

Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos energetikos infrastruktūros statybos asociacija, 

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, Lietuvos matininkų asociacija, Lietuvos melioracijos 

įmonių asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnyba, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, 

Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos statistikos 

departamentu, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos transporto saugos administracija, 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos žaliųjų 

pastatų taryba, Nacionaline pasyvaus namo asociacija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio 

ministerijos, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos, 

Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgaliųjų reikalų 

departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pastatų sertifikavimo ekspertų 

asociacija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, 

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, Radiacinės saugos centru, RB Rail AS 

Lietuvos filialu, savivaldybės įmone „Vilniaus planas“, uždarąja akcine bendrove „Grinda“, 

uždarąja akcine bendrove „Vilniaus vystymo kompanija“, valstybės įmone Distancinių tyrimų ir 

geoinformatikos centru „GIS-Centras“, valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 

valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, valstybės įmone Lietuvos oro uostais, 

valstybės įmone Registrų centru, valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centru, 

 
4-a890-49ab-9ed4-013e3812b02a  
11 Nuoroda Aplinkos ministerijos interneto svetainėje: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viesieji-pirkimai-reikalaujant-taikyti-

skaitmeninius-projektavimo-ir-statybos-metodus  
12 Nuoroda Teisės aktų informacinėje sistemoje: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a731506c

-7f17-4206-bacd-134752b8f5fb  
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valstybės įmone Turto banku, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Valstybine saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos, viešąja įstaiga „Atnaujinkime miestą“, viešąja įstaiga „Skaitmeninė statyba“, 

viešąja įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo 

agentūra, viešąja įstaiga CPO LT, viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Viešųjų 

pirkimų tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,  

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, valstybės 

įmonė Registrų centras, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, valstybės 

įmonė Turto bankas,  Aplinkos apsaugos agentūra,  Radiacinės saugos centras, AB „Amber Grid“,  

AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos 

konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Informacinės 

visuomenės plėtros komitetas išvadose pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, asociacija 

„Infobalt“, asociacija „Lietuvos keliai“, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno 

savivaldybės įmonė „Kauno planas“, Lietuvos bankas, Lietuvos elektros energetikos asociacija, 

Lietuvos energetikos infrastruktūros statybos asociacija, Lietuvos geodezininkų ir matininkų 

sąjunga, Lietuvos matininkų asociacija, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, Lietuvos 

nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos statistikos 

departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos transporto saugos administracija, 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos žaliųjų pastatų taryba, Nacionalinė pasyvaus namo 

asociacija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pastatų sertifikavimo ekspertų 

asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, RB Rail AS Lietuvos filialas, 

savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, uždaroji akcinė 

bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos 

centras „GIS-Centras“, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, valstybės įmonė 

Lietuvos oro uostai, valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Valstybinė 

atominės energetikos saugos inspekcija, viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, viešoji įstaiga 

„Skaitmeninė statyba“, viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, viešoji įstaiga Centrinė 

projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga CPO LT, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos 

agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos,  AB Litgrid,   

valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, AB „LTG Infra“, Kultūros infrastruktūros centro, Lietuvos 

architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pastabas ir pasiūlymus,  dalį 

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos 

statybos inžinierių sąjungos pastabų ir pasiūlymų atsižvelgta. 
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Atsižvelgiant į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos projektavimo įmonių 

asociacijos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. E-134 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymo“, AB „LTG Infra“ 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. SD(LGI)-4379 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 2021 

m. spalio 8 d. raštu Nr. 08/10-01 „Dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio 

modeliavimo metodų taikymo“ projekto“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl konkrečios BIM 

metodų taikymo tvarkos, Aplinkos ministerija nutarimo projekto 5 punktu įgaliojama parengti ir 

patvirtinti BIM metodų taikymo tvarką. Pažymime, kad Aplinkos ministerija tikslina įsakymo 

projektą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus. 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 

S2-2847 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, AB Litgrid 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 21SD-2816 

„Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ derinimo 

(teisės akto projektas Nr. 21-29753)“, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos 2021 m. rugsėjo 29 

d. raštu Nr. E-134 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“, Viešųjų pirkimų 

tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 4 S-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo projekto“, Kultūros infrastruktūros centro 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 1-741(1.8Mr-4.) 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 2021 m. spalio 1 d.  raštu Nr. (1.6Mr) 2T-1048 „Dėl teisės akto projekto 

derinimo“, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. spalio 4 d. raštu Nr. 

3-4296 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo 

metodų taikymo“ projekto derinimo“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

2021 m. spalio 4 d. raštu Nr. (1.24 E)2-2321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

projekto derinimo“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerija patikslino nutarimo 

projekto formuluotes ir teisės techniką. 

Atsižvelgdama į užsienio valstybių patirtį, Lietuvos savivaldybių asociacijos 2021 m. rugsėjo 

27 d. raštą Nr. (18)-SD-647 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, 

valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2021 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. 2-16236 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Kultūros infrastruktūros 

centro 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 1-741(1.8Mr-4.) pateiktas pastabas ir pasiūlymus, iš dalies į 

Lietuvos statybininkų asociacijos 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 12-VYR-065 „Dėl LR 

Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projekto“, 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 2021 m. spalio 8 d. raštu Nr. 08/10-01 „Dėl LR Vyriausybės 

nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projekto“, Lietuvos 

projektavimo įmonių asociacijos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. E-134 „Dėl statinio informacinio 

modeliavimo metodų taikymo“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerija patikslino 

nutarimo projektą – pasiūlė kompromisines formuluotes, kuriomis būtų įtvirtinta laipsniška 

privalomo BIM metodų taikymo plėtra, atsižvelgiant į užsakovams reikalingą įgyti praktiką ir 

kompetenciją, taip pat į rinkos dalyvių prisitaikymą. Patikslintame nutarimo projekte siūloma 

nustatyti palaipsniui kas dvejus metus mažinti statybos skaičiuojamąsias kainas ir investicijų sumas, 

nuo kurių būtų privaloma taikyti BIM metodus, skaičiuojamųjų kainų ir investicijų sumų skaitines 

reikšmes parinkti atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį ir asociacijų pasiūlymus (10; 5; 3; 1,5 

mln. Eur). Šis laipsniškas kainų ir sumų mažinimas kas dvejus metus numatytas nutarimo projekto 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9 papunkčiuose, 6, 7, 8, 9, 10 punktuose. Patikslintas nutarimo 

projektas suderintas su užsakovais (statytojais) valstybės įmone Turto banku, valstybės įmone 

Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „LTG Infra“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos 

skirstymo operatorius“, AB Litgrid, valstybės įmone Lietuvos oro uostais, valstybės įmone 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kurie ir yra projektavimo paslaugų ir statybos darbų 

pirkimų vykdytojai, turintys pakankamai vidinių pajėgumų susidoroti su papildomais  užsakovo 

reikalavimais. 

Susipažinusi su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 

R2-(KA)-5865 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ pateiktais 
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pasiūlymais, Aplinkos ministerija informuoja, kad į juos ir užsienio valstybių patirtį rengdama 

įgyvendinamuosius teisės aktus atsižvelgs, taip pat atkreipia dėmesį, kad Seimas 2021 m. balandžio 

mėnesį priėmė įstatymus. Įstatymų projektai derinti ir su Valstybinės energetikos reguliavimo 

taryba, ši pastabų ir pasiūlymų neturėjo.  

Lietuvos architektų rūmų 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. S21/10/511 „Dėl teisės akto projekto“, 

2021 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. S21/11/576 „Dėl teisės akto projekto“ ir Lietuvos architektų 

sąjungos 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 06/119 „Dėl BIM projekto“ pateiktoms pastaboms ir 

pasiūlymams Aplinkos ministerija pritaria ir norėdama išvengti neaiškumų, nutarimo projekte 2 

punkte numatė, kad BIM metodai ir reikalavimai dėl BIM metodų taikymo, nurodyti šio nutarimo 1 

punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams perkant projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas. 

Į Lietuvos statybininkų asociacijos pastabas ir pasiūlymus, Lietuvos projektavimo įmonių 

asociacijos pastabą, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabą, Lietuvos statybos 

inžinierių sąjungos pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, argumentai dėl 

pateiktų pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateikiami derinimo 

pažymoje. 

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98 137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) 

vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas (tel. 8 618 04 919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 2 lapai. 

2. Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

3. Nutarimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 10 lapų. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo 

metodų taikymo“ projekto derinimo pažyma, 5 lapai. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

Tomas Boldorevas, tel. 8 618 04 919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL STATINIO INFORMACINIO 

MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO“ 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-926/651-II-2-1 priedas 2021-11-29.zip). 

 

mailto:dainius.cergelis@am
mailto:tomas.boldorevas@am
mailto:tomas.boldorevas@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e8c128104b5c11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4d052d9-6880-4d18-8da5-6f1bc77502db
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IS-926/651-II-3 priedas 

 

VERT 2021-11-25 pranešimas. VERT skelbia viešąsias konsultacijas dėl Alternatyvių degalų 

įstatymo nuostatų įgyvendinimo  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių 

pakeitimo bei Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektus, - pastabas ir pasiūlymus siųskite 

iki gruodžio 3 d. 

Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimų tikslas – papildyti taisykles nuostatomis, susijusiomis 

su sankcijų skyrimu už Alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimus, taip įgyvendinant 

Alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintą įpareigojimą. 

Sankcijų skyrimo taisyklių esminiai pakeitimai:  

• Įtvirtintos sankcijos ir jų skyrimo tvarka degalų tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus 

gamtinių dujų tiekėjams už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą. 

• Atliktas pakeitimas numatant, kad sankcijos skyrimo procedūra pradedama ne protokolo 

surašymu, o pranešimo dėl galimai padaryto ar daromo pažeidimo išsiuntimu. 

• Taisyklėse dauguma punktų, susijusių su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo pažeidimais, pripažinti netekusiais galios, perkeliant juos į Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo 

taisykles. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo 

nagrinėjimo taisyklių esminiai pakeitimai: 

• Nurodyti subjektai, kuriems taikomos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklės. 

• Atsisakyta skyriaus, kuriame perkeltos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo nuostatos, nustatančios VERT teises ir pareigas. 

• Nustatyti atvejai, kai pažeidimo nagrinėjimo procedūra nepradedama. 

• Numatyti, kad pažeidimą nagrinėja VERT darbuotojas ar, esant sudėtingam pažeidimo 

atvejui, pažeidimo nagrinėjimo komisija, sudaryta iš trijų VERT darbuotojų. 

• Numatyta sankcijos skyrimo tvarka. 

• Atsisakyta pažeidimo nagrinėjimo išvados ir VERT posėdyje svarstyti pažeidimo 

nustatymo ir, jei siūloma taikyti sankciją, sankcijos skyrimo klausimą, taip pat numatyta 

galimybė nustatyti pažeidimą ir priimti sprendimą dėl sankcijos taikymo, atidedant 

sankcijos skyrimo klausimą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui nuo pažeidimo 

nustatymo dienos. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir 

VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 3 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, 

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

projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo 

taisyklių pakeitimo bei Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektai ir Projektus 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-926/651-II-3-1 

priedas 2021-11-29.zip) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-25/vert-skelbia-viesasias-konsultacijas-del-alteranatyviu-degalu-istatymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/390182304d2d11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=25f38c01-2f44-49fa-9e59-a04c0e00e373
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/390182304d2d11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=25f38c01-2f44-49fa-9e59-a04c0e00e373
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/390182304d2d11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=25f38c01-2f44-49fa-9e59-a04c0e00e373
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/03acd1804d2c11ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=33p62tf8v
http://www.vert/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-25/vert-skelbia-viesasias-konsultacijas-del-alteranatyviu-degalu-istatymo.aspx
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IS-926/651-II-4 priedas 

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

TN: tn 

 

II dalis 

1. Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 

2022 metams (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, AB „Achema“, 

AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, UAB „Dainavos elektra“ 

atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

2. Dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų 

viršutinių ribų 2022 metams nustatymo. 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: Litgrid AB, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

3. Dėl AB „ORLEN Lietuva“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinių ribų 

2022 metams nustatymo. 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: AB „ORLEN Lietuva“, Litgrid AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

4. Dėl AB „Achema“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinių ribų 2022 

metams nustatymo. 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: AB „Achema“, Litgrid AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

5. Dėl AB „Panevėžio energija“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų 

viršutinių ribų 2022 metams nustatymo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė 

Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, Litgrid AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

6. Kiti klausimai. 

 

VERT 2021-11-30 posėdžio: „1. Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros 

tinklais paslaugų kainų nustatymo 2022 metams“; „5. Dėl AB „Panevėžio energija“ izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinių ribų 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-926/651-II-4-1 

priedas 2021-11-29.zip) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/elektros-kainos-gaminantiems-vartotojams.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/elektros-kainos-gaminantiems-vartotojams.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-kte-orlen-achema-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-kte-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-kte-orlen-achema-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-orlen-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-kte-orlen-achema-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-achema-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-pe-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-11-30/izoliuoto-darbo-kvr-pe-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx


 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 



 

33 

 

IS-926/651-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-11-23 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-11-23 

 

 
Paskutinis taškas 2021-10-31 

 

Vėliausio 2021-11-23 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 50 

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 54 810 22.51 -1.64 % 26 040 21.92 25.71 8 330 

M12-2021  Smulkinta mediena 63 000 23.94 -2.21 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 63 000 26.60 +4.14 % 28 840 21.68 28.50 5 320 

Q01-2022  Smulkinta mediena 10 010 20.49 -17.62 % 58 240 20.22 28.25 14 560 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 340 34.71 +23.34 % 560 34.50 40.50 320 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.60 +2.74 % 0 0.00 16.00 70 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 15 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 43 960 22.35 -0.81 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 15 120 23.29 -12.71 % 5 600 20.33 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 5 600 22.00 0.00 % 12 600 18.98 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 14 560 22.25 +7.91 % 21 840 22.00 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 3 080 18.00 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 260 32.14 +0.59 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.40 -1.39 % 0 0.00 0.00 0 
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„Baltpool“ EPS – dar daugiau duomenų analitikos galimybių 
    

 
   

Norėdami, kad „Baltpool“ EPS būtų dar patogesnė mūsų klientams, nuolat ją 

tobuliname ir atnaujiname. Dalinamės su jumis naujausiais duomenų analitikos 

funkcionalumais mūsų prekybos sistemoje: 
    

1. Trumpalaikių sandorių kainos 

A. Nuo šiol prekybos sistemoje įtraukti visi „Baltpool“ biokuro biržoje prekiaujami 

produktai bei dalyvaujančios šalys; 

B. Atsirado duomenų eksporto galimybė. Paspaudus „Eksportuoti duomenis“ mygtuką, 

visas kainas galėsite patogiai matyti „excel“ formatu; 

C. Paspaudus ant atitinkamų eilučių lentelės apačioje, nuo šiol bus galima pasirinkti jus 

dominantį grafiką. 
   

     

2. Tiekimo kaina 

A. Atsirado galimybė pasirinkti regioną, kuriame norite analizuoti duomenis – Europa 

ar Baltijos šalys; 

B. Galimybė analizuoti duomenis už ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį.     
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www.baltpool.eu 

biomass@baltpool.eu 

 

Ačiū, kad skaitote tarptautinės biokuro 

biržos  „Baltpool“ naujienas! 

Šis naujienlaiškis Jus pasiekė dėl to, kad esate 

„Baltpool“ biržos dalyvis. Norėdami atsisakyti 

naujienlaiškio, spauskite 
 

Atsisakyti  

 

 
    

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0Njg0OTcxNTk2NDUzMjg3JmM9YTh0NyZiPTgwMzQwODM1NyZkPWQ3ZDRyMWE=.ZDwVVVsowrPKFbOPjjkjWGNIApel65wc4-91GkliJ4I
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0Njg0OTcxNTk2NDUzMjg3JmM9YTh0NyZiPTgwMzQwODQ2MiZkPXc1aDVsMWI=.WpOYz-nCsJ-0_-2U8DPDSeoaLOvL1CVo_eXs4rueNAU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0Njg0OTcxNTk2NDUzMjg3JmM9YTh0NyZiPTgwMzQwODQ4NiZkPXk4cjN3NXE=.nQVxoQ1z-YbhYDkciWLy91PIwKsxJ9mkoGOU6tSORV4
http://www.baltpool/
mailto:biomass@baltpool.eu
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI0Njg0OTcxNTk2NDUzMjg3JmM9YTh0NyZiPTgwMzQxMDM4OCZkPXk3cTh2OGc=.5-6e3n7glhh47StoS3mNYxhGqP9MMbSdLzEaHZ5pK5I


 

37 

 

   
  

 

Naujas šilumos aukcionų įkainis 
    

   

Informuojame, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė 

BALTPOOL UAB taikomą įkainį už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas 

paslaugas energijos išteklių biržos šilumos aukcionų dalyviams. 

VERT nustatytas BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos prekybos šilumos aukcionų 

įkainis dalyviams – 15,65 Eur/1000 MWh (be PVM). Šiuo metu galiojantis 9,84 Eur/1000 

MWh įkainis buvo suderintas 2018 m. gegužės 18 d. 

Naujas įkainis bus taikomas nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 
 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-11 posėdžio medžiaga galite ČIA. 
 

 
  

 

    

 

www.baltpool.eu 

biomass@baltpool.eu 
 

Ačiū, kad skaitote tarptautinės biokuro biržos  „Baltpool“ naujienas! 

Šis naujienlaiškis Jus pasiekė dėl to, kad esate „Baltpool“ biržos 

dalyvis. Norėdami atsisakyti naujienlaiškio, spauskite 
 

Atsisakyti  

 

 
   

 

 
 

 

 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI2MTM5NTI0NDk3OTM3NjU4JmM9aTVpNyZiPTgwNjc5NTI0MCZkPWsyYzJwOHg=.XXXeCBkY1g_zamrEoWWItFIgvWCIexYJTRBqVeEhBYE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI2MTM5NTI0NDk3OTM3NjU4JmM9aTVpNyZiPTgwNjc5NTI2NyZkPXMyYzhjN24=.OI2GNNi096rssU7_CMBUHmox_I-eLXkCU5hhaQnn9jQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI2MTM5NTI0NDk3OTM3NjU4JmM9aTVpNyZiPTgwNjc5NTI4MiZkPXQxejF5MmQ=.RMD4pblU1fAyxEs_Z8tQA4s6Au2B5iAE3RYY8KT5ky4
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI2MTM5NTI0NDk3OTM3NjU4JmM9aTVpNyZiPTgwNjc5NTMwNiZkPWsyczhiM3g=.JNmlmkZXXWSWdRjJ8JtcJ4hNfIw8e0ZCqwnBV2dKZDg
http://www.baltpool/
mailto:biomass@baltpool.eu
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xODI2MTM5NTI0NDk3OTM3NjU4JmM9aTVpNyZiPTgwNjc5NTk5MyZkPXA0ZTl6NXI=.3AOH2BWylt5iYs9xl5gTZ_9rRxrjwuYDHIKCXCyltLo
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IS-926/651-III-2 priedas 

 

LRS Aplinkos apsaugos komitetas rengia virtualią diskusiją apie klimato krizės suvaldymą 

2021 m. lapkričio 23 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų) 

TN: tn  

 

Lapkričio 24 d., trečiadienį, 14 val. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas rengia apskritojo 

stalo diskusiją „Lietuva užsibrėžė klimato kaitos tikslus. Ar pakanka įgyvendinimo priemonių?“ 

Renginyje bus siekiama peržiūrėti Vyriausybės programoje užsibrėžtus tikslus, susijusius su 

klimato kaitos mažinimu, ir aptarti, kaip Lietuva įgyvendina Europos žaliąjį kursą – kokius tikslus 

keliame, kokias priemones ir kaip renkamės. 

„Po įvykusio Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK COP 26) 

šalių susitikimo nekyla abejonių, kad Europa supranta, jog privalome daryti pokyčius, jei norime 

išsaugoti savo planetą, bei siekia lyderystės klimato kaitos mažinimo srityje. Nacionalinėse Europos 

šalių darbotvarkėse turi atsirasti eilė priemonių, kuriomis bus mažinamos anglies dvideginio 

emisijos, stabdomi miškų kirtimai, vystoma atsinaujinanti energetika – kad klimato šilimas būtų 

kuo lėtesnis. Lietuva yra pasirengusi eiti kartu su Europa ir įgyvendinti aplinkosaugos politiką, kuri 

leidžia gyventi sveikesnėje ir kokybiškesnėje aplinkoje“, – sako Aplinkos apsaugos komiteto 

pirmininkė Aistė Gedvilienė. 

PROGRAMA 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38440&p_k=1&p_t=279019
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=40001
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Atvirojo stalo diskusijoje pakviesti dalyvauti pagrindinių aplinkosaugos srityje dirbančių 

nevyriausybinių organizacijų atstovai: VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ direktorius Liutauras 

Stoškus, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktorius Žymantas Morkvėnas, Aplinkosaugos 

koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius Domantas 

Tracevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas 

Nagevičius, VšĮ „Žaliosios politikos institutas“, direktoriaus pavaduotoja Ieva Budraitė; taip pat 

pakviesti dalyvauti valstybinių institucijų – Aplinkos ir Energetikos ministerijų atstovai, Ministrės 

Pirmininkės ir Prezidento patarėjai. 

Diskusija bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto svetainėje, „YouTube“ paskyroje 

„Atviras Seimas“.  

Komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, tel. (8 5) 239 6658  

Daugiau informacijos: 

Rasa Matusevičiūtė, AAK biuro patarėja 

El. p. rasa.matuseviciute@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6190 

  

   Naujausi pakeitimai – 2021-11-23 09:37 

   Jolanta Anskaitienė 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36503&p_k=1
https://www.youtube.com/watch?v=934CNtwaFlQ
mailto:rasa.matuseviciute@lrs.lt
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IS-926/651-III-3 priedas 

 

VERT 2021-11-23 pranešimas. VERT skyrė baudą UAB „Kurana“ dėl laiku nepateikto 

šilumos gamybos bazinės kainos projekto  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) UAB „Kurana“ skyrė 289,16 Eur baudą 

už reguliuojamosios veiklos sąlygų nevykdymą. Baudą bendrovė turės sumokėti per 30 

kalendorinių dienų. 

VERT konstatavo, kad UAB „Kurana“, kuri yra reguliuojama nepriklausoma šilumos 

gamintoja, iki 2021 m. kovo 31 d. neparengė šilumos gamybos bazinės kainos projekto ir jo 

nepateikė VERT, kaip tai numato Šilumos kainų nustatymo metodika ir Šilumos ūkio įstatymas. 

Bendrovės prašymu, projekto pateikimo terminas buvo atidėtas 2 kartus (iki 2021 m. birželio 1 d. ir 

iki 2021 m. liepos 1 d.), tačiau bendrovė minėtos pareigos iki VERT nustatyto termino taip ir 

neįvykdė. 

Įvertinusi minėtas aplinkybes ir vadovaudamasi teisiniu reglamentavimu, VERT nusprendė 

skirti UAB „Kurana“ piniginę baudą. 

 
VERT 2021-11-23 pranešimas. Ką daryti vartotojui, jeigu įmonė nevykdo įsipareigojimo 

padidinti elektros leistinąją naudoti galią?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kilusį dėl įmonės galimai neteisėtų veiksmų 

vėluojant suteikti leistinosios naudoti galios didinimo paslaugą objekte, nutarė, jog vartotojo 

reikalavimas nepagrįstas. 

Vartotojas kreipėsi į VERT dėl ESO galimai neteisėtų veiksmų vėluojant suteikti 

leistinosios naudoti galios didinimo paslaugą objekte. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO 

vykdyti sutartį ir padidinti leistinąją naudoti galią objekte. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas su ESO sudarė sutartį. Įmonė 

įsipareigojo vartotojui leistinosios naudoti galios paslaugą objekte suteikti per 85 k. d., tačiau, dėl 

visame pasaulyje sutrikusio medžiagų tiekimo ir laiku negauto galios transformatoriaus, paslaugos 

nesuteikė iki šiol. ESO informavo vartotoją apie dėl nuo jos nepriklausančių objektyvių priežasčių 

sutarties įvykdymo termino nukėlimą ir apie tai informavo  vartotoją, kas reiškia, kad įmonė  įvykdė 

pareigą informuoti apie sutarties įvykdymo termino sustabdymą. 

Teisės aktų nuostatos numato, kad sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja 

atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. 

Esant galiojančiai sutarčiai, kuria ESO yra įsipareigojusi padidinti leistinąją naudoti galią 

objekte, šis įsipareigojimas bus privalomas iki sutarties įvykdymo arba šalių bendru sutarimu ar 

vienos iš šalių iniciatyva teisės aktuose arba sutartyje numatytais atvejais inicijuoto sutarties 

pasibaigimo arba iki jos nuostatų, susijusių minėta įmonės pareiga, pakeitimo. 

VERT nutarė, jog nėra pagrindo įpareigoti įmonę tenkinti vartotojo prašymą, nes įmonė 

suteikti galios didinimo paslaugą objekte vėluoja dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių. ESO 

nesiekia sutarties nutraukti, deda pastangas sutarčiai įvykdyti ir  sutinka mokėti vartotojui sutarties 

nuostatomis įtvirtintas netesybas, t. y. 0,02 proc. nuo sumokėtos prijungimo įmokos dydžio 

delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, jei vartotojas dėl netesybų mokėjimo kreipsis į ESO. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-23/vert-skyre-bauda-uab-kurana-del-laiku-nepateikto-silumos-gamybos-bazines-kainos-projekto.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-24/ka-daryti-vartotojui-jeigu-imone-nevykdo-isipareigojimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-926/651-III-4 priedas 
 

 

PROJEKTAS 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 
info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  
Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Energetikos ministerijos iniciatyva, aktyviai ragina 

Lietuvos 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. Anot Energetikos ministerijos, 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.  

 Energetikos ministerija laukia pasiūlymų dėl priemonių tvaraus vietinio biokuro 

gamybos ir naudojimo skatinimui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija įvertinusi esamą situaciją 

biokuro rinkoje ir biokurą deginančių įrenginių esamas galimybes bei problematiką, teikia savo 

vertinimą, išvadas ir pasiūlymus, kurie galėtų būti aktualūs Vyriausybei, Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai, Energijos išteklių biržos operatoriui „Baltpool“ ir kitiems subjektams. 

Kas yra SM3 biokuras? 

Teisės aktais šiuo metu SM3 kokybė ir jo žaliava reglamentuota tik Energijos išteklių 

biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ priimtame teisės akte – Prekybos biokuro produktais 

sąlygos, patvirtintose BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 

13-IS-23 (galioja 2020-11-23 įsakymo Nr. IS-200037 redakcija) (toliau – Prekybos sąlygos). 

 Prekybos sąlygose  matyti, kad SM3 biokuro rūšis yra prastesnių parametrų, lyginant 

su kitomis rūšimis (SM1, SM1W, SM2). SM3 rūšies specifikacija leidžia didesnę drėgmę iki 60 

proc., didesnį peleningumą  iki 5 proc. nuo sausos masės, didesnis smulkelių frakcijos leidžiamas 

kiekis iki 25 proc. masės, didesnis frakcijų dydis, daugiau chloro, leidžiamos lapų ir spyglių 

priemaišos (Prekybos sąlygų 1 priedas). Papildomai pažymėtina, kad tai Baltpool sukurta medienos 

skiedros produktų techninė specifikacija ir ji nėra reglamentuota ar įvardinta kituose teisės aktuose. 

 Biokuro žaliavos SM3 gamybai naudojamos įvairios miško kirtimų ir laukų valymo 

atliekos bei bet kuri medienos rūšis, kuri netinka SM2 ir SM1 specifikacijos kuro ruošai. 

Patirtis liudija,  kad po ilgalaikio daugkartinio kontakto su miško paklotu, dirvožemiu, smėliu ir 

pan., žaliava būna stipriai užteršta įvairiomis ne medienos priemaišomis, kurios sukelia įvairių 

technologinių ir ekonominių problemų šio kuro naudotojams. Tą patvirtina Baltpool registruojamos 

pretenzijos dėl patiekto SM3 biokuro neatitikimo nustatytiems reikalavimams (Baltpool prekybos 

vadovo V. Jonučio 2021-01-25 pranešimas „Biokuro kokybė 2020-2021 m. sezone“) bei 

centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) įmonių 2021-01-25 pateikta informacija LŠTA 

pasitarimo metu, kuriame dalyvavo Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos (toliau – VERT), Baltpool, biokuro tiekėjų atstovai.  

Kadangi SM3 biokuras labai drėgnas ir su lapų bei augalų priemaišomis, jis turi savybę 

žemoje temperatūroje sušalti į ledo luitus. Pasitaikė atvejų, kad tokiame kure nustatyta dideli chloro 

Lietuvos šilumos tiekimo įmonėms 

 

 2021-11- Nr.  

Į  Nr.  

    

DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMO 

http://www.lsta/
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(Cl) junginių kiekiai, kurie galimai atsirado, sulaistant biokurą SM3 druskos tirpalais, siekiant 

išvengti jo užšalimo. Tyrimai atlikti biokuro sandėliuose parodė, kad dirvožemyje, kuris patenka su 

biokuru yra dideli sieros (S) junginių kiekiai. Abu šie komponentai yra labai agresyvūs ir sukelia 

katilų bei katilinių įrangos koroziją. Tačiau agresyvių priemaišų kiekis nei reglamentuojamas 

Baltpool taisyklėse nei kontroliuojamas. Dėl ankstyvo katilų ir jų įrangos sukorodavimo eilė įmonių 

patyrė didelių išlaidų, kurios didina šilumos kainas arba lemia finansinius nuostolius.   

 Iš kitos pusės, SM3 ar kitas iš miško atliekų ruošiamas žemiausios kokybės biokuras 

galėtų būti tinkamas šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose, tik jeigu būtų laikomasi jo (SM3 

biokuro)  kokybės reikalavimų ir jeigu kuro deginimo įrenginiai būtų projektuoti šių 

charakteristikų kurui, o pats kuras nebūtų užterštas natūraliomis ar dirbtinėmis priemaišomis, 

kurios sukelia kurą deginančių įrenginių šlakavimąsi, įvairių nuosėdų formavimąsi, aglomeraciją, 

korozijos ir erozijos procesus. Šiuose procesuose ne paskutinį vaidmenį atlieka padidinti kiekiai 

cheminių elementų   (chloras, siera, kalis ir kt.), kurių koncentracija realiai nekontroliuojama. Dėl to 

reikšmingai padidėja eksploatacinės išlaidos ir sutrumpėja tarpremontiniai laikotarpiai, įrenginiai 

greičiau nusidėvi ir genda.  

Dėl padidinto pelenų kiekio išauga jų šalinimo išlaidos, dažniau reikia valyti katilus, 

mažėja jų patikimumas. Didesnis SM3 drėgmės kiekis lemia didesnį dūmų kondensato kiekį, kurio 

neutralizavimui reikia daugiau sunaudoti brangių cheminių reagentų ir medžiagų.  Prastos kokybės 

kuro naudojimas lemia, kad jo reikia daugiau kg sunaudoti gaminant vieną MWh šilumos. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) papildomų sąnaudų nepripažįsta pagrįstomis, 

todėl įmonės naudojančios SM3 biokurą patiria papildomų finansinių nuostolių. Žemos kokybės 

kuro kainos ir reguliuojamoji kainodara turi motyvuoti tokio kuro naudojimą, nes šiuo metu net 

nepadengiamos padidėjusios išlaidos, o tai reiškia, kad reguliuojamos įmonės patiria ir finansinių 

nuostolių. 

SM3 biokuras ir jo naudojimo ypatumai 

 Kaip jau minėta, SM3 specifikacijos biokuras yra prasčiausios kokybės biokuras, kuris 

dažnu atveju neatitinka net minimalių kokybės reikalavimų, nurodytų Prekybos sąlygose arba 

Kietojo biokuro kokybės reikalavimų, patvirtintų energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. 

įsakymu Nr. 1-310. Per dideli cheminių elementų (ypač sieros ir chloro) kiekiai biokure sugadina 

biokuro deginimo įrenginius, neatitinkanti normų kokybė neleidžia pasiekti katilų nominalių galių, 

krenta katilinių ir elektrinių efektyvumo rodikliai. 

 Vasarą šilumos tiekimo įmonės raginamos nelaukti ir įsigyti biokurą žiemai 

mažesnėmis kainomis, nei žiemą, kai tas biokuras bus faktiškai reikalingas. Tačiau įsigyti pigiau ir 

ilgą laiką sandėliuoti labai drėgną biokurą (SM3) negalima dėl didelės savaiminio užsidegimo 

rizikos. Sandėliuojant SM3 parandama jo energetinė vertė dėl didelio drėgnumo – intensyviai 

vyksta puvimo procesai, kuras kaista, oksiduojasi ir reikšmingai mažėja jo energetinė vertė. CŠT 

įmonės, kurios sandėliuoja biokurą, patiria finansinius nuostolius, nes vertės praradimas 

neįvertinamas kainodaroje. Iš nupirkto biokuro kiekio po sandėliavimo pagaminama mažesnis 

kiekis šiluminės energijos, lyginant su kuru pirkimo metu, kai buvo paimti kuro mėginiai ir 

nustatyti kuro parametrai laboratorijose. Gamintojai nusipirkę ir sandėliavę kurą faktiškai sumoka 

už nupirkto kuro energetinę vertę, bet ne realiai esančią biokuro deginimo metu. Šilumos tiekėjai, 

negalėdami padengti šių sąnaudų ir eliminuoti gaisro pavojaus, negali sandėliuoti SM3. Dažnai dėl 

to padidėja bendrosios šilumos gamybos sąnaudos. 

 Savaiminis biokuro krūvos įkaitimas priklauso nuo drėgmės kiekio, taip pat nuo 

biokure esančių maistinių medžiagų (žievės, spyglių, lapų, pjuvenų), reikalingų bakterijų ir grybelių 

dauginimuisi, kiekio. Medienos skiedros iš grynos medienos be žievės ir spyglių ar lapų kais labai 

lėtai arba visai nekais. Anot VGTU Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros vedėjo doc. 

Dr. Ritoldo Šukio, SM1, SM1W, SM2, SM3 skiedros rūšis skiriasi drėgme, peleningumu, smulkios 

frakcijos dydžio dalimi bei kaloringumu. Efektyviausios ir saugiausios, saugojimo požiūriu, yra 

SM1 medienos skiedros. Iš Lietuvoje atliktų lauko sąlygomis saugomų SM1 tipo medienos skiedros 

temperatūrų matavimo analizės galima teigti, kad savaiminis skiedrų krūvų įkaitimas nekelia 
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pavojaus. Tai reiškia, kad prastesnės kokybės biokuras su įvairiomis priemaišomis jau kelia 

savaiminio užsiliepsnojimo riziką ir negali būti sandėliuojama ilgesnį laiką. 

 SM3 biokuras pasižymi aukšta pelenų lydymasis ir šlakavimosi rizika. Pasireiškia 

aukštatemperatūrinė (sulfidinė) ir žematemperatūrinė (sulfatinė) korozija, degimo produktų ir dūmų 

kondensato korozinis aktyvumas, didesnis kiekis lakiųjų pelenų, Cl junginių sukeliama plieno 

korozija. Visais atvejai siera kelia aplinkosaugines ir technologines problemas. Prasto kuro 

deginimui reikalingos specialios žematemperatūrinio degimo kūryklos su savais ypatumais: 

naudojamas nešildytas aplinkos oras, mažesnis šilumos išsiskyrimas nuo ardyno ploto vieneto (iki 

1,5 MW/m2), kūryklos sienelės aušinamos vandeniu, futeruojama tik dalis kūryklos sienų ir skliauto 

ir t.t. Ardynas turi būti aušinamas vandeniu – įrengiami specialūs vamzdžiai ar kanalai, vykdomas 

pakopinis kuro deginimas, siekiant mažiau šilumos išskirti ant ardelių, o daugiau kūryklos erdvėje, 

kitokia kūryklos forma, kitoks degimo produktų ir kuro sluoksnio aušinimo intensyvumas, fakelo 

aerodinamika ir t.t. Lietuvoje naudojami biokuro katilai gaminti pagal ES reglamentuojamus 

biokuro standartus, kurie skiriasi nuo Baltpool įvestų reikalavimų. 

SM3 biokuro kaina 

 Šiuo metu vidutinė biokuro kaina svyruoja apie 20 Eur/MWh. Tai yra apie 80 proc. 

brangiau nei buvo pernai. Drastiškai pabrango visos rūšies biokuras, įskaitant ir SM3, tačiau kainų 

atotrūkis tarp prasčiausio biokuro ir geresnės kokybės – išliko panašus kaip pernai ir svyruoja apie 

10-15 proc. Akivaizdu, kad skirtumas yra labai nedidelis, jis nemotyvuoja šilumos gamintojų įsigyti 

tik šiek tiek pigesnį biokurą ir dėl to patirti didesnes šilumos gamybos įrenginių eksploatacines ir 

remonto sąnaudas bei praktiškai neturėti kuro sandėliavimo galimybės. 

Šilumos tiekimo įmonių SM3 biokuro naudojimo praktika 

Pagrindinės problemos kyla dėl neatitinkančių charakteristikų SM3 biokuro naudojimo 

procese. Pažymėtina, kad operatyviai įvertinti, ar į vartojimo vietą atvežtas biokuras atitinka 

kokybės reikalavimus ar jame nėra kenksmingų priemaišų ir pan. bei grąžinti jį tiekėjui, dažnai 

neįmanoma. Dažniausios priežastys: katilinėje intensyvūs biokuro srautai, susimaišymas su kitos 

rūšies ar kito tiekėjo biokuru, riboto dydžio sandėliavimo vieta, cheminių biokuro struktūros tyrimų 

rezultatų gavimas tik po kelių dienų ir t.t. CŠT įmonių informacija rodo, kad SM3 biokuras 

neleidžia pasiekti nominalaus katilo našumo, todėl mažiau pagaminama elektros ir šilumos 

energijos, taip pat susidaro šlakas, randamos cheminės priemaišos, neproporcingai dideli pelenų 

kiekiai ir katilų paviršių perdėtai dažnas užsiteršimas skatina šilumos tiekėjus vengti SM3 kuro. 

Taikomos sankcijos reikalavimus pažeidžiantiems biokuro tiekėjams galimai yra neatgrasančios 

nuo piktnaudžiavimo ir neužtikrina kokybės standartų laikymosi.  

Pagrindinės technologinės problemos ir sąnaudos, susijusios su SM3 ir žemesnės kokybės 

biokuro naudojimu: 

1. CŠT įmonės, kurios sandėliuoja biokurą, siekdamos mažinti išlaidas, negali to daryti 

su SM3, nes šis pūva, kaista ir gali užsiliepsnoti, prarandama jo energetinė vertė – 

patiriami finansiniai nuostoliai, aukšta gaisro rizikos tikimybė. Kadangi SM3 

ruošiamas iš įvairių medienos atliekų, šio kuro ilgai saugoti neįmanoma nei 

technologiškai (kaip rezervinio kuro), nei ekonomiškai (kaip pigiau įsigyto vasarą 

ateinančiam šildymo sezonui), nei gamtosauginiu požiūriu (galimi nepageidautini 

kvapai).   

2. SM3 biokurui būdingas didelis drėgmės kiekis, todėl žiemos metu jis sušąla į ledo 

gabalus –  tai papildoma technologinė rizika ir sąnaudos. Dar blogiau, jeigu šis kuras 

sulaistomas K ar Na druskų (chloridų ) tirpalais, siekiant padidinti jo birumą. 

Tuomet kyla intensyvaus šlakavimosi ir greitos korozijos rizika katiluose ir dūmų 

trakte. 

3. SM3 tipo kure daug dažniau pasitaiko kokybės neatitikimų, pvz., kuras būna 

netinkamo smulkumo frakcijos, kas sukelia mechaninius pažeidimus 

transportavimo sistemose. 

4. Bandant deginti vien tik SM3 biokurą kogeneracinėse elektrinėse dažnai 

nepasiekiama net ir 70 proc. nominalios galios. Todėl, pavyzdžiui, Vilniaus šilumos 
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tinklai priversti deginti SM3 ir SM2 kurų mišinį, kad galėtų pasiekti projektinę 

šilumos ir elektros generaciją. 

5. Esant dideliam SM3 biokuro peleningumui, kuris kartais siekia 8 % (vietoje įprastų 2 

%), priklausomai nuo priemaišų tipo ir struktūros, kūryklose pasireiškia pelenų 

lydymosi ir šlakavimosi rizika. Fiksuotas ne vienas katilo sustojimas, kai užsišlakuoja 

katilo ardynas ar verdantis sluoksnis ir katilą tenka stabdyti bei valyti rankiniu 

būdu. 

6. Deginant SM3 intensyviai kemšasi katilo konvekciniai paviršiai, užsineša 

multiciklonai, sumažėja dūmų recirkuliacinių ventiliatorių ir dūmsiurbių efektyvumas. 

Todėl patiriamos didesnės elektros sąnaudos šilumos vienetui pagaminti.  

7. Deginant SM3 ar žemesnės kokybės biokurą katilai dėvisi greičiau dėl įvairių 

abrazyvinių ir cheminių priemaišų, smėlio, drėgmės, agresyvaus kondensato ir t.t. Dėl 

to didėja remontų sąnaudos ir greičiau nusidėvi įrenginiai, reikalingas kapitalinis 

remontas ar įrenginio keitimas nauju. 

Apibendrinant galima teigti, kad kai biokuro rinkoje SM3 kainos mažai skiriasi nuo 

SM2, papildomos eksploatacinės ir atstatymo sąnaudos dėl SM3 naudojimo didina bendruosius 

šilumos gamybos kaštus, kurių nekompensuoja biokuro kainų skirtumas. Reguliuojamos CŠT 

įmonės, gaminant ir tiekiant šilumos energiją, privalo užtikrinti mažiausiųjų sąnaudų principą, tad 

privalo rinktis biokuro rūšį, kurios naudojimas minimizuoja sąnaudas. Šiuo požiūriu svarbi ir ta 

aplinkybė, kad deginant SM3 ar žemesnės kokybės biokurą, susidaro pelenų ir kondensato didesni 

kiekiai, kurių šalinimui patiriamos didesnės finansinės sąnaudos, o ir pats pelenų utilizavimas ar 

panaudojimas yra pakankamai probleminis. Praktikų vertinimu, deginant SM3 pelenų susidaro iki 

3-4 kartų daugiau, lyginant su SM2 biokuro naudojimu. Kondensato kiekis didesnis apie 30-40 %.  

Biokuro  kokybė 

Biokuro kokybės reikalavimai Lietuvoje yra nepakankamai reglamentuoti, o leistina 

cheminė sudėtis sudaro galimybę į natūralios kilmės biokurą įterpti priemaišų (kompozitų). 

Perteklinis priemaišų kiekis ne tik įtakoja maksimaliai leidžiamų cheminių elementų pasiekimo ribą 

biokure, bet dažnu atveju ir šią ribą viršija su visomis iš to esančiomis pasekmėmis. 

Šiuo metu galiojančiuose Kietojo biokuro kokybės reikalavimuose natrio (Na) ir kalio 

(K) koncentracijos nenormuojamos, tačiau pastarųjų metų katilų eksploatavimo ir kuro sudėties 

tyrimų praktika rodo, kad šie elementai turi esminę įtaką pelenų aglomeracijai kūryklose kuro 

degimo metu, padidintai katilų šildomųjų paviršių taršai, apnašų aglomeracijai ir kitiems katilų 

eksploataciją apsunkinantiems faktoriams. Nustatyta, kad kai kurie kuro tiekėjai žiemos metu 

kurą laisto NaCl tirpalu, siekdami, kad kuras neužšaltų sandėliavimo ir transportavimo metu. 

Tačiau nesant natrio (Na) kiekio reglamentavimui, neįmanoma tinkamai įvertinti biokuro kokybės. 

To tarpu kalio (K) kiekis biokure indikuoja žemės ūkio atliekų ar žolinės masės priemaišas 

medienos kure, kas taip pat apsunkina medienos kuro katilų eksploataciją. Dėl išvardintų priežasčių 

siūloma į privalomuosius kietojo biokuro kokybės rodiklius papildomai įvesti natrio (Na) ir 

kalio (K) kiekių reglamentavimą. 

Rekomenduotina Lietuvoje leidžiamas cheminių elementų ribas nustatyti remiantis LST 

EN ISO 17225–1:2014 Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai (ISO 17225-1:2014). Tai reikštų, kad, jei naudojama medienos biomasė be priemaišų, 

tuomet galiotų gerokai griežtesni reikalavimai nei numatyti dabar. Jei būtų naudojamas biokuras su 

priemaišomis (kompozitais), tuomet tai būtų atskira kuro rūšis, pirkėjas apie tai žinotų, šiam 

biokurui būtų kitos cheminių elementų maksimaliai leistinų dydžių ribos. Pirmiausia turėtų būti 

reglamentuotos natrio (Na) ir kalio (K) koncentracijos. Taip pat būtina sugriežtinti leidžiamą 

sieros (S) koncentracijos vertę švarios medienos biokure 10 kartų nuo dabar leidžiamos S ≤ 0,6 % 

sausos masės iki S ≤ 0,06 %. Taip chloro (Cl) – nuo Cl ≤ 0,3 % iki Cl ≤ 0,04 %. Kitiems 

elementams ir kompozitams Studijoje siūlomos kitos vertės, kurios pateikiamos žemiau lentelėje. 

Tiek esamas vertes, tiek sugriežtintas, jei tai būtų padaryta, būtina kontroliuoti ir tiekėjus atgrasyti 

nuo piktnaudžiavimo. 

Oro tarša 
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Medienoje esantis chloras (Cl), siera (S), azotas (N) taip pat daro įtaką atitinkamų teršalų 

emisijai, kuri matoma matuojant bazinius degimo produktus. Tuo pačiu, didėjant kure esančių 

halogenų ir kt. medžiagų, didėja tikimybė susidaryti itin toksiškiems nepilno degimo 

halogenintiems produktams, (pvz., chlorintiems dioksinams ir furanams), kurių nustatymas 

sudėtingas. Dėl šios priežasties, deginimo technologija turi užtikrinti kiek įmanoma geresnį kuro 

sudegimą. 

Dėl didelių azoto (N), sieros (S) ir chloro (Cl) leistinų maksimalių koncentracijų verčių 

dabar galiojantys Kietojo biokuro kokybės reikalavimai neužtikrina tinkamos kuro kokybės. Dėl to į 

aplinkos orą gali patekti didesnis kiekis itin žmogaus sveikatai ir aplinkai pavojingų teršalų.  

Atsakomybė 

Viso biokuro pirkimas – pardavimas iš esmės vyksta per energijos išteklių biržą. Išimtinais 

atvejais, jei biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro 

rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau, 

galima biokurą įsigyti vadovaujantis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, tačiau tvarkoje numatytomis išimtimis 

pasinaudoti labai sudėtinga dėl, subjektyviai vertinant, perteklinių reikalavimų bei privalomų 

biurokratinių procedūrų ir rizikos, kad VERT nepripažins pagrįstomis patirtas sąnaudas, kadangi 

pirkimo metu yra nežinoma vidutinė biokuro biržos kaina ateities laikotarpiui, kuriam perkamas 

biokuras, todėl Asociacijos turimais duomenimis, biržoje reguliuojami šilumos tiekėjai įsigijo 98 % 

viso reikiamo biokuro 2020 matais. 

Šiai dienai jokie teisės aktai iš esmės nereglamentuoja baudų už pažeidimus, pristatant 

(parduodant) netinkamos kokybės biokuro produktus (įstatymas nustato tik reikalavimą dalyvauti 

biržos veikloje). Kadangi nėra realių sankcijų biokuro tiekėjams nei dėl sieros ir chloro kiekio 

limitų viršijimo, nei dėl kitų cheminių elementų, kurie dažnai atsiranda biržoje prekiaujamame 

biokure, siūlytina sankcijas numatyti. Pavyzdžiui, reglamentuoti baudą iki 10 procentų metinių 

pajamų biokuro tiekėjams už priemaišas (kompozitus) biokure, kai biokuras neatitinka energetikos 

ministro įsakymu nustatytų Kietojo biokuro kokybės reikalavimų. 

Siūlymai institucijoms 

VERT kompetencijoje: 

1. Turi būti padengiamos padidėjusios eksploatacinės sąnaudos, susijusios su SM3 

deginimu, pripažįstamas faktinis kuro sunaudojimas šilumos vienetui pagaminti – 

atsisakoma lyginamųjų kuro rodiklių (kg/MWh) ir kWhe/MWhš; 

2. Sąnaudų pokyčiai dėl SM3 naudojimo turi būti įvertinami metinių perskaičiavimų 

metu – papildomos išlaidos dėl elektros, chemikalų, remontinių medžiagų ir detalių, 

personalo apmokėjimui ir t.t.; 

3. Padidinama investicijų grąžos norma šilumos gamyboje naudojamam turtui 

proporcingai SM3 biokuro daliai biokuro struktūroje, kad atsirastų pinigų šaltinis 

dažnesniems remontams ir papildomoms investicijoms reikalingoms, efektyviam ir 

saugiam SM3 biokuro deginimui; 

4. Esamų ir būsimų biokuro katilų, naudojančių SM3, nusidėvėjimo laikotarpio 

sumažinimas (pvz., vietoje 16 m. nustatyti 10 m., 8 m. ar pan.); 

5. Investicijų, padarytų dėl SM3 naudojimo, pripažinimas pagrįstomis ir pan.  

LR Vyriausybės / Energetikos ministerijos kompetencijoje: 

1. Investicinės subsidijos naujų biokuro katilų, gebančių efektyviai deginti SM3, 

įsigijimui ir esamų katilinių bei elektrinių modernizavimui; 

2. Investicinė parama dūmų valymo įrangai ir kitai įrangai, užtikrinant naujus 

aplinkosauginius reikalavimus. 

3. Pakeitus biokuro katilą nauju su LVPA parama, būtina 5 metus teikti ataskaitas, kad 

pasiekiami projektiniai tikslai. Pakeitus kurą į SM3, efektyvumas sumažėtų ir užduoti 

tikslai galimai būtų nepasiekti. Būtina eliminuoti paramos grąžinimo rizikas dėl 

kuro pakeitimo sumažėjus efektyvumui. 
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Baltpool, Aplinkos ministerijos/VMU kompetencijoje: 

1. Valstybės garantuojama SM3 biokuro rezervo paslauga (saugojimas ir patikimas 

pristatymas), kad nereikėtų šio kuro saugoti katilinių teritorijoje, kur jis kaista ir gali 

užsidegti; 

2. SM3 įsigijimas su apmokėjimo atidėjimo galimybe; 

3. Efektyvi SM3 kokybės kontrolė – užtikrinti, kad su juo nepatektų per daug 

dirvožemio ir nebūtų naudojamos katilams pavojingos cheminės medžiagos; 

4. Naujos specifikacijos kuro pateikimas biržoje (nekondicinis kuras SM4 ar pan. – 

labai prastos kokybės, tinkantis verdančio sluoksnio katilams, didelėms elektrinėms ir 

pan.). Šiai kategorijai naudojama blogiausia žaliava nepatektų į standartinį SM3 

biokurą; 

5. Sudaryti prielaidas didesniam kainų skirtumui tarp SM2 ir SM3 (10-15 proc. 

nepakanka, skatinamasis kainų skirtumas turėtų būti ne mažiau 30 proc. 

6. Įrenginiai, deginantys kietąjį biokurą – smulkintą medieną turi arba Taršos arba TIPK 

leidimus, kuriuose yra sudėliotos aplinkosauginės sąlygos vykdomai veiklai. Pereinant 

nuo aukštesnės kokybės kuro (mišinių SM1 / SM2) prie prastesnės kokybės kuro (SM3 

mišinio), reikia įsivertinti Leidimuose esančius taršos limitus (tonomis per metus) ir, 

atsižvelgiant į tai, gali tekti peržiūrėti ir keisti leidimų sąlygas. Būtinos palengvintos 

Leidimų pakeitimo / sąlygų peržiūros procedūros, didinant leistiną į aplinkos orą 

išmesti teršalų kiekį. 

7. Reikalinga medienos skiedros produktų techninės specifikacijos pakeitimai: SM3 – 

drėgmė maks. 50% ; smulkelių frakcijos leidžiamas kiekis iki 15% ; leidžiamos 

priemaišos tik sausos. 

 

Išvada 

1) Jei valstybė įpareigotų deginti SM3 biokurą ar kokią nors jo dalį, vietoje dabar 

naudojamo gero kuro, šilumos tiekėjai patirtų papildomų finansinių sąnaudų, kurios 

turės neigiamos įtakos šilumos kainoms vartotojams. Taip pat neigiamai atsilieps 

deginimo įrenginių patikimams darbui, todėl neišvengiami dažnesni remontai, 

trūkstamas šilumos kiekis būtų gaminamas dažniausiai dujiniais įrenginiais.  

2) Standartiniai biokuro katilai nėra projektuoti ir pasiruošę be papildomos 

intervencijos deginti gerokai prastesnės kokybės biokurą, kuris yra nežymiai pigesnis už 

dabar naudojamą. 

3) Biokuro deginimo įrenginį pritaikyti SM3 kuro deginimui prireiktų papildomo laiko ir 

investicijų13: reikia rekonstruoti ar pakeisti katilo pakurą ir jos konstrukcinius 

elementus (didinant oro ventiliatorių, dūmsiurbių ir kt. įrenginių našumą), todėl 

Vyriausybė turėtų numatyti subsidijas biokuro deginimo įrenginių rekonstrukcijai, o 

VERT – finansinę paskatą. 

4) Deginant SM3 biokurą brangsta katilų eksploatacija: dažniau užsiteršia  katilo ir 

ekonomaizerių paviršiai, dažnėja katilų stabdymai  (nepagaminamas šilumos aukcione 

laimėtas šilumos kiekis arba reikiama šiluma gaminama kitais įrenginiais, dažniausiai iš 

iškastinio kuro), auga  sąnaudos, nes reikšmingai didėja šalinamų pelenų kiekiai, dažnai 

nepasiekiama nominali katilo galia, daugiau sunaudojama reagentų kondensato 

neutralizavimui ir pan. 

5) Prastesnis peleningas SM3 kuras generuoja didesnius išmetimus į aplinką, kurių 

leistini dydžiai reglamentuojami Aplinkos ministerijos teisės aktais. 

6) SM3 tipo kure daug dažniau pasitaiko kokybės neatitikimų, lyginant su SM1 ir 

SM2, ypač dėl frakcijų dydžių bei priemaišų. 

7) Reikia peržiūrėti Kietojo biokuro kokybės reikalavimus, atskiriant kietojo biokuro 

rūšis, kurioms būtų nustatytos skirtingos leistinos maksimalių cheminių elementų 

 
13 Apie technines galimybes pritaikyti biokuro katilus prasto kuro naudojimui Asociacijos užsakymu atliekama studija, 

kuri turėtų atsakyti, ar techniškai įmanoma tokia rekonstrukcija, o jei taip, kokios apimties ir sąnaudų tam prireiktų. 
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koncentracijų vertės (N, S, Cl, Na, K, sunkiųjų metalų). Nustatant leistinas maksimalias 

cheminių elementų koncentracijų vertes, siūloma vadovautis LST EN ISO 17225–1 

„Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės“ biomasei priskirtomis tipinėmis 

atitinkamų elementų vertėmis. 

8) Siekiant eliminuoti neigiamas pasekmes šilumos tiekėjų įrenginiams ir šilumos kainos, 

būtina įgyvendinti bent didžiąją dalį pasiūlymų, pateiktų šiame rašte VERT, 

Vyriausybei, Baltpool, Aplinkos ministerijai, Valstybinei miškų urėdijai. 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

 

LŠTA raštą šilumos tiekimo įmonėms DĖL TVARAUS VIETINIO BIOKURO GAMYBOS IR 

NAUDOJIMO SKATINIMO sąlygoję ir lydintys dokumentai. (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-926/651-III-4-1 priedas 2021-11-29.zip) 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-926/651-III-6 priedas 
 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros 

komisijai 

LR energetikos ministerijai 

 

 

 

 

2021-11-25 

 

Nr. R2-(ŠGK)-700 

 

 

Į 2021-10-15 

 

Nr. 93 

DĖL GALIMO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

NEVEIKIMO, MAŽINANT ŠILUMOS KAINAS VARTOTOJAMS 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) 2021 m. spalio 15 d. raštą Nr. 93, kuriuo Asociacija teigia, kad 

Tarybos nustatytos taisyklės ir reguliavimo aplinka neleidžia pasiekti galimai mažiausių šilumos 

kainų galutiniams šilumos vartotojams. Dabartinis reguliuojamos konkurencijos modelis neatitinka 

šilumos vartotojų interesų, prieštarauja pagrindiniam šilumos tiekimo tikslui ‒ mažiausiomis 

sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams ir, manytina, yra 

taisytinas. Asociacija siūlo Tarybai kuo skubiau išnagrinėti pažangių šalių patirtį ir pakoreguoti 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 2010 m. spalio 4 d. 

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

patvirtinimo“ (toliau –  Supirkimo tvarka), kad dirbant aukcioną laimėjusiems šilumos gamintojams 

atsirastų teisinė galimybė panaudoti po aukciono atsirandančią pigesnę šilumą. 

Taryba informuoja, kad, atsižvelgdama į šilumos aukcionų dalyvių pastabas, viešajai 

konsultacijai buvo pateikusi Supirkimo tvarkos pakeitimų projektą, o 2021 m. lapkričio 15 d. 

Tarybos viešajame posėdyje buvo patvirtinti minėti pakeitimai. Pažymėtina, kad Supirkimo tvarkos 

pakeitimai buvo atlikti skubos tvarka tik dėl šilumos aukciono organizavimo terminų, t. y. 

numatyta, kad šilumos aukcionai bus organizuojami ne antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmajam 

mėnesiui po einamojo, taip sutrumpinant laiko tarpą tarp šilumos aukciono ir šilumos gamybos, kas 

leis šilumos gamintojams tiksliau planuoti šilumos poreikį ir kuro pirkimus.  

Siekdama įgyvendinti esminius Supirkimo tvarkos pakeitimus, Taryba ieško geriausių 

sprendimų bei vertina šilumos gamintojų teikiamus pasiūlymus šilumos aukcionų organizavimo 

tvarkai. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Šilumos tarybos 2021 m. 

spalio 21 d. posėdžio rekomendaciją ir siekdama ilgalaikės konkurencijos tvarioje šilumos gamybos 

rinkoje, 2021 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. (21.1-25Mr.)3-1880 pateikė Tarybai Lietuvos 

nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos ir AB „Kauno energija“ konsultantų „Teisingi 

energetikos sprendimai“ pateiktus Supirkimo tvarkos pakeitimo modelius. 2021 m. lapkričio 22 d. 

įvyko Tarybos organizuotas susitikimas su šilumos gamybos rinkoje veikiančiais ūkio subjektais, 

kurio metu Supirkimo tvarkos pakeitimo modelių kūrėjai viešai juos pristatė rinkos dalyviams. Po 

pristatymų viešai diskutuota apie siūlomų modelių privalumus bei trūkumus ir prieita prie išvados, 

kad siekiant priimti sprendimą dėl numatomų pakeitimų, reikalinga papildoma galimų rizikų ir 

poveikio rinkai analizė. Taryba šiuo metu analizuoja pateiktą medžiagą ir, turėdama analizės 
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rezultatus dėl tinkamo šilumos aukciono modelio, informuos rinkos dalyvius bei pratęs diskusiją dėl 

galimų Supirkimo tvarkos pakeitimų. 

Pastebėtina, kad Asociacija, 2021 m. liepos 1 d. rašte Nr. 62 teikdama pastabas dėl viešajai 

konsultacijai pateiktų Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir susijusių teisės aktų pakeitimo 

projektų, akcentavo, kad šiuo metu rengiamas naujas Šilumos ūkio įstatymas, todėl Asociacija siūlo 

nepriimti skubotų ir galimai didelę sumaištį sukeliančių sprendimų, o Supirkimo tvarką koreguoti iš 

esmės formuojant atitinkamas Šilumos ūkio įstatymo nuostatas. 

Pažymėtina, kad Taryba yra pasiruošusi diskutuoti dėl Supirkimo tvarkos tobulinimo. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas   Donatas Jasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. 861238659, el. p. 

renata.bartasiute@vert.lt 

 

 

mailto:renata.bartasiute@vert.lt
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IS-926/651-III-7 priedas 

 

VERT INFO. 2021-11-22 susitikimo dėl šilumos supirkimo tvarkos skaidrės 

 
From: Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt>  

Sent: Thursday, November 25, 2021 5:12 PM 

To: almantas.vinikas@gmail.com; Dainius Velykis <d.velykis@e-energija.lt>; a.ignotaite@idexbaltic.lt; 

d.mikolaitis@idexbaltic.lt; epaulavicius@kte.lt; r.rutka@ekopartneris.lt; Vytautas Kisielius <vytautas@lnsga.lt>; 

giedrius.vasiliauskas@ignitis.lt; aleksas.petraska@ignitis.lt; justas.g@senergija.lt; lina.k@senergija.lt; 

aksana.stankeviciene@kkj.lt; klaudijus.zilinskas@kkj.lt; Dovydas.Sabunas@kkj.lt; t.garasimavicius@kaunoenergija.lt; 

a.pupininkas@kaunoenergija.lt; l.miliauskiene@kaunoenergija.lt; Vilma Skinderytė <v.skinderyte@kaunoenergija.lt>; 

robertas@tes.lt; vaidotas.jonutis@baltpool.eu; donatas.petronis@gren.com; lina.meskiene@gren.com; 

rokas.labokas@gren.com; jurgita.kluseviciute@kt.gov.lt; alina.sadauskaite@veolia.com; ana.gutina@veolia.com; Vilija 

Janickienė <vilija.janickiene@vert.lt>; jurij.konon@chc.lt; justinas.sujeta@chc.lt; vilius.serenas@chc.lt; 

ziedune.ramonaite@chc.lt; matas.mizera@ignitis.lt; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Nerijus Rasburskis 

<Nerijus.Rasburskis@ignitis.lt>; Jurgita Ratkevičiūtė <Jurgita.Ratkeviciute@kt.gov.lt>; m.jonuska@idexbaltic.lt; 

Mantas Burokas <Mantas.Burokas@ignitis.lt> 

Subject: 2021-11-22 susitikimo skaidrės 

 

Laba diena, 

Kaip ir buvo žadėta dalinuosi 2021-11-22 d. susitikimo metu pristatytomis skaidrėmis. 

Prašome pasidalinti įžvalgomis ir pastebėjimais jeigu tokių turėsite. 

 
Pagarbiai 

 Evaldas Šmaukšta 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

Šilumos ir vandens departamento 

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas 

  

Tel. +370 5 250 61 82 

+370 667 48346 

Faks. +370 5 213 5270 

Verkių g. 25C-1  

LT-08223 Vilnius 

www.vert.lt 

 

 

 

 

VERT INFO. 2021-11-22 susitikimo dėl šilumos supirkimo tvarkos skaidrės (šie dokumentai taip 

pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-926/651-III-7-1 priedas 2021-11-29.zip) 

mailto:evaldas.smauksta@vert.lt
mailto:almantas.vinikas@gmail.com
mailto:d.velykis@e-energija.lt
mailto:a.ignotaite@idexbaltic.lt
mailto:d.mikolaitis@idexbaltic.lt
mailto:epaulavicius@kte.lt
mailto:r.rutka@ekopartneris.lt
mailto:vytautas@lnsga.lt
mailto:giedrius.vasiliauskas@ignitis.lt
mailto:aleksas.petraska@ignitis.lt
mailto:justas.g@senergija.lt
mailto:lina.k@senergija.lt
mailto:aksana.stankeviciene@kkj.lt
mailto:klaudijus.zilinskas@kkj.lt
mailto:Dovydas.Sabunas@kkj.lt
mailto:t.garasimavicius@kaunoenergija.lt
mailto:a.pupininkas@kaunoenergija.lt
mailto:l.miliauskiene@kaunoenergija.lt
mailto:v.skinderyte@kaunoenergija.lt
mailto:robertas@tes.lt
mailto:vaidotas.jonutis@baltpool.eu
mailto:donatas.petronis@gren.com
mailto:lina.meskiene@gren.com
mailto:rokas.labokas@gren.com
mailto:jurgita.kluseviciute@kt.gov.lt
mailto:alina.sadauskaite@veolia.com
mailto:ana.gutina@veolia.com
mailto:vilija.janickiene@vert.lt
mailto:jurij.konon@chc.lt
mailto:justinas.sujeta@chc.lt
mailto:vilius.serenas@chc.lt
mailto:ziedune.ramonaite@chc.lt
mailto:matas.mizera@ignitis.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:Nerijus.Rasburskis@ignitis.lt
mailto:Jurgita.Ratkeviciute@kt.gov.lt
mailto:m.jonuska@idexbaltic.lt
mailto:Mantas.Burokas@ignitis.lt
http://www.vert.lt/
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IS-926/651-III-8 priedas 
 

 

LŠTA diskusija. Dėl VERT kainų nustatymo terminų 

 

Vertinant VERT atsakomybės reglamentavimą laiku nustatyti/ perskaičiuoti bazines kainas, 

pastebėtina: 

ŠŪĮ reglamentuoja, kad bazinė kaina nustatoma 3-5 metams. Atkreiptina, kad nėra 

imperatyvios nuostatos, jos pasibaigus šiems metams bazinė kaina nustoja galioti. Šilumos 

tiekėjas 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. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, 

ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą. 

Tai reiškia, kad tiekėjui pateikus bazinę kainą savivaldybei, savivaldybė iki 30 dienų ją 

nagrinėja ir gali Tarybai pateikti pastabas/pritarimą arba nieko neatsakyti. Taryba išnagrinėjusi 

savivaldybės pastabas (per kiek laiko nenurodoma) arba per minėta 30 dienų laikotarpį jų negavusi, 

ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą. Reikštų, jei savivaldybė pateikė 

pastabas, Taryba gali neribotą laiką jas nagrinėti (bet tai nepaneigia ŠŪĮ nuostatos, kad bazinė kaina 

nustatoma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.  

Bazinių kainų perskaičiavimai: 

šilumos kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip 

per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. 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 

(nenurodomas terminas per kiek laiko tai Taryba turi padaryti). Savivaldybių tarybų nustatytos 

šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos.  

Mano subjektyviu vertinimu, bazines kainas (dedamąsias) kasmet nustato (perskaičiuoja) 

savivaldybės, o Taryba nustato tik tuo atveju, jei to nepadaro savivaldybė. 

Praktikoje, kaip suprantu, perskaičiavimus visada atlieką Taryba... Iš įstatymo tokios 

prievolės neįskaitau... Paneikite arba patvirtinkite tai! 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausiasis specialistas 
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 
www.lsta.lt  

 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

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. 

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

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

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 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/asr
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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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. 

 

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 

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 

271. 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; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
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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. 
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. 
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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 

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: 

 
From: Vilma Skinderytė <v.skinderyte@kaunoenergija.lt>  

Sent: Thursday, November 25, 2021 12:34 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Dėl VERT kainų nustatymo terminų 

 

Dėl bazinių kainų galiojimo. ŠŪĮ parašyta, kad bazinė kaina galioja 3-5 metus, bet VERT 

nutarimuose nurodo konkrečią datą iki kada galioja bazinė kaina. Vadinasi, po konkrečios nutarime 

nurodytos dienos, bazinė kaina nebegalioja. Tačiau reiktų nepamiršti, kad bazinė kaina nėra 

tiesiogiai taikoma galutinei kainai skaičiuoti, todėl, formaliai nustojus galioti bazinei kainai, lieka 

galioti konkrečios dedamosios, pagal kurias skaičiuojama galutinė kaina vartotojams. 

„Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne 

vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą.“ Šitą nuostatą aš suprantu taip, kad nesvarbu 

ar savivaldybė pateikė pastabas, ar jų nepateikė, Taryba ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos 

bazinę kainą. Tačiau turbūt visi suprantam, kad 15 dienų terminas yra visiškai nerealus, todėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje buvo numatyti konkretesni kainų projektų pateikimo terminai, 

t.y. kad projektas teikiamas prieš 5 ar 3 mėn. iki kainos dedamųjų galiojimo pabaigos. 

Dėl kainų perskaičiavimo. Perskaičiuotų kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos, 

bet ŠŪĮ 32 str. 9 d. numatyta, kad „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.“  

Todėl Taryba tikrina kiekvieną perskaičiavimo projektą, t.y. kiekvieną savivaldybės tarybos 

sprendimą, ir nurodo konkrečius pažeidimus, arba konstatuoja, kad dedamosios nustatytos be 

pažeidimų.  

mailto:v.skinderyte@kaunoenergija.lt
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-926/651-III-9 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl eksperto ir architekto ginčo, projektuojant daliklinę šilumos paskirstymo sistemą 

Draugystės g. 12, Elektrėnai 

 

TA nenumato projektuojant ir įrengiant šildymo sistemas įzoliuoti stovus, VERT metodas šilumos 

paskirstymui dalikline sistema tai ir atitinka, dalikliai įvertina šilumos srautą nuo šildymo prietaiso, 

o likusi šiluma nuo neįzoliuotų stovų yra kaip bendro naudojimo sistemos skleidžiama šiluma, kuri 

paskirstoma tais pačiais principais (pagal turto dalį _plotą) nepriklausomai nuo to yra dalikliais ar 

individualūs skaitikliai ar jų nėra. 

 

Romaldas 

 

Mano būtų toks patarimas: 

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. 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. 

 

Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog įstatymas nereikalauja projektuoti vidaus šildymo ir/ar kv 

sistemų, kad jos atitiktų Tarybos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus. Atvirkščiai – 

šilumos išdalinimo metodai, kuriais remiantis išdalinama šiluma apmokėti vartotojams, priklauso 

nuo vidaus šildymo sistemų projektinių sprendimų ir atitinkamai pagal tai parenkamas šilumos 

paskirstymo metodas.  

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 

 

Turite nuomonių? Manau, kad ne projektuotojas turėtų derintis prie VERT metodų. 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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From: Ričardas Leckas <r.leckas@eku.lt>  

Sent: Thursday, November 25, 2021 7:10 AM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: FW: Draugystės g. 12, Elektrėnai 

 

Gal galite patarti? 

 

Su pagarba 

Ričardas Leckas 

Generalinis direktorius  

 

     

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

Elektrinės g. 8, LT- 26108 Elektrėnai 

Tel. +370 698 86 360 

El. paštas r.leckas@eku.lt   www.eku.lt 

      

 
From: Vilija Leleivienė <vilija.leleiviene@eku.lt>  

Sent: Wednesday, November 24, 2021 10:06 PM 

To: ‚Kęstutis Jasukaitis‘ <kestutis@eku.lt>; Ricardas Leckas <r.leckas@eku.lt> 

Subject: FW: Draugystės g. 12, Elektrėnai 

 

? Nežinau ką atrašyt. 

 

Su pagarba 

Vilija Leleivienė 

Daugiabučių namų administravimo tarnybos vadovė   

 

     

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

Elektrinės g. 8, LT- 26108 Elektrėnai 

Tel. +370 687 92 842 

El. paštas vilija.leleiviene@eku.lt   www.eku.lt 

      

 

from: tomas ceburnis <architektorius@gmail.com>  

sent: Wednesday, november 24, 2021 3:50 pm 

to: vilija leleivienė <vilija.leleiviene@eku.lt>; laura rudžianskaitė <laura.rudzianskaite@eku.lt> 

subject: fwd: draugystės g. 12, elektrėnai 

 

Laba diena, 

su Draugystės 12 namu iškilo tokia problema (detaliau aprašyta žemiau): ekspertas 

sugalvojo, kad esant daliklinei sistemai reikia butuose izoliuoti šildymo vamzdelius (nuo 

radiatoriaus iki perdangos). Aš, šildymo PDV galvojame, kad tai tikrai nėra būtina. Jei jūs manote 

taip pat – man reikalingas raštas (projekte nenumatyti šildymo stovų izoliavimo). Jei manote, kad 

tai reikalinga- projektas bus papildytas stovų izoliavimo medžiagomis.  

 

Lauksiu skubaus jūsų atsakymo.  
---------- Forwarded message --------- 

From: Darius Didžiūnas <darius.didziunas@gmail.com> 

Date: Wed, Nov 24, 2021 at 2:27 PM 

Subject: Draugystės g. 12, Elektrėnai 

To: Tomas Ceburnis <architektorius@gmail.com> 

Cc: UAB STRUKTA <info@strukta.lt> 

 

Sveiki, 

ekspertizė ŠV daliai pateikė tokią pastabą dėl stovų izoliavimo. 

Dėl daliklinės apskaitos panaudojimo AR 2.1. numatyti ir stovų izoliavimą.  

Mano atsakymas/paaiškinimas: 

Paaiškiname, kad pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. 

birželio 13 d. nutarimu Nr. O3 – 185 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 

mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
http://www.eku.lt/
mailto:vilija.leleiviene@eku.lt
mailto:kestutis@eku.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:vilija.leleiviene@eku.lt
http://www.eku.lt/
mailto:architektorius@gmail.com
mailto:vilija.leleiviene@eku.lt
mailto:laura.rudzianskaite@eku.lt
mailto:darius.didziunas@gmail.com
mailto:architektorius@gmail.com
mailto:info@strukta.lt
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6 šilumos kiekis gyventojams paskirstomas pagal pasirinktą procentinę dalį (pvz 70 ir 30 % arba 60 

ir 40%). Šiose procentinėse dedamosiose viena dalis skirta mokėjimui pagal daliklio parodymus, 

kita dalis priskiriama pagal buto naudingą plotą, kurią sudaro bendro naudojimo patalpų 

nuostoliai, šilumos nuostoliai magistraliniuose vamzdynuose ir stovuose. Kadangi stovų 

atiduodamas šilumos kiekis į butus nėra ženklus, izoliacija ant stovų nėra numatoma, nes tai būtų 

neracionalus sprendinys. Taip pat šiam sprendiniui gyventojai nepritaria dėl estetinių ir 

ekonominių priežasčių.  

Eksperto atsakymas/komentaras 

Ar tikrai gyventojai pritaria, kad už tą patį sunaudotos šilumos kiekį vieni mokės truputį 

daugiau, nei kiti? Ir jums tai atrodo racionalu? Atsiųskite gyventojų pritarimą skirtingam mokėjimui 

už vienodą šilumos kiekį.  

Tai net nežinau kaip čia daryti. Realiai niekur nesu daręs ir nesu matęs, kad per kambarius 

einantys vamzdynai būtų izoliuojami. Aišku galima numatyti, bet tai ir negražu ir finansų tam 

turbūt nėra, o ir gyventojai manau po pridavimo nulups tą izoliaciją ir bus be reikalo išleisti pinigai. 

Gal čia Užsakovas šiuo klausimu galėtų savo poziciją pasakyti ir kokį raštą galėtų parašyti? 

 
Pagarbiai 

Darius Didžiūnas 

867082771 

 

 

Virus-free. www.avast.com  

pagarbiai, 

Architektas 

Tomas Čeburnis 

tel. 861037174 

 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail&utm_term=icon
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail&utm_term=link
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IS-926/651-III-10 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 taikymo Trakų g, 2 

 
Galime pateikti tik savo nuomonę.  

Nelabai aišku, kas turima mintyje „iš 20 butų daliklius buvo atsisukę 10 butų“. Gal termostatus 

atsisukę? 

Kada taikomas 6 šilumos paskirstymo metodas, viena iš sąlygų: veikiantys šilumos dalikliai yra 

įrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ar kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo 

sistemos, šildymo prietaisų. Turi būti veikiantys daugiau kaip 50 proc. šilumos daliklių ir nesvarbu, ar 

termostatas sukiojamas ar ne. 

Kaip vertinama netolygaus šildymo sąlyga, koreguojant daliklių rodmenis, yra aprašyta 6 metodo 10 

punkte. Jame nepastebėjau nuostatų, kurios atitiktų Jūsų aprašytą atvejį – nepažeidžiant tolygaus šildymo 

sąlygos reiktų taikyti 4 metodą, vietoje 6 (ar tai reiškia, kad esame atveju visai nekreipiamas dėmesys į 

daliklių rodmenis?). Galimai programinės įrangos algoritmas nėra tinkamas esamai situacijai. 

Bet kokiu atveju atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su 

buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo 20 p., Sutartyje turi būti nurodyta suvartotos šilumos 

nustatymo tvarka ir (ar) taikomas šilumos paskirstymo metodas. Jei Jūsų minėtam namui taikoma tvarka yra 

aprašyta sutartyse su buitiniais vartotojais, tai viskas gerai, bet jei ne, tuomet pasiskundus gyventojams 

VERT‘ai, gali tekti perskaičiuoti visus mokėjimus, taikant metodą, kuris nurodytas sutartyse.  
 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 
From: Svajūnė Ignotė <svajune.ignote@eku.lt>  

Sent: Thursday, November 25, 2021 3:25 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Cc: ‚Asta Liutkienė‘ <liutkiene@eku.lt>; Janina Blaževičiūtė <janina.blazeviciute@eku.lt> 

Subject: Dėl šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 taikymo Trakų g, 2 

 

Susidūrėme su problema, gal Jūs galėsite paaiškinti kaip elgtis?  

Trakų g. 2, Elektrėnai name šiluma išdalinama pagal VKEKK Šilumos šildymui paskirstymo 

dalikliais metodą nr. 6. Pastebėjome, kad sąskaitose už 2021 m. spalio mėn. Šiluma buvo išdalinta pagal 

VKEKK Šilumos šildymui paskirstymo metodą nr. 4. Supratome, kad programa su kuria dirbame minėtam 

namui pritaikė ne tą metodą, kurį pasirinko gyventojai. Kreipėmės į programuotojus, siekdami išsiaiškinti 

kodėl taip paskaičiavo  rg alima r prašėme padaryti šiam namui perskaičiavimą. Sulaukėme atsakymo iš 

programuotojų, kad programa paskaičiavo teisingai, nes nebuvo išpildyta tolygaus šildymo sąlyga, t.y. iš 20 

butų daliklius buvo atsisukę 10 butų, o tai nesudaro daugiau kaip 50 proc. Visų namo gyventojų.  Dėl šios 

priežasties šiluma išdalinta pagal metodą nr. 4.  

Prašome Jūsų pagalbos išaiškinti kaip būtų teisinga.  rg alima taikyti 4 metodą šilumos išdalinimui, 

nors namas pasirinkęs 6 metodą, bet nebuvo išpildyta tolygaus šildymo sąlyga? 

 
Gražios dienos! 

Pagarbiai 

Svajūnė Ignotė 

Abonentų apskaitos skyriaus vadovė 

     

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

Elektrinės g. 8, LT- 26108 Elektrėnai 

Tel. +370 617 65330 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1428e59031f211e69cf5d89a5fdd27cc/asr
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:svajune.ignote@eku.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:liutkiene@eku.lt
mailto:janina.blazeviciute@eku.lt
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IS-926/651-III-11 priedas 
 

Kas pasikeitė Teritorijų planavimo įstatyme? 

2021-11-24 www.asa.lt,  

TN: tn  

 

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 

pakeitimai. 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 

(Reglamentas), 60 punkte nustatyta, kad statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) savivaldybės 

administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) 

prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato 

rengti statinio projektą: 

• Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; 

• Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais koreguoti detaliojo 

plano sprendinius Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies 

statinio projekte; 

• Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais. 

Šis reikalavimas  taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai 

reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius  pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių 

paskirties keitimo projektinius pasiūlymus. 

Iki 2021 m. liepos 1 d.: 

Galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad žemės 

sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, 

arba žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, gali būti vykdoma 

statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, 

jeigu jis parengtas,  sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis. Galiojusioje 

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvo nustatyta, kad šio straipsnio 1 

dalyje nurodytu atveju savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, 

atsižvelgdamas į aplinkinių teritorijų užstatymo tipą, statinių parametrus ir statytojo pateiktus 

projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose statiniui projektuoti nustato 

statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus pagal savivaldybės 

lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. Apie 

numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius 

pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka. 

Galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje buvo nustatyta, kad statinių 

statyba, netaikant šio straipsnio 2 dalies 1 punkto, galima Statybos įstatymo nustatyta tvarka 

šiais atvejais: 

1) statant naujus statinius ir rekonstruojant, remontuojant esamus statinius, kai jų statybai 

nereikalingas leidimas statyti naują statinį arba leidimas rekonstruoti statinį arba nekeičiamas 

faktinis (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, 

nedidinamas pastatais užstatytas plotas ir pastatų aukštis arba nepažeidžiamas teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas; 

2) vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose statant naujus, rekonstruojant, 

remontuojant pastatus, kai nepažeidžiamas teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis, 

maksimalus sklypo užstatymo tankis ir maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas. Kai žemės 

http://www.asa.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/224/1/0/1/article/19354/kas-pasikeite-teritoriju-planavimo-istatyme
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ūkio paskirties žemės sklype žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais pastatais ir jų 

priklausiniais užstatyti plotai nesuformuoti atskirais sklypais, maksimalus sklypo užstatymo tankis 

skaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis faktiniam užstatytos teritorijos 

naudmenų plotui (pastatų, kiemų, aikštelių užimtai žemei ir kitai tiesioginiam statinių 

eksploatavimui naudojamai žemei); 

3) atnaujinant (modernizuojant) gyvenamuosius pastatus ir socialinės infrastruktūros objektus, kai 

nekeičiama statinių naudojimo paskirtis ir pastatais užstatytas plotas, aukštis ir tūris (neįvertinant 

šių parametrų pasikeitimo dėl išorinių atitvarų šiltinimo, išorės apdailos keitimo, balkonų ir lodžijų 

stiklinimo, įėjimo laiptelių, nuovažų, liftų ar keltuvų įrengimo); 

4) statant ar atstatant sodybas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau – Saugomų 

teritorijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau – Miškų įstatymas) numatytais 

atvejais. 

Po 2021 m. liepos 1 d.: 

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sklype, esančiame 

urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti ir (ar) nepradėti rengti detalieji 

planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos 

naudojimo reglamentas, galima statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) 

vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo 

nuostatomis, išskyrus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai teritorijai turi būti 

parengtas detalusis planas arba vietovės lygmens bendrasis planas, kuriame nustatomas detaliųjų 

planų teritorijos naudojimo reglamentas. Žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir 

neurbanizuojamoje teritorijoje, kuriai nėra parengto galiojančio detaliojo plano, galima statyba, 

atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis 

parengtas, sprendinius, žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, vadovaujantis 

Statybos įstatymo nuostatomis. 

Po 2021 m. liepos 1 d.: 

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje 

nurodytais atvejais savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, 

atsižvelgdamas į savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, 

jeigu jis parengtas, sprendinius, esamą ar suplanuotą urbanistinę struktūrą, užstatymo tipą, 

užstatymo aukštį, statinių parametrus, gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, viešąsias erdves, vykdomą 

ar suplanuotą vykdyti veiklą ir statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose 

architektūros reikalavimuose statiniui projektuoti nurodo statybai numatyto žemės sklypo teritorijos 

naudojimo reglamento parametrus. Apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą 

svarstant statinių projektinius pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka. 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje Teritorijų planavimo 20 straipsnio 

redakcijoje, nebeliko iki 2021 m. liepos  1 d. galiojusioje šio straipsnio 5 dalies redakcijoje 

nurodytų išimčių. 

Taip pat Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Teritorijų 

planavimo 20 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad kitos pagrindinės žemės naudojimo 

paskirties žemės sklype (jo dalyje, kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose), skirtame 

vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, gali 

būti statomas tik vienas gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatas su pagalbinio ūkio 

paskirties pastatais, jeigu teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyta kitaip. 

Atsižvelgdama į nurodytus Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus, Statybos inspekcija 

primena Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalies nuostatas, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 

statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai. 

Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai 

nebuvo išduoti, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo 

prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną. 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
 



 

65 

 

IS-926/651-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 11 24 pranešimas. Vyriausybė sutiko naikinti subsidijas taršiausiam iškastiniam 

kurui 

TN: tn  

 

Vyriausybė pritarė nuo 2023 m. laipsniškai atsisakyti šildymui naudojamo iškastinio kuro 

subsidijų, iki šiol taikomų angliai, koksui, lignitui, „raudonajam“ dyzelinui, suskystintoms naftos 

dujoms balionuose. Nuo 2023 m. akcizu taip pat bus apmokestinamos ir šildymui skirtos durpės. 

Kartu šiomis Akcizų įstatymo pataisomis nuo 2025 m. taršiausiam iškastiniam kurui 

įvedama anglies dioksido dedamoji, kuri kasmet palaipsniui didės. Šios mokestinės naujovės išimtis 

išliks gamtinėms dujoms, kaip pereinamajam kurui. Nors gamtinėms dujoms CO2 dedamoji 

taikoma nebus, vis dėlto nuo 2025 m. kai kuriais atvejais bus siaurinama dabar joms taikoma akcizų 

lengvata. 

Tiesa, lengvatiniai tarifai kol kas lieka žemės ūkio mašinose naudojamam „žaliajam 

dyzelinui“ ir šildymui naudojamoms dujoms, akcizu lieka neapmokestintos mišriai šilumos ir 

elektros energijos gamybai bei transportui naudojamos gamtinės dujos. 

Aplinkos ministro Simono Gentvilo žodžiais, iškastiniam kurui taikomas subsidijavimas ir 

lengvatos iš nesaugių elektros šaltinių importuojamai elektrai yra žalingi ne tik aplinkai, bet iš 

esmės prieštarauja nacionaliniams interesams ir neskatina kurti investicijų Lietuvoje. 

„Valstybės lengvatos iškastiniam kurui iš mūsų visų kasmet atima apie 90 mln. eurų 

įplaukų, kurias galėtume nukreipti į žaliosios ekonomikos pertvarką ir naujoms darbo vietoms kurti. 

Maža to, jeigu valstybė toliau lengvatomis remtų didžiausią taršą sukeliantį kurą, Europai iki 2030 

m. už tai vis tiek turėtume sumokėti iki 0,5 mlrd. Eurų – tik šįkart iš visų sunešamo šalies 

biudžeto“, – teigia Simonas Gentvilas. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, rugsėjo pabaigoje pristačiusi pirmąjį 

Lietuvos aplinkosauginio veiksmingumo vertinimą, pažymėjo, kad būtina laipsniškai didinti 

dyzelino akcizo tarifą bent iki dabartinio benzinui nustatyto akcizo tarifo lygio. Pagal visus taršos 

parametrus dyzelinas yra 10 kartų taršesnis už benziną, tačiau litras šio kuro šiuo metu pigesnis nei 

Lietuvoje yra tik Bulgarijoje ir Rumunijoje. 

Todėl parengtasis Akcizų įstatymo pataisų projektas numato nuo 2024 m. dyzelino akcizo 

tarifą suvienodinti su benzino akcizu. Padidinus akcizą dyzelinui, šio kuro kaina išaugtų nuo 4–6 

ct/l. Be to, nuo 2025 m. variklių degalams įvedama anglies dioksido dedamoji varikliuose deginamą 

iškastinį kurą kasmet pabrangintų dar apie 3 ct/l. 

Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį, kad kovodama su klimato krize, Lietuva yra 

nusibrėžusi nacionalinius tikslus ir įsipareigojusi Europos Sąjungai iki 2030 m. šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas sumažinti bent 30 proc. Pagal dabartinį ES reguliavimą, nesumažinus dėl 

iškastinio kuro naudojimo didėjančių šiltnamio dujų emisijų, ateityje mūsų šaliai šių dujų metinių 

kvotų trūkumą tektų padengti iš valstybės biudžeto rinkoje įsigyjant trūkstamą kvotų kiekį. 

Preliminariai skaičiuojant, neįgyvendinti klimato švelninimo ir taršos mažinimo tikslai per 

ateinančius 8 metus pareikalautų iš biudžeto 450 mln. eurų. 

„Peržiūrėdama akcizus ir jų lengvatas Vyriausybė pirmiausia siūlo atsisakyti ypač žalingų 

aplinkai iškastinio kuro subsidijų, nes deginamą anglį, koksą, lignitą ar „raudoną“ dyzeliną jau 

dabar galime pakeisti alternatyvios energijos šaltiniais. Centriniam šildymui naudojamas biokuras 

jau šiandien yra pagrindinė kuro rūšis – turime šį pokytį paskatinti ir kitur“, – pabrėžia aplinkos 

ministras. 

Siekiantiems pereiti prie netaršaus šildymo ar mažataršio transporto gyventojams valstybė 

siūlo plataus spektro subsidijų programą, kurią administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

Iš viso ateinantį dešimtmetį į žaliąją Lietuvos ekonomikos pertvarką iš skirtingų fondų ir 

programų atkeliaus apie 6 mlrd. Eurų. Vien į švaraus šildymo sprendimus ir šilumos tiekimo 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-sutiko-naikinti-subsidijas-tarsiausiam-iskastiniam-kurui
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modernizavimą 2021–2027 m. valstybė investuos daugiau kaip 1 mlrd. Eurų, dar iki 1,5 mlrd. 

Investicijos projektuojamos į viešojo transporto ir darnaus judumo infrastruktūrą. 

Akcizų įstatymo pataisas dar svarstys Seimas. 

 
 



 

67 

 

IS-926/651-IV-2 priedas 

 

VYRIAUSYBĖJE – SIŪLYMAI, KAIP GERINTI ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪRĄ 

BNS 2021 m. lapkričio 24 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Siūloma, kad daugiabučių šilumos punktų sąnaudas atlygintų jais besinaudojantys 

butų savininkai. Be to, vartotojams norima leisti pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtoją.  

Dėl šių ir kitų Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų trečiadienį spręs Vyriausybė. 

Energetikos ministerija teigia, kad nekeičiant tvarkos šilumos punktų, kurie liko šilumos 

tiekėjų nuosavybėje, priežiūros sąnaudos ir toliau nebūtų dengiamos. 

Todėl siūloma, kad vartotojai apmokėtų šilumos tiekėjui už daugiabučio šilumos punkto 

įrenginių remontą, medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei administracines sąnaudas, kurios 

nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą. 

Šiuo metu draudžiama į šilumos kainą įtraukti tokias sąnaudas. 

Taip pat siūloma keisti nuostatą, draudžiančią trijų didžiųjų miestų šilumos tiekėjams 

prižiūrėti pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Pasak ministerijos, tokia išimtis suponuoja, 

kad juose neskatinama konkurencija. 

Be kita ko, pataisomis siekiama įtvirtinti teisę vartotojams nutraukti šilumos ar karšto 

vandens pirkimo-pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato įrenginius nuo centralizuotos sistemos, 

jeigu ji neatitinka efektyvumo kriterijų. 

BNS  

 

EM 2021-11-24 pranešimas. Efektyvinama daugiabučių šilumos punktų priežiūra 

TN: tn  

 

Vyriausybė šiandien pritarė Energetikos ministerijos siūlomoms Šilumos ūkio įstatymo 

pataisoms, kurios turėtų pagerinti šilumos punktų priežiūros paslaugų kokybę, didinti daugiabučių 

šilumos punktų energetinį efektyvumą ir sumažinti dėl neefektyvios jų priežiūros atsirandančius 

energijos švaistymus. 

Siūlomos pataisos – vienas iš sprendimų, kuriais Vyriausybė, reaguodama į ženkliai 

išaugusias žaliavų kainas pasaulinėje rinkoje, siekia sušvelninti dėl to augančias šildymo, gamtinių 

dujų ir elektros kainas buitiniams vartotojams. 

Skaičiuojama, jog dėl sumažinus tinkamai neprižiūrimų daugiabučių šilumos mazgų 

atsirandančių energijos švaistymus, galutinė šildymo sąskaita vartotojams galėtų sumažėti 

dešimtadaliu. 

„Pigiausia energija yra ta kurios nesuvartojame. Siekiant sumažinti energijos išteklių kainų 

šuolių pasaulinėse įtaką galutinei vartotojo sąskaitai, reikalingi ilgalaikiai sprendimai, tarp jų – ir 

tie, kurie mažintų energijos suvartojimą, didintų efektyvumą, išgyvendintų įsisenėjusius energijos 

švaistymus ir neūkiškumus. Tinkamai prižiūrimi daugiabučių šilumos punktai gali sumažinti 

sąskaitas maždaug dešimtadaliu, tad didesnė konkurencija tar šios paslaugos tiekėjų didins 

paslaugos kokybę“, - sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Pataisomis siūloma suteikti gyventojams daugiau pasirinkimo galimybių, renkantis šilumos 

punktų prižiūrėtoją, leidžiant pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos paslaugas 

teikti ir šilumos tiekėjams. Tikimasi, kad didesnė konkurencija tarp šilumos punkto priežiūros 

paslaugos tiekėjų pagerins šių paslaugų kokybę ir didins šilumos punktų energetinį efektyvumą. 

Šilumos tiekėjai taip pat būtų įpareigoti teikti informaciją vartotojams apie energinį 

naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos procentinę dalį centrinio šildymo tinklų 

sistemose. Tai turėtų didinti gyventojų suinteresuotumą siekti didesnio šildymo sistemos 

efektyvumo bei naudoti daugiau energijos iš atsinaujinančių išteklių. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vyriausybeje-siulymai-kaip-gerinti-silumos-punktu-prieziura.d?id=88756303
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
http://www.bns.lt/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-ukio-modernizavimas
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Į Šilumos ūkio įstatymą siūloma perkelti ES Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos 

2018/2001 nuostatas dėl šilumos vartotojų teisės atsijungti nuo neefektyvių centralizuoto šilumos 

tiekimo (CŠT) sistemų, jeigu šios neatitinka efektyvios CŠT sistemos kriterijų, o pasirinktas 

alternatyvus šildymo būdas bus bent 20 proc. didesnio energinio naudingumo už esamos šilumos 

tiekimo sistemos naudingumą. Tokiu atveju šilumos tiekėjui turėtų būti kompensuojamos dėl fizinio 

atjungimo tiesiogiai patirtos išlaidos, taip pat neamortizuota šilumos tiekėjų turto dalis, jeigu tokia 

yra. 

Siekiant pagerinti šilumos punktų priežiūrą įstatymo projektu taip pat siūloma nustatyti 

konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti šilumos 

tiekėjams už jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto ir kitas 

sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) 

tarifą. Šios konkretaus namo šilumos punkto remonto sąnaudos bus įtraukiamos į atitinkamo namo 

gyventojų sąskaitas. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą šilumos punktai turėtų priklausyti 

daugiabučių namų savininkams, tačiau dar ne visi gyventojai yra perėmę ir naudojasi šilumos 

tiekėjams nuosavybės teise priklausančiais šilumos punktais, tačiau šilumos tiekėjams nėra 

apmokama (atlyginama) už jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto 

ir kitas sąnaudas, todėl šilumos punktų įrenginiai nusidėvi, laiku neinvestuojama į šilumos punktų 

atnaujinimą, o ilgainiui jų eksploatavimas tampa neefektyvus, nesaugus ir nepatikimas. 

 
EM 2021-11-24 pranešimas. Pristatomas energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelis 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija gruodžio 1 d. rengia praktinę konferenciją „Valstybės ir 

savivaldybių pastatų ir gatvių apšvietimo energinio efektyvumo didinimas“, skirtą valstybės ir 

savivaldybių pastatų valdytojams bei administratoriams, kurioje supažindins su šiuolaikišku 

energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modeliu bei pasidalins vykdomų ETPT projektų 

praktika. 

Konferenciją Eenergetikos ministerija organizuoja kartu su techninės pagalbos tiekėjais iš 

UAB „Ekotermija“, UAB „KPMG Baltics“ ir advokatų kontoros GLIMSTEDT. 

Energijos vartojimo efektyvumas – vienas svarbiausių Lietuvos ilgalaikių strateginių tikslų 

energetikos sektoriuje. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas gerina valstybės gyventojų 

finansinę būklę, didina verslo konkurencingumą, mažina išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų ir aplinkos oro teršalų kiekį, gerina aplinkos oro kokybę.  

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, Energetikos ministerija sudarė sutartį su Europos 

Investicijų Banku dėl savivaldybių ir centrinės valdžios pastatus atnaujinimo taikant energijos 

taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelį. Taip siekiama įgyvendinti Europos Komisijos 

iniciatyvoje „Renovacijos banga“ („Renovation Wave“) nurodytą tikslą padvigubinti kasmet 

atnaujinamus valstybių narių centrinės valdžios pastatų plotus. 

Konferencijos dalyviai susipažins su šiuolaikišku energijos taupymo paslaugų teikėjo 

(ETPT) modeliu, modernizuojant valstybinės ir savivaldybių infrastruktūros objektus, su vykdomų 

ETPT projektų praktika bei apie teikiamas techninės pagalbos paslaugas. 

Pranešimus skaitys ilgametę praktiką viešajame ir privačiame sektoriuose sukaupę ekspertai:  

• Mindaugas Stonkus, Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės 

vadovas. Tema: Lietuvos iššūkiai didinant energijos vartojimo efektyvumą. 

• Dainius Čergelis, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo grupės vadovas. 

Tema: Pagrindiniai ilgalaikės pastatų strategijos aspektai.  

• Rolandas Marcinkevičius, Viešųjų investicijų plėtros agentūros Verslo plėtros skyriaus 

ekspertas. Tema: Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių projektų 

finansavimas.  

• Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas. Tema: Kaip tobulinti 

atrankos kriterijus perkant renovacijos darbus viešuoju pirkimu?  

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pristatomas-energijos-taupymo-paslaugu-teikejo-etpt-modelis
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• UAB „Ekotermija“, UAB „KPMG Baltics“ ir advokatų kontora GLIMSTEDT. Tema: 

Energinio efektyvumo didinimas infrastruktūros (pastatai ir gatvių apšvietimas) 

objektuose: 

− ETPT modelis. Kodėl? Išmoktos pamokos. 

− Ar ETPT ir viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) – skirtingi finansavimo 

ir projekto valdymo būdai? 

− Ką apie objektą pasako energijos vartojimo auditas, techninė specifikacija ar 

techninis projektas 

− Viešųjų pirkimų organizavimas: tiekėjų kvalifikacija ir atranka, pirkimo būdas ir 

standartinės sutarties sąlygos. 

Kviečiame dalyvauti valstybės ir savivaldybių pastatų, gatvių, kelių tinklų valdytojus, 

pastatų administravimo ir valdymo organizacijas, savivaldybių tarybų ir administracijos atstovus, 

privataus ir rizikos kapitalo fondus, bei statybines organizacijas. 
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IS-926/651-IV-3 priedas 

 

ŠILUMOS GAMINTOJAMS KILO GRĖSMĖ: VERT SPRENDIMAI SMARKIAI 

BLOGINA PADĖTĮ 

Vakaris Deksnys 2021-11-25 www.lrytas.lt, 

TN: tn  

 

Dar metai ar kiti, ir biokuro katilinių gali nelikti net Kaune. Dėl ydingo reguliavimo jų 

savininkai nebesuduria galo su galu, o valstybės institucijos neskuba ištiesti pagalbos rankos. 

Kaunas ne vienus metus garsėjo kaip pigiausiai besišildantis didmiestis. Mat čia nemažai 

nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pastatė biokurą naudojančias katilines ir iki šiol varžosi 

aukcionuose. Bet brangstant biokurui Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) dar 

pakeitė ir šilumos supirkimo tvarką. Todėl dabar didžiumos NŠG finansinių rezultatų eilutėse – 

nuostolius reiškiantys raudoni skaičiai. 

Teks prisiminti dujas? 

Vien šilumą gaminančią katilinę už ES paramos lėšas Kaune pastačiusi bendrovė 

„Ekopartneris“ Seimo Ekonomikos komitete pristatė nedžiuginančias naujienas. Praėjusiais metais 

įmonė patyrė 323 tūkst. Eurų nuostolių, šiemet jie prognozuojami dar didesni – apie 470 tūkst. 

Eurų. „Įtakos turi ir konkurencija, ir pabrangęs biokuras. Tačiau vasarą VERT dar pakeitė ir 

reguliavimo tvarką dėl palyginamųjų sąnaudų. Pagal ją, lapkritį šilumos kilovatvalandės kaina 

mums negali viršyti 3 centų, nors vien biokuras kainuoja apie 2,5–2,6 cento už kilovatvalandę. 

Tokios maržos neužtenka nei susimokėti bankui ar elektros tiekėjams, nei amortizacijai, nei kitoms 

išlaidoms“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo „Ekopartnerio“ direktorius Romualdas Rutka. 

Jo nuomone, jei VERT nepakeis savo nutarimų, Kauną gali ištikti sostinės likimas – mat 

Vilniuje didžioji dalis šilumos gaminama iš gamtinių dujų, kurios, net ir pakilus biokuro kainai, yra 

gerokai brangesnės. „Visi pripažįsta, kad biokuro katilinės reikalingos, ne veltui, pavyzdžiui, mums 

buvo suteikta ES parama. Tačiau kai jos dirba tik 2 ar 4 mėnesius per metus ir kainų lubos yra 

tokios žemos, išgyventi nebeįmanoma. Jeigu trūkumai nebus pašalinti, tas NŠG įrenginių 

gyvavimas Kaune bus laikinas. Teks grįžti prie dujų“, – nelinksmai prognozavo R.Rutka. 

Ėmė prašyti įsikišimo 

Dėl prasto reguliavimo „Ekopartneris“ jau kreipėsi į įvairias valstybės institucijas. Taip pat 

pasielgė ir kelias biokuro jėgaines mūsų šalyje valdanti Prancūzijos kapitalo įmonė „Idex Baltic“. 

Anot šios įmonės direktoriaus Thierry Mourot, liepos mėnesį priimti VERT sprendimai 

smarkiai pablogino padėtį. Remiantis jais aukcionuose siūlomos šilumos kaina negali viršyti 

nustatytų palyginamųjų gamybos sąnaudų. Šios apskaičiuojamos pagal kuro kainą, darbo 

užmokestį, teorines įrenginių nusidėvėjimo ir remonto sąnaudas bei kitus rodiklius. 

Blogiausia, pasak Th. Mourot, kad VERT joms skaičiuoti pasitelkė rodiklius, kurie taikomi 

ne vien biokuro katilinėms, taip pat bendras biokuro ir dujinių įrenginių lyginamąsias sąnaudas, 

nors pastarieji jų patiria mažiau. „Toks pakeitimas biokuro katilinėms užkrovė nepamatuotą 

finansinę naštą. Realios jų patiriamos elektros, einamojo remonto, aptarnavimo bei kitos 

pastoviosios sąnaudos dažnai yra netgi didesnės už VERT apskaičiuotąsias“, – aiškino Th.Mourot. 

„Idex Nordic“ atkreipė dėmesį ir į pasikeitusią prognozuojamos biokuro kainos, kuri irgi turi 

įtakos palyginamosioms sąnaudoms šilumos aukcionuose, nustatymo tvarką. Remiantis ja, jei 

biržoje šio kuro apskrityje ar šalyje nuperkama mažiau nei 70 proc., prognozuojama kaina 

apskaičiuojama pagal ankstesnių trejų metų atitinkamo laikotarpio kainų vidurkį. 

Tačiau biokuras yra labai smarkiai pabrangęs. „Baltpool“ biokuro biržos duomenimis, šių 

metų lapkritį jo kaina Vilniaus regione siekė 20,8 Eur/MWh, Kauno – 21,6 Eur/MWH. Prieš metus 

ji siekė atitinkamai 9,45 ir 10,26, o 2019-aisiais – 12,04 ir 12,68 Eur/MWH. 

„Tokia formulė yra ydinga, nes 70 proc. sandorių biokuro biržoje faktiškai niekada nėra 

sudaromi tam laikotarpiui, pagal kurį skaičiuojamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/11/25/news/silumos-gamintojams-kilo-gresme-vert-sprendimai-smarkiai-blogina-padeti-21485851
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Tai lemia, kad prognozuojama biokuro kaina bus vertinama pagal trejų praėjusių metų duomenis. O 

jie visiškai neatspindi realios biokuro kainų situacijos“, – sakė Th. Mourot. 

Reakcija – pernelyg lėta 

VERT narys Donatas Jasas „Lietuvos rytui“ sakė, jog prielaidos, kad biokuro katilinių 

savininkai jas išjungs ir teks naudoti brangias dujas, yra sutirštintos. „Jeigu taip nutiktų, tektų jungti 

rezervinius dujinius įrenginius. Bet mes stebime situaciją ir, jei tokie spėjimai pasitvirtins, turėsime 

reaguoti“, – teigė D. Jasas. 

Svarstant šį klausimą Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje D. Jasas tvirtino, kad geriausiu 

atveju konsultacijos su rinkos dalyviais galėtų prasidėti po keleto mėnesių, o šilumos supirkimo 

tvarka būtų pakeista nebent pasibaigus šildymo sezonui. 

Bet posėdyje dalyvavusi energetikos viceministrė Inga Žilienė teigė, kad tvarka, kurią derina 

VERT, gali būti pakeista. „Jeigu artimiausiu metu iš rinkos pasitrauktų keli gamintojai, vėliau 

susiformuotų pajėgumų trūkumas. Turėtume tokią situaciją, kokia yra Vilniuje“, – aiškino I. 

Žilienė. 

„Ekopartnerio“ vadovas neslėpė, kad VERT reaguoja pernelyg lėtai. „Mes siūlome keisti 

tvarką jau nuo Naujųjų metų. Juk įmonėms reikia pajamų, kurių jos turi užsidirbti šildymo sezono 

metu, kad sukauptų lėšų kitam. Būtini greiti sprendimai, nes tokiomis sąlygomis kito šildymo 

sezono kai kas gali ir nebesulaukti“, – teigė R. Rutka. 

Siūlo skubiai keisti tvarką 

Daliai nepriklausomų šilumos gamintojų Kaune skundžiantis sudėtinga finansine padėtimi ir 

reguliavimo spragomis, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) artimiausiu metu turėtų 

inicijuoti naują šilumos supirkimo tvarką. 

Seimo Ekonomikos komitetas lapkričio 24 d. rekomendavo reguliuotojui skubiai parengti 

pakeitimus bei iki gruodžio 1 dienos informuoti komitetą. 

Komiteto narys konservatorius Andrius Kupčinskas sako, kad Kaune rinka nesureguliuota, o 

atliekų degintojai gauna, jo žodžiais, tam tikrą subsidiją. Jo manymu, pakeitimų reikia, siekiant 

išvengti problemų Vilniuje ar kituose miestuose, pranešė naujienų agentūra BNS. „Atsižvelgiant į 

tai ir norėtume kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir rekomenduoti skubos tvarka 

parengti šilumos supirkimo tvarkos reikalingus pakeitimus, nes tokia situacija gali greitu laiku 

susiklostyti ir Vilniuje“, – sakė A. Kupčinskas. 

VERT pirmininkas Renatas Pocius teigė, kad problema nėra lengvai išsprendžiama, tam gali 

prireikti ir politinių sprendimų. Pasak jo, pirmadienį su nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos 

tiekėjų atstovais diskutuota apie Šilumos tarybos siūlymus. „Ten tikrai yra dar kur padirbėti, nes kai 

kurie siūlymai apskritai nesprendžia problemos, kai kurie pakankamai kompleksiški. Čia diskusijų 

klausimas. Ir manau, kad mes dar ne kartą turėsime susitikti ir pagalvoti, kaip tą problemą 

išspręsti“, – sakė R. Pocius. 

Komiteto narys Jonas Pinskus mano, kad kol VERT nepradės prižiūrėti atliekų rinkos, 

problema nebus išspręsta. „Įsivaizduoju, kol VERT darbuotojai nepradės dirbti su 

aplinkosaugininkais, su atliekomis, nieko nesureguliuosime, nes praktiškai visos tos katilinės patiria 

didžiulę konkurenciją kogeneracinių elektrinių, kurios praktiškai gauna žaliavą už dyką arba 

primoka jiems, o visos kitos turi pirkti“, – kalbėjo J. Pinskus. „Šiaip tos atliekų deginimo gamyklos 

ir sujaukia visą rinką“ , – pridūrė parlamentaras. 

272. Pocius pažymėjo, kad kol kas reguliuotojui nėra suteikti įgaliojimai 

reguliuoti atliekų rinką. 

Ekonomikos komitetas praėjusią savaitę svarstė konkurencijos šilumos ūkyje situaciją. 

273. Kupčinskas tuomet sakė, kad Kaune susiklosčiusi keista situacija, kuri 

gal palanki gyventojams, „bet visiškai į „ožio ragą“ suvarys visus 

gamintojus, išskyrus turbūt du – „Kauno energiją“ ir „Fortum“ (dabar 

„Gren“) kogeneracinę jėgainę. 

Šilumos gamintojos „Ekopartneris“ vadovas Romualdas Rutka praėjusią savaitę sakė, kad 

Kaune šilumos kainos neadekvačiai mažos, ir nors jomis džiaugiasi vartotojai, bendrovė dėl to 

negali dirbti tvariai. 
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Pasak jo, reguliuojami nepriklausomi gamintojai net nepasiekia patvirtinto reguliuojamų 

pajamų lygio. R. Rutkos teigimu, šilumos gamintojai mieste konkuruoja įvairiai: vieni gauna 

pajamų ne tik iš šilumos, bet ir elektros, kiti, deginantys atliekas, – iš vadinamojo vartų mokesčio. 
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IS-926/651-IV-4 priedas 

 

AM 2021 11 23 pranešimas. Skelbiame Nacionalinės miškų vizijos tekstą 

TN: tn  

 

Baigėsi dar vienas Nacionalinio miškų susitarimo etapas – pirmadienį visi susitarimo 

dalyviai bendru sutarimu suformulavo galutinį Nacionalinio miškų vizijos tekstą. Atsižvelgusi į 

gautus siūlymus, tekstą baigė redaguoti Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinė grupė. 

Parengus viziją, prasideda kitas Nacionalinio miškų susitarimo parengimo laikotarpis – 

susitarimų dėl konkrečių temų etapas. 

 
Plačiau apieNacionalinio miškų susitarimo procesą galima rasti čia.  

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiame-nacionalines-misku-vizijos-teksta
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/
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IS-926/651-IV-5 priedas 

 

AM 2021-11-23 pranešimas. Užbaigiant statybas – mažiau administracinės naštos, daugiau 

skaidrumo 

TN: tn  

 

Antradienį Seimui priėmus Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo pataisas, statybos užbaigimo procedūros bus skaidresnės, paprastesnės ir ne taip 

ilgai užtruks. 

„Statybininkai ir projektuotojai žino, kad statybų „popierizmas“ kartais užtrunka ilgiau negu 

pačios statybos. Naujausiomis įstatymų pataisomis palengviname administracinę naštą. Nuo kitų 

metų gegužės neypatingų statinių statybos užbaigimą organizuos ne Valstybinė teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcija, o privatūs statybų ekspertai“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Patikslinus įstatymus, dalis statybos priežiūros funkcijų perduotos statinio ekspertizės 

rangovams, be to, jiems numatyta prievolė draustis civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 

Tai įtvirtins jų atsakomybę ir leis kompensuoti atsiradusią žalą. 

Svarbiausias pokytis – statinio ekspertizės rangovai tvirtins deklaracijas apie neypatingų 

statinių statybos užbaigimą. Šią funkciją ligi šiol vykdė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcija (VTPSI). Taip bus panaikinti prieštaravimai tarp VTPSI vykdomų statybos valstybinės 

priežiūros ir kitų jai pavestų funkcijų statybos srityje. 

Be to, išplėstas statinių, kurių statybą galima pabaigti taikant deklaravimo mechanizmą, 

ratas. Todėl sumažės administracinė našta statytojams, nes jiems nereikės laukti, kol komisija 

surašys aktą ir pan. Tačiau pildant deklaraciją atestuoti statinių ekspertai turės patvirtinti, kad 

statinys atitinka projektą. 

Kitas svarbus pokytis – patikslintos nebaigto statyti statinio registravimą ir perleidimą 

reglamentuojančios nuostatos, dalį valstybės teikiamų paslaugų perdavus statinio ekspertizės 

rangovams. 

Be to, nustatyta statybos užbaigimo, pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių 

statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimo, kurį atliks VTPSI, tvarka. Aiškiau apibrėžti 

atvejai, kai statinio projekto ekspertizė yra privaloma, patikslinti jos finansavimo šaltiniai. 

Nustatyta, kad VTPSI turi teisę užsakyti statinio projekto, jo dalies ir statinio ar jo dalies ekspertizę, 

taip pat pateikti privalomąjį nurodymą statytojui ar statinio naudotojui ją užsakyti. Numatyta, kad 

už tai sumokės VTPSI, o paaiškėjus, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų ar padaryti 

pažeidimai, išsireikalaus tas lėšas iš statinio savininko ar naudotojo, kuris pats neinicijavo 

ekspertizės. Tai statybos priežiūros institucijoms padės greičiau ir efektyviau priimti sprendimus, 

kai statytojas, savininkas nesiima reikiamų veiksmų esant pagrįstoms neatitikties esminiams statinių 

reikalavimams prielaidoms. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/uzbaigiant-statybas-maziau-administracines-nastos-daugiau-skaidrumo
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BŪSTUS VILNIUJE GALĖTŲ ŠILDYTI IR PREKYBOS CENTRAI, LIGONINĖS BEI 

RESTORANAI: ĮTAKOS TURĖTŲ IR KAINOMS 

 Raminta Rakauskė 2021 m. lapkričio 21 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Prekybos centrų, biurų ar net ligoninių išskiriama šilumos energija ateityje galėtų būti 

panaudota sostinėje šildant būstus. Pasak Vilniaus šilumos tinklų atstovų, tokia technologija 

ateityje galėtų lemti ir šildymo kainų mažėjimą, tačiau ekspertai į idėją žiūri ne taip 

optimistiškai ir sako, kad čia prireiktų didelių investicijų. Tokios pačios nuomonės ir kai 

kurios tokią idėją svarsčiusios įmonės.  

Vasarą – karštas vanduo, žiemą – šildymas 

AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) strategijos vadovas Paulius Martinkus pasakoja, jog 

pagrindinė mintis yra iš prekybos tinklų, didelių parduotuvių, biurų, duomenų centrų, maisto 

gaminimo įmonių, restoranų ar net ligoninių bei transformatorinių surinkti perteklinę šilumą, kuri 

susidaro, bei ją panaudoti šildant vilniečių namus. „Idėja labai paprasta. Yra tam tikri verslo 

procesai, kur susidaro atliekinė šiluma. Tai procesai, kur reikalingas šaldymas, nes, tarkime, tam, 

kad šaldymo mašinos gamintų šaltį, jos per kitą pusę išmeta labai daug šilumos“, – aiškina jis. 

Pasak jo, būtent tą šilumą, kuri susidaro, per šilumokaičius būtų galima pakelti iki tokios 

temperatūros, kuri cirkuliuoja į VŠT ir taip vilniečiams ne šildymo sezono metu užtikrinti karšto 

vandens paruošimą, o nuo pavasario iki rudens – prisidėti prie būstų šildymo. 

Atliekinę šilumą, kaip aiškina atstovas, priklausomai nuo vietos, išskiria šaldytuvai, 

šaldikliai, kondicionieriai, o jos surinkimas, pasak vadovo, didžiausias, ko gero, ir būtų vasaros 

metu dėl aktyviai vėdinamų patalpų, nors, kaip priduria, iš prekybos centrų perteklinę šilumą būtų 

galima imti visus metus dėl ten nuolatos veikiančių šaldiklių. „Kaip pavyzdys, tai gali būti ir 

duomenų centrai. Tam, kad tinkamai veiktų įranga, turi būti palaikomas tam tikras mikroklimatas ir 

reikalingas vėsinimas. Taip pat pavyzdžiu galėtų būti net ligoninės, muziejai, archyvai“, – sako jis. 

Paklaustas, kaip atrodytų techninis tokios idėjos įgyvendinimas, P. Martinkus sutiko 

paaiškinti. „Veikimo principas yra toks: pas klientą kabo kondicionieriai, kurie pučia šaltą orą, o jis 

vamzdeliais ateina iš rūsyje arba ant stogo esančio šilumos siurblio. Šilumos siurblys iš vienos 

pusės išsiurbia šilumą, o per kitą ją atiduoda, pagal įrenginį, nuo 30 iki 80 laipsnių. Kad tą šilumą 

išgarintų – naudojami aušintuvai, kitaip tariant, tai – didžiuliai ventiliatoriai ant prekybos centrų. 

Kaip mes prisijungtume? Sprendimas būtų toks, kad viskas vyktų vamzdynu tarp šaldymo mašinos 

ir aušintuvo, kuris ant stogo, ir pasiimtume atliekinę šilumą sau į tinklą. Jei šiluma būtų ne tokia 

didelė, reikėtų statyti papildomą įrenginį, kuris užkaitintų temperatūrą“, – sako vadovas. 

Kas investuoja – tas uždirba 

Pasak VŠT atstovo, kol kas, kas būtų atsakingas už tokių įrenginių statymą ir idėjos 

įgyvendinimą, prekybos centrai bei biurai, ar VŠT, dar nėra aišku. „Vienas iš variantų galėtų būti, 

kad VŠT stato reikiamą įrangą ir tiesiog patys pasiima tą šilumą“, – sako jis. 

Paklaustas, ar prekybos centras perteklinę šilumą galėtų naudoti savo reikmėms, atstovas 

aiškino, kad vasarą jos susidaro tiek daug, jog verslas pats jos vis tiek nesunaudotų. „Tai jiems ją 

atiduoti būtų verta, tik tada lieka klausimas dėl apmokėjimo principo“, – teigia jis ir sako, kad štai 

Suomijoje yra nustatyta konkreti suma, kiek mokama už surinktą atliekinę šilumą. „Bet apie tai dar 

kalbėsime su Valstybės energetikos reguliavimo taryba (VERT). Kad tiek prekybos centrai galėtų 

atiduoti kokybišką atliekinę šilumą ir už tai gauti atlygį, tiek VŠT galėtų ją patys susirinkti, jeigu 

prekybos centras neturi intereso tam statyti papildomo įrenginio“, – sako jis. 

Pasak P. Martinkaus, tam, kad, pavyzdžiui, iš vieno duomenų centro būtų galima efektyviai 

pasiimti šilumą, galėtų prireikti ir 0,5 mln. Eur investicijos. „Buvo skaičiuota, kad bet kuriuo atveju 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/bustus-vilniuje-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai-ligonines-bei-restoranai-itakos-turetu-ir-kainoms.d?id=88662387
https://www.delfi.lt/temos/vst-0
https://www.delfi.lt/temos/paulius-martinkus
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reikėtų papildomos subsidijos iš valstybės tarp 10-60 proc., priklausomai nuo techninio sprendimo. 

Skaičiavome, kad realiausias variantas būtų apie 30 proc. subsidija“, – teigia jis. 

Įtakos galėtų turėti ir šildymo kainoms 

Šildymo kainų pokyčius įgyvendinus idėją galutiniam klientui, kaip teigė atstovas, 

prognozuoti dar būtų sudėtinga, tačiau, kaip pridūrė, šildymo kaina galėtų mažėti. „Atliekinė šiluma 

nebūtų už dyką. Tas, kuris investuotų, turėtų gauti tam tikrą grąžą, bet galima kalbėti ir apie tam 

tikrus esminius dalykus iš platesnio vaizdo. Europos Sąjunga su žaliuoju kursu duoda aiškų toną, 

kad dujos yra nueinanti technologija ir aplinkos taršos leidimai kainuos daugiau, taip pat šnekama, 

kad biokuras šiandien vis dar yra neapmokestintas, o nuo 2030-ųjų tvarka keisis. Tai reiškia, kad 

šaltinių alternatyvos, kur vyksta deginimo procesai, brangs, o turint atliekinės šilumos šaltinius, 

natūralu, bus pigiau ir atsakingiau iš socialinės pusės. Aš manau, kad šildymo kainos galėtų mažėti, 

nes kuo daugiau yra konkuruojančių šaltinių, tuo kainos mažėtų, o kiek tiksliai, sunku pasakyti, bet 

kainą tai mažintų“, – sakė jis. 

Skaičiuojama, kad 120 didelių prekybos centrų į aplinką išmetamos šilumos energijos 

užtektų Vilniaus miesto karšto vandens poreikiui tenkinti vasaros sezonu. „Jeigu sujungtume net ir 

mažiausius taškus, atliekinė šiluma galėtų padengti apie 20 proc. visų metų Vilniaus poreikių, bet 

čia nepaskaičiuoti duomenų centrai, kurie dažnai turi atliekinės šilumos“, – sako vadovas. 

Pasak jo, pirminės idėjo įgyvendinimo žvalgytuvės būtų į didžiausius prekybos centrus. „Su 

kai kuriais jau teko bendrauti, jų technologijos leidžia vandenį užkaitinti iki 80 laipsnių, o tai 

reiškia, kad investicijos nebūtų didelės“, – sako P. Martinkus. 

Kaip teigia, šiuo metu dėl idėjos vyksta diskusija su VERT. „Turint paramą, reguliatoriaus 

pritarimą, tai labai realus projektas“, – sako vadovas. 

VERT atstovai aiškino, kad tam, jog tokia idėja būtų įgyvendinta, VERT pritarimo nereikia. 

„Sutikdama su tuo, kad prekybos ar duomenų centrų atliekinės šilumos panaudojimas centralizuoto 

šilumos tiekimo veikloje atitinka žiedinės ekonomikos principus, pastebi, kad tam, jog šį veiklos 

modelį būtų galima praktikuoti VERT pritarimo nereikia. Svarbu, kad ūkio subjektų tiekiama 

atliekinė šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus kokybės parametrus ir šilumos kaina būtų 

konkurencinga lyginant su kitais rinkos dalyviais. Šilumos ūkio įstatyme yra numatyta, kad šilumos 

gamybos veikla yra paremta konkurencija, o šiluma pirmiausia yra superkama iš pigiausių šilumos 

gamybos šaltinių“, – sakė VERT atstovai. 

Svarsto arba idėjos atsisako 

„Delfi“ įmonių klausė, ką jos mano apie tokias idėjas ir planus. 

„Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė teigė, kad 

prekybos tinklas yra atviras visiems pasiūlymams. „Iki šiol įvyko tik vienas susitikimas su VŠT. 

Laukiame plano su konkrečiais pasiūlymais, kur ir kaip būtų galima toliau judėti dėl šių klausimų“, 

– teigė ji. 

„Telia“ duomenų centrų ir įmonių tinklų komandos vadovas Darius Teišerskis redakcijai 

pasakojo, jog įmonei dėl perteklinės šilumos panaudojimo taip pat teko bendrauti su VŠT 

specialistais, tačiau imtis idėjos buvo atsisakyta. „Paskutinį kartą tokio pobūdžio diskusijos vyko 

pernai. Tačiau išsiaiškinome, kad tai būtų techniškai sunkiai suderinamas projektas, kuris 

pareikalautų didelių investicijų ir, bent jau šiuo metu, apčiuopiamos naudos jis neduotų. „Telia“ 

duomenų centrai naudoja tvarią ir efektyvią „free cooling“ aušinimo technologiją. Jos principas 

toks: duomenų centras aušinamas aplinkos oru, kurį cirkuliuoja galingi ventiliatoriai, o sušilęs jis 

gražinamas į lauką. Visgi išskiriamo oro temperatūra gana žema, siekia apie 40 laipsnių, tuo tarpu 

šilumos tinklams reikalinga kur kas didesnė temperatūra, apie 80–90 laipsnių. Temperatūrai pakelti 

reikėtų papildomos įrangos ir energijos – visa tai įvertinus, naudos tai duotų panašiai tiek pat, kiek 

pareikalautų resursų“, – komentavo jis. 

Prekybos centro „Panorama“ atstovai tikino, jog tokios perteklinės šilumos panaudojimo 

idėjos jų prekybos centras kol kas nesvarstė. 

Ekspertas: kainuotų daug 

Ekspertas energetikos Prof. Dr. Vytautas Dagilis, paklaustas, kaip vertina idėją iš Vilniaus 

prekybos centrų bei biurų surinkti perteklinę šilumą ir ją panaudoti gyventojams ruošiant karštą 

https://www.delfi.lt/temos/sildymo-kaina
https://www.delfi.lt/temos/telia
https://www.delfi.lt/temos/panorama-0
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vandenį, skaičiavo, kad tai padaryti bus labai brangu. „Idėja sunki dėl to, kad bus brangi. Jeigu mes 

kalbėtume apie kitą miestą, ne Vilnių, kur tiek daug kūrename gamtinių dujų, tada gal dar būtų 

kitaip“, – sakė jis. 

„Viskas labai priklauso, kokia yra dujų kaina. Jeigu dujų kainą imtume tokią, kaip prieš pusę 

metų, viskas atrodytų ne taip baisiai, tai tada galbūt investicijų reikėtų mažiau. <...> Bet dabar 

gamtinės dujos yra brangios. O šilumos siurbliui, kad jis transformuotų 1 MWh atliekinės šilumos, 

kurios temperatūra yra 30, iki 80 laipsnių, reikia 1,7 MWh. O ir pati šilumos siurblio kaina didelė“, 

– aiškino jis. 

Pasak eksperto, iš prekybos centrų gaunama atliekinė šiluma paprasčiausiai yra per žemos 

temperatūros, todėl ją reikėtų papildomai šildyti pabrangusiomis dujomis. „Tokia technologija 

Vakarų Europoje jau yra taikoma, tačiau tai turi būti dideli šilumos surinkimo kiekiai, kalba turi eiti 

ne apie prekybos tinklus. Tai turėtų būti celiuliozės fabrikai, naftos chemijos perdirbimo įmonės, 

kurios turi megavatinius atliekinės šilumos pajėgumus ir atliekinės šilumos potencialas aukštesnis – 

siekia 40-60 laipsnių, nes tada reikia mažiau energijos ir yra pigesnis šilumos transformavimas. Iš 

prekybos tinklų daug nesurinksi, o jų (VŠT- red.) aiškinama, kad galima surinkti net 80 laipsnių 

šilumą, tai paprasčiausiai yra netiesa“, – sakė jis. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-926/651-V-1 priedas 
 

BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2021 

TN: tn; tn; 

 

Vilnius Grand Resort, Ežeraičių g. 2 su Galimybių pasu, ir internetu Gruodžio 9 d. 

Registruotis  

 

Pagrindinis partneris 

 
Partneriai 

 
Konferencijos organizatorius 

 
 

Pagrindinės forumo 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 

Forumas vyks anglų kalba  

  

Registruotis  

Dainius Kreivys 

Energetikos ministras (Lietuva) 

Yasmine Arsalane 

Tarptautinės energetikos agentūros rengiamos Pasaulio energetikos apžvalgos vyresnioji rengėja 

Diskusija: European Green Deal. What ‘s done, what‘s to be done, and at what pace? 

Europos žaliasis susitarimas. Kas yra padaryta, o ką ir kokiu tempu dar reikia padaryti? 

Albinas Zananavičius, Vice Minister of Energy of Lithuania 

Rolandas Zukas, CEO at EPSO-G 

Darius Maikštėnas, Chair of the Management Board, Chief Executive Officer of Ignitis Group 

Timo Tatar, Deputy Secretary General for Energy and Mineral Resources at the Ministry of 

Economic Affairs and Communication of Estonia 

Hando Sutter, Chairman of the Management Board of Eesti Energia 

Rokas Masiulis 

„Litgrid“ generalinis direktorius (Lietuva) 

Lankstumas – būtinybė ar nauja jūsų verslo galimybė 

Karolis Mirinavičius, „Ignitis grupės“ Inovacijų ekspertas (Lietuva) 

Diskusija: Gas market, prices, and challenges 

Moderatorius: 

Naglis Navakas, „Verslo žinių“ žurnalistas 

Diskusijos dalyviai: 

Nemunas Biknius, „Amber Grid“ generalinis direktorius (Lietuva) 

https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
https://konferencijos.vz.lt/bef/lt/registracija/
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
https://konferencijos.vz.lt/bef/lt/registracija/
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Haroldas Nausėda, „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovas 

Arūnas Molis, „Klaipėdos naftos“ SkGD Reguliuojamos veiklos ir SkGD projekto vadovas 

Giles Dickson 

„Wind Europe“ vadovas (Europa) 

Dr. Joyce von Marschall 

RWE Jūrinio vėjo projektų vadovė Baltijos šalyse (Vokietija) 

Kim Søgaard Mikkelsen 

„Energinet“ Energetinių salų Projekto direktorius (Danija) 

Diskusija: Offshore wind projects in the Baltic Sea. Value chain 

Diskusijos dalyviai: 

Daiva Garbaliauskaitė, Viceministrė, LR Energetikos ministerija 

Edijs Šaicāns, Latvijos Ekonomikos ministerijos vice ministras 

Timo Tatar, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos Generalinio sekretoriaus 

pavaduotojas energetikai ir mineraliniams ištekliams 

Linas Sabaliauskas, „Enefit Green“ generalinis direktorius, LLC 

Marianne Beck Hassl, „Ørsted“ rinkų plėtros vadovė 

Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius 

Jorgo Chatzimarkakis 

„Hydrogen Europe“ generalinis direktorius (Europa) 

Marianne Beck Hassl 

„Ørsted“ rinkų plėtros vadovė (Danija) 

Ateities kuras – vandenilis? Taip, bet... 

Paulius Kozlovas, „Ignitis grupės“ Inovacijų centro vadovas (Lietuva) 

Dovilė Greblikienė 

Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė (Lietuva) 

Andrius Gudzinskas 

„Green Genius“ Biodujų verslo linijos vadovas (Lietuva) 

Vytautas Ruolia 

„Amber Grid“ komercijos direktorius 

Walburga Hemetsberger  

„SolarPower Europe“ vykdančioji direktorė (Europa) 

Thorvald Spanggaard 

„European Energy“ projektų direktorius (Danija) 

Diskusija: On-shore RES in Europe and the Baltics 

Diskusijos dalyviai: 

Daiva Garbaliauskaitė, Viceministrė, LR Energetikos ministerija 

Julius Sakalauskas, „SoliTek“ direktorius 

Viktoras Pivorius, SBA bendrovės „Klaipėdos baldai” vadovas 

Ruslanas Sklepovičius, „Green Genius“ generalinis direktorius 

Tadas Navickas, „Sunly Infra“ vykdantysis direktorius 

Pranešėjai 

 Dainius Kreivys Ministras, LR Energetikos ministerija 
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Yasmine Arsalane 

Tarptautinės energetikos agentūros rengiamos Pasaulio energetikos apžvalgos vyresnioji rengėja 

 Albinas Zananavičius Viceministras, LR Energetikos ministerija 

 Rolandas Zukas EPSO-G generalinis direktorius 

 Darius Maikštėnas „Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas 

 Timo Tatar 

Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos Generalinio sekretoriaus pavaduotojas energetikai 

ir mineraliniams ištekliams 

 Hando Sutter „Eesti Energia“ valdybos pirmininkas 
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 Rokas Masiulis „Litgrid“ generalinis direktorius 

 Karolis Mirinavičius „Ignitis grupės“ Inovacijų ekspertas 

 Haroldas Nausėda „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovas 

 Giles Dickson „Wind Europe“ vadovas 

 Dr. Joyce von Marschall RWE Jūrinio vėjo projektų vadovė Baltijos šalyse 

 Kim Søgaard Mikkelsen „Energinet“ Energetinių salų Projekto direktorius 

 Daiva Garbaliauskaitė Viceministrė, LR Energetikos ministerija 
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 Edijs Šaicāns Latvijos Ekonomikos ministerijos vice ministras 

 Linas Sabaliauskas „Enefit Green“ generalinis direktorius, LLC 

 Algis Latakas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis 

direktorius 

 Jorgo Chatzimarkakis „Hydrogen Europe“ generalinis direktorius 

 Marianne Beck Hassl „Ørsted“ rinkų plėtros vadovė 

 Paulius Kozlovas „Ignitis grupės“ Inovacijų centro vadovas 
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 Dovilė Greblikienė Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė 

 Andrius Gudzinskas „Green Genius“ Biodujų verslo linijos vadovas 

 Vytautas Ruolia „Amber Grid“ komercijos direktorius 

 Walburga Hemetsberger „SolarPower Europe“ vykdančioji direktorė 

 Thorvald Spanggaard „European Energy“ projektų direktorius 

 Julius Sakalauskas „SoliTek“ direktorius 
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 Viktoras Pivorius SBA bendrovės “Klaipėdos baldai” vadovas 

 Ruslanas Sklepovičius „Green Genius“ generalinis direktorius 

 Tadas Navickas „Sunly Infra“ vykdantysis direktorius 

 Arūnas Molis „Klaipėdos naftos“ SkGD Reguliuojamos veiklos ir SkGD 

projekto vadovas 

 Nemunas Biknius „Amber Grid“ generalinis direktorius 

Bilietai 

Dalyvio mokestis iki gruodžio 2 d. 

270 Eur  

+ PVM 21% Įprasta kaina 300 Eur  
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IS-926/651-VI-1 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-11-24 pranešimas.  

TN: tn  

 

SĖKMINGAI ĮVYKO PIRMIEJI NUOTOLINIAI PIRMININKŲ MOKYMAI 

 

 
 

Vakar AB „Šiaulių energija“ sukvietė Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų 

bendrijų pirmininkus į pirmus nuotolinius mokymus (ZOOM platformoje) „Šilumos 

energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui“. Mokymai 

organizuoti „Šiaulių energijos“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pasirašyto 

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimo rėmuose.  

Mokymus vedė UAB „Danfoss“ svarbių klientų vadybininkas Saulius Blaževičius. Šis 

pranešėjas renginiui pasirinktas neatsitiktinai, mat jo atstovaujama įmonė kuria efektyviai energiją 

naudojančias technologijas, leidžiančias būsimiems naudotojams kurti geresnę ateitį. Šios 

technologijos įgalina išmanias bendruomenes ir pramones kurti sveikesnį ir patogesnį klimatą mūsų 

pastatuose ir namuose. 

Mokymų dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su šildymo sistemų įvairove, gavo 

vertingų eksperto patarimų, kaip pasirinkti efektyviausius šilumos energijos taupymo sprendimus. 

Renginio metu kalbėta apie vienvamzdę ir dvivamzdę šildymo sistemas, taip pat pristatyti 

dvivamzdės stovinės ir šakotinės sistemų skirtumai. Pranešėjas akcentavo tinkamai sutvarkyto 

šilumos punkto svarbą taupantiems šilumą. 

Nuotolinį renginį organizavusi AB „Šiaulių energija“ jau eilę metų siūlo vartotojams 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimus, naujas renginys pratęsė šią tradiciją. 

Šių mokymų formatas bendrovei nėra visiška naujovė: daugiau nei prieš metus „Šiaulių 

energija“ gyventojams pasiūlė informatyvius nuotolinius susirinkimus-telekonferencijas 

daugiabučių namų renovacijos klausimais saugioje ir jaukioje namų aplinkoje. Bendrovė jaučia 

pareigą aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą su gyventojais renovacijos klausimais tęsti ir šiuo 

sudėtingu laikotarpiu. Pirmų nuotolinių mokymų dalyviai liko patenkinti jų formatu dėl jo 

patogumo ir prieinamumo bei išreiškė viltį, kad ir ateityje greta kontaktinių bus organizuojami ir 

nuotoliniai renginiai. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-24  

https://www.senergija.lt/naujienos/sekmingai-ivyko-pirmieji-nuotoliniai-pirmininku-mokymai/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id187/pictures/0001_mokymai_1637753226.jpg
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IS-926/651-VI-2 priedas 

 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021-11-23 pranešimas. 

TN: tn  

 

PRADĖTAS TAIKYTI NUOTOLINIŲ SUSITIKIMŲ SU GYVENTOJAIS MODELIS 

 

Siekiant suteikti daugiau informacijos apie energijos taupymo priemones daugiabučiuose, 

gyventojų patogumui UAB „Jonavos šilumos tinklai“ pradėjo taikyti nuotolinių susitikimų su 

gyventojais modelį. 

Lapkričio 22 dieną įvyko pirmasis toks susitikimas su Chemikų g. 102 namo gyventojais. Jo 

metu aptarta namo šilumos ūkio būklė bei pasiūlytos taupymo priemonės, šiuo atveju – šilumos 

punkto modernizavimas. Norime pasidžiaugti gyventojų dalyvavimu, aktyviomis diskusijomis bei 

išsakytais lūkesčiais ir pastabomis. Tikimės aktyvaus gyventojų dalyvavimo ir ateityje. 

Apie rengiamą susitikimą namo gyventojams pranešime trumposiomis SMS žinutėmis ir 

skelbimais laiptinėse. Taip pat raginame kreiptis telefonu (8 349) 77 120 ar el.paštu 

info@jonavosst.lt , jei norite, kad nuotolinis susitikimas būtų organizuotas dėl jūsų daugiabučio 

šilumos ūkio klausimų. 

 
 

https://www.jonavosst.lt/informacija/prad-tas-taikyti-nuotolini-susitikim-su-gyventojais-modelis
mailto:info@jonavosst.lt
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IS-926/651-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA planuojami nuotoliniai mokymai_vartotojų švietimo informavimo priemonė 

 

Asociacija, atsižvelgdama į kai kurių narių paklausimus, planuoja centralizuotai įgyvendinti vieną iš 

vartotojų švietimo ir informavimo priemonių  - pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašą tai būtų Šildymo 

sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai (energijos sutaupymo koeficientas 0,05) bendrijų 

pirmininkams, daugiabučių namų savininkams. 

 

Su Lietuvos energetikos agentūra (Agentūra) aptartas toks mokymų formatas šią priemonę 

įgyvendinant per Asociaciją (kaip trečiąjį asmenį):  

- Mokymai bus vykdomi per Teams patformą (galimi tik gyvi nuotoliniai mokymai, iš anksto 

nufilmuotų ir kažkur patalpintų video su „uždara“ prieiga Agentūra neužskaitytų kaip tinkamą). 

Prisijungimo nuorodą sukurs Asociacija. 

- Būtina išankstinė dalyvių registracija (nurodant būtinus rekvizitus: vardas, pavardė, adresas, tel, 

el.p. ir kt), online registracijos formą sukurtų Asociacija, o vartotojų tikslines grupes atrinktų ir 

pagal adresatus (kaip savo klientams) išsiųstų pačios šilumos tiekimo įmonės.  

- Jungiantis vartotojas būtinai turės nurodyti savo vardą, pavardę, miestą. Vartotojų 

identifikavimas yra ypač svarbus vėliau teikiant dokumentaciją Agentūrai.  

- Bus daromas vaizdo įrašas 

- Agentūrai bus būtina pateikti dalyvių prisijungimų ataskaitą, pagal kurią būtų galima patikrinti, 

kiek unikalus dalyvis buvo prisijungęs/atsijungęs (Teams sugeneruoja po renginio „Attendance 

report“ – šios informacijos Agentūrai pakaktų) 

- Mokymus pravestų UAB „Danfoss“ specialistai. Mokymai nieko nekainuotų – Danfoss šią 

paslaugą suteiks nemokamai!  Planuojama trukmė apie 1-1.5 val.  

 

Asociacijos žiniomis kaip kurie šilumos tiekėjai patys individualiai įgyvendina tokius nuotolinius 

mokymus, todėl kreipiamės į tas įmones, kam tokia galimybė būtų aktuali įgyvendinti 

centralizuotai?  

 

Jei norėsite dalyvauti, maloniai prašome iki ketvirtadienio (gruodžio 2 d.) el.p. ramune@lsta.lt 

informuoti, tuo pačiu nurodykite savo įmonės atsakingo darbuotojo, kuris toliau kuruotų šį 

klausimą, kontaktus. Konkretesnes mokymų įgyvendimo detales (data, laikas ir kitus formalumus) 

aptartume artimiausiu metu atskirame nuotoliniame susitikime su tomis įmonėmis, kurios pareikš 

susidomėjimą. 

 
 
 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9281dea0bd8a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9281dea0bd8a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-926/651-VI-4 priedas 

 

INFO_įvykusių webinarų medžiaga_Šilumos siurblių jėgainės_4kartos CŠT tinklai 

 

Siunčiame lapkričio 22 d. LŠTA pirmadienio webinaro Nordic Logic atstovų pranešimą apie 0,4 

MW-10 MW galios Suomijos gamintojo AmbiHeat šilumos siurblių jėgaines, naudojančio 

atsinaujinančią, vandenvalos, pramonės įmonių atliekinę ir kt.energiją. Pristatyti įgyvendinti ir 

vykdomi projektai centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms. Dėl Teams platformos 

techninių nesklandumų vaizdo įrašas nebuvo sugeneruotas, todėl šį kartą jo atsiųsti negalime.  Tuo 

pačiu dalinamės nesenai paskelbtos Talino technologijos universiteto atliktos studijos rezultatais 

apie Šilumos siurblių pritaikymą mažose (iki 18 GWh/metus) CŠT sistemose Estijoje (tokių sistemų 

Estijoje yra virš 140 ). Nagrinėtos 2 opcijos: 1) biokuro katilas su ŠS arba 2) tik ŠS, taikant 

skirtingus ŠS tipus (geoterminis, oras-vanduo, oras-oras ir kt.)) pagal CŠT sistemos vartotojų 

grupes ir apskaičiuojant įtaką galutinei šilumos kainai:  

https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2021-0059 (ataskaita anglų k.) . 

Taip pat informuojame, jog š.m. lapkričio 18 d. vykusios tarptautinės projekto LowTemp 

konferencijos „4-tos kartos žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos“ pranešimų 

medžiagą rasite čia: 

 https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/downloads.html 

LŠTA apibendrinimai po įvykusio renginio čia:  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211118_Ketvirtos-kartos-CST-sistemu-kurimas-2021-11-

18-K-VL-003.pdf 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

Webinarų medžiaga_“Šilumos siurblių jėgainės“_“4kartos CŠT tinklai“ pristatymai (šie dokumentai 

taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-926/651-VI-4-1 priedas 2021-11-29.zip) 

________ 

 

LŠTA INFO. 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaras_įrenginių techninės priežiūros IT 

sprendimai_Alldevice programinė įranga 

 

Kvietimas _ 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaras_įrenginių techninės priežiūros IT 

sprendimai_Alldevice programinė įranga 

 

Kviečiame š.m. lapkričio 29 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir 

ekspertų webinare, kurio metu bus pristatytas įrenginių techninės priežiūros programinio valdymo 

sprendimas Alldevice, kuris jau 8 metai kuriamas ir vystomas Estijoje, sėkmingai naudojamas 

pramonės ir energetikos įmonėse Baltijos šalyse. AB „Kauno energija“ ši sistema įdiegta nuo 2020 

m. pradžios. 

 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

https://www.sciendo.com/article/10.2478/rtuect-2021-0059
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/downloads.html
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211118_Ketvirtos-kartos-CST-sistemu-kurimas-2021-11-18-K-VL-003.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211118_Ketvirtos-kartos-CST-sistemu-kurimas-2021-11-18-K-VL-003.pdf
http://www.lsta.lt/
https://www.alldevicesoft.com/lt/
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Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1MmEzNzUtNzUzNS00NWU3LWIyYjItZjYxMmYyNzc3NzIx%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_ZmY1MmEzNzUtNzUzNS00NWU3LWIyYjItZjYxMmYyNzc3NzIx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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IS-926/651-VI-5 priedas 

 
BIOKURO KATILŲ EKSPLOATAVIMO PROBLEMOS DĖL MEDIENOS SKIEDROS KURO 

KOKYBĖS 

LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA 

 

Rengėjas 

Dr. Kęstutis Buinevičius 

 

Tikslas : pateikti  praktine patirtimi ir  atliktais tyrimais paremtą informaciją, kurioje būtų išaiškinimai apie 

pramoninių biokuro vandens šildymo katilų eksploatacines problemas, kylančias naudojant žemos kokybės 

skiedrų kurą SM3.  

 

Problematika 
Šilumos gamybos ir tiekimo įmonės susiduria su vis labiau prastėjančia medienos skiedros kuro kokybe. 

Katilų eksploatacijos metu pastaraisiais metais vis labiau pasireiškia greita ir intensyvi biokuro katilų metalo 

korozija dėl kuro cheminės taršos, įrenginių gedimai ir avarijos  dėl kuro mechaninės taršos – svetimkūnių. 

Blogėjant kuro kokybei, yra dažnesni katilų stabdymai valymams ir aptarnavimams, dažnesni tampa įrangos 

remonto atvejai, dėl ko patiriamos ženklios finansinės išlaidos. Dėl prastėjančio kuro didėja katilų 

eksploatacinės sąnaudos – dažnesni stabdymai iššaukia efektyvumo ir kuro praradimus, padidėjusias elektros 

sąnaudas katilinės įrenginių eksploatacijai.  Dėl šių priežasčių įmonės patiria žymius ir neplanuojamus 

finansinius nuostolius, įmonių personalui sudaromos stresinės situacijos, kyla pavojus patikimam ir 

nepertraukiamam šilumos tiekimui. 

 

Reglamentuojamos skiedros kuro charakteristikos 
 Lietuvoje prekiaujamų per BALPOOL biržą biokuro kokybės rodikliai aprašyti „Prekybos biokuro 

produktais sąlygose“, patvirtintose BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu 

Nr. 13-IS-23, (paskutinė redakcija įsigaliojo nuo 2021-0-14) nustatytų specifikacijų, bei „Kietojo biokuro 

kokybės reikalavimai“, patvirtintų energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310.  

Biržoje prekiaujamo medienos kuro kokybiniai rodikliai pateikti 1 lentelėje. 

 

 

 

 

1 lentelė. BALTPOOL biržoje prekiaujamo medienos skiedros kuro specifikacijos 

 
 

Šioje lentelėje pateiktos kuro SM3 charakteristikos  bei leidžiami  žaliavų šaltiniai yra logiški ir priimtini.  

Tačiau ar praktiškai SM3 kuras atitinka specifikacijoje nurodytas charakteristikas ir žaliavų šaltinius?  

SM3 kuro kokybė labai priklauso nuo kuro paruošimo kultūros. Dažnai nesilaikoma elementariausių 

kokybės išlaikymo priemonių. Nuo ilgalaikio kuro žaliavos (šakų, žievių ir kt.) kontakto su dirvožemiu, 

dirvos paklotu ir kt. kuro žaliava būna ženkliai užteršta mineralinėmis priemaišomis. Yra paprasta primaišyti 

prie SM3 kuro įvairių dirbtinių priedų, kadangi SM3 kokybę sunku vizualiai sukontroliuoti dėl didelio 
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smulkelių, miško pakloto ir dirvožemio kiekio. Neatmestina, kad kai kurie kuro ruošėjai/tiekėjai prie SM3 

prideda priedų, turinčių neleistinai didelius kenksmingų chloro (Cl), sieros (S) ar kitų dirbtinių priemaišų 

kiekius, kurių natūralioje medienoje nebūna.  

BALPOOL 2018 m. atliko darbą „Biokuro skiedros palyginamieji ėminių tyrimai (chloras, siera)„ . Šiame 

darbe atlikti įvairių kuro skiedrų pavyzdžių  sieros bei chloro kiekių tyrimus. Ataskaitą galima rasti :  

https://www.baltpool.eu/lt/atlikti-bandymai-siekiant-issiaiskinti-chloro-ir-sieros-kieki-biokure/ 

Šie tyrimai parodė, kad, nežiūrint įvairaus skiedrų užterštumo gamtinėmis medžiagomis – didelis spyglių, 

lapų kiekis, kai kuriais atvejais didelis dirvožemio kiekis (mėginių peleningumas svyravo nuo 1,9 iki 9,6%) , 

tačiau kenksmingų komponentų – sieros ir chloro kiekiai buvo maži : sieros (S)  nuo 0,004 iki 0,044%, 

chloro (Cl) nuo 0,0039 iki  0,0135%. Šiais tyrimais buvo „ nustatyta, jog net pačios prasčiausios kokybės 

biokure, kuriame spyglių kiekis viršija leidžiamą SM3 produkto specifikaciją, chloro kiekis atitinka kokybės 

reikalavimus nustatytus Prekybos biokuro produktais sąlygose. Natūraliai randamas chloro kiekis svyruoja 

nuo 0,0039 proc. iki 0,0135 proc., o sieros kiekis – nuo 0,0040 proc. iki 0,0440 proc.“ .  

T.y. faktiškai Lietuvoje paruoštame kure sieros ir chloro kiekiai turėtų būti ženkliai mažesni už biokuro 

standarte pateiktas reikšmes.  

Kuro cheminės taršos sukeliama katilų korozija 
Pastaraisiais metais Lietuvoje  nustatomi masiniai biokurą naudojančių katilų kiaurinės korozijos reiškiniai, 

kurie vyksta visuose katiluose, nepriklausomai nuo katilo gamintojo (Lietuvos, Latvijos, Austrijos, 

Vokietijos, Danijos šalių gamintojų). Atlikta daugybė tyrimų, kuriais buvo nustatyta, kad praktiškai visais 

atvejais katilų kiaurinės korozijos priežastis yra bloga kuro kokybė – kuro su kenksmingomis cheminėmis 

priemaišomis rezultatas.  

 

Biokurą naudojančių dūmavamzdžių  katilų korozija yra priskiriama žematemperatūrinei korozijai. Ją  

labiausiai lemia  2 pagrindinės priežastys:  

Rūgštinė korozija. Sieros rūgšties (H2SO4) kondensacija ant katilo metalo paviršių ir rūgšties reakcija su 

metalu, susidarant geležies oksidams, pvz. Fe2O3 (hematitas) ar/ir Fe3O4 (magnetitas). Degant kurui ant 

ardyno, kure esanti siera yra oksiduojama , susidaro sieros dioksidas (SO2 ). Tam tikra dalis SO2 (laikoma 

kad tai gali būti nuo 1 iki 5%)  yra oksiduojama į SO3. Todėl iš pakuros į katilą kartu su dūmais eina ir SO3 . 

Katile, atvėsus dūmams žemiau 400 0C , dūmuose esantis SO3 pradeda jungtis su vandens garais ir formuoti 

sieros rūgštį (H2SO4 ). Kai dūmų temperatūra tampa žemesnė nei 200 0C, jau visas SO3 pereina į sieros 

rūgštį. Sieros rūgšties kondensacijos temperatūra priklauso nuo SO3 kiekio dūmuose. H2SO4  rūgšties 

kondensacijos temperatūros yra žymiai aukštesnės ir gali ženkliai viršyti 100 0C (priklausomai nuo sieros 

kiekio kure ir kuro drėgnumo), t.y. net vandens temperatūros pakėlimas katile virš 100 0C pilnai neapsaugos 

katilo nuo korozijos, kada bus pakankama aukšta H2SO4  koncentracija dūmuose. Tačiau jeigu kure nebūtų 

sieros arba jos būtų tik tiek kiek natūraliai gali būti medienoje, sieros rūgšties korozija nevyktų arba būtų 

nežymi.  

Chloro druskų korozija. Kure esantis chloras yra antroji korozijos priežastis - įvairių chloro druskų 

nusėdimas ant vamzdžių ir jų reakcija su metalu. Chloras  formuoja druskas – kalio chloridą KCl, kalcio 

chloridą CaCl, natrio chloridą NaCl, ir kitas druskas, o jeigu yra laisvo amoniako – tai ir amonio chloridą 

NH4Cl. Visos chloro druskos yra labai higroskopiškos - intensyviai geria drėgmę iš dūmų, ypač tose katilo 

vietose kur dūmų temperatūra sumažėja ir tada padidėja dūmų santykinė drėgmė. Druskos limpa prie 

santykinai šaltų katilo vamzdžių sienelių ir prie bet kurių kitų paviršių.  Pavojinga dūmų temperatūra 

priklauso ir nuo chloro kiekio ir nuo vandens garų kiekio dūmuose. Pavojinga dūmų temperatūra gali būti 

žemesnė nei 110-160 C, priklausomai nuo minėtų sąlygų. Druskos prie paviršių  geria drėgmę ir susidaro 

druskų tirpalas, kuris veikia koroziškai vamzdžių metalą.  

Taigi, siera ir chloras yra tie pavojingi komponentai, kurie sukelia intensyvią, greitą koroziją - per 6-12 

mėnesių išsivystančią kiaurinę katilų metalo koroziją prastos kokybės medienos skiedrą naudojančiuose 

šildymo katiluose.  

Kada chloro druskos veikia kartu su sieros junginiais - su sieros rūgštimi,  jų suminis korozinis poveikis 

padidėja. Chloro junginiai veikia kaip sieros korozijos proceso aktyvatoriai ir korozija vyksta keleriopai 

greičiau . Todėl reiktų techninių priemonių tiek sieros, tiek chloro junginių korozijai mažinti, tačiau tokių 

apsauginių priemonių šiuo metu nėra. Išeitis būtų katilus gaminti iš chromo-nikelio plieno („nerūdijančio“), 

tada katilai būtų atsparūs tokiais korozijai, bet katilų kaina didėtų kartais, t.y. reiktų daug didesnių investicijų 

į įrangą.  

https://www.baltpool.eu/lt/atlikti-bandymai-siekiant-issiaiskinti-chloro-ir-sieros-kieki-biokure/
https://www.baltpool.eu/lt/atlikti-bandymai-siekiant-issiaiskinti-chloro-ir-sieros-kieki-biokure/
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a) dėl korozijos suplonėjusių katilo vamzdžių deformacija ir trūkis veikiant vandens slėgiui, katilo 

eksploatavimo trukmė 1,5 metų 

 
b) išilginis katilo vamzdžio plyšimas dėl korozijos suplonėjus vamzdžio sienelei, katilo 

eksploatavimo trukmė 2 metai 

 
c) kiaurinė katilo vamzdžio korozija, katilo eksploatavimo trukmė 6 mėn. 

 
d) kiaurinė katilo vamzdžio korozija;  e) katilo apatinės rėtinės korozinės apnašos, vyrauja rūdys 

praėjus 4 mėn. po katilo apžiūros  

 



 

95 

 
e) ketinio ekonomaizerio koroziniai pažeidimai po 3-5 metų eksploatacijos 

Pav.1. Korozijos pažeidimų pavyzdžiai medienos skiedrą kūrenančiuose katiluose. 

 

Buvo nustatyta, kad korozija stipriai veikia ne tik plieninius katilo vamzdžius (šilumokaitos paviršius), bet 

net ir ekonomaizerius iš ketaus, kuris šiaip jau laikomas gana atspariu korozijai metalu ir dėl šios savybės 

buvo masiškai naudojamas sieringą mazutą kūrenančiuose katiluose. Jeigu iki 2015-2017 metų buvo 

pastebimi pavieniai katilų korozijos atvejai, tai vėliau katilų korozija tapo masiniu reiškiniu, apimančiu 

daugumą eksploatuojamų katilų.  

 

Aiškinantis katilų korozijos priežastis, buvo atlikta visa eilė tyrimų - tiek kuro pavyzdžių, tiek ir katilų 

vidinių paviršių (iš dūmų pusės) apnašų analizių. Kaip yra nustatyta, tiek kamieninėje medienoje, tiek šakose 

ar žievėje nėra didelių koroziją sukeliančių medžiagų kiekių. Tačiau katilų korozija vyksta intensyviai. Todėl 

koroziją sukeliančių elementų pradėjome ieškoti ne pačioje skiedroje, bet smulkeliuose, kurių žaliavinė 

prigimtis yra iš esmės nekontroliuojama. Keliose korozijos paveiktose katilinėse buvo paimti keli kuro 

smulkelių pavyzdžiai ir nustatyta jų elementinė sudėtis (2 pav.) .  

 

 

 
Pav.2. Kuro smulkelių pavyzdžių sudėties analizės rezultatai. 

 

Kaip parodė  kuro pavyzdžių tyrimai (pav.2), sieros kiekis smukeliuose ne tik viršijo tipines reikšmes (turėtų 

būti apie 0,004%), bet  buvo daug kartų didesni ( S=0,18-0,33%) , negu būna natūraliame  medienos skiedros 

kure. 
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Tyrimai rodo, kad yra stebimi pakankamai dažni atvejai, kada SM3 rūšies kuro kokybė yra nepatenkinama. 

Vyksta intensyvi katilo metalo korozija dėl kure esančių sieros ir chloro junginių. Nepatenkinama kuro SM3 

kokybė yra dažno katilų remonto priežastimi. Katilo remontas, šalinant korozijos pasekmes, reikalauja pilno 

arba dalinio šildomo paviršiaus vamzdžių keitimo. Remonto apimtys – kelių šimtų vamzdžių keitimas 

naujais. Dėl to ne tik tenka (dažnai netikėtai) stabdyti katilus ir patirti stabdymo nuostolius, bet ir tenka 

užkurti rezervinius – pvz. gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus. Todėl katilo vamzdžių keitimas dėl greitos 

korozijos yra didelių išlaidų priežastis : rezervinio katilo užkūrimas dujiniu kuru, pažeisto katilo stabdymas, 

aušinimas ir valymo darbai, katilo remontas (pagrindinės išlaidos, siekiančios kelias dešimtis tūkstančių 

eurų), bandymai po remonto, katilo užkūrimas.  

 

 

Kuro cheminių medžiagų sukeliama katilų tarša 

Tiriant katilų, patiriančių dažnus stabdymus dėl užsiteršimo,  paviršių apnašų  sudėtį, daugelyje atveju buvo 

nustatyti nepagrįstai dideli chloro, sieros, kalio kiekiai (esančių įvairiuose cheminiuose junginiuose). Jau 

vien kuro teršalų – sieros, chloro, kalio, natrio ir kitų buvimas kure apsunkina katilų eksploataciją , nes 

katilus reikia gana dažnai stabdyti valymui. Didelių sieros ir chloro kiekių katilų apnašose priežastimi yra 

nešvarus ar užterštas medienos skiedros kuras.  

Kaip iliustruojantis pavyzdys, lentelėje 2 pateikti dviejų katilų („seno“ ir „naujo“) apnašų sudėties tyrimai. 

 

Lentelė 2. Sieros ir chloro kiekiai biokuro katilų apnašose. 

 
 

Panašūs apnašų sudėties rezultatai buvo gauti analizuojant keliolikos biokuro katilų , naudojančių SM3 kurą, 

apnašų sudėtį. Palyginus šių katilų apnašas su apnašų sudėtimi tų katilų, kur buvo kūrenamas švarus (SM2) 

kuras, skirtumai buvo akivaizdūs - čia sieros ir chloro kiekiai apnašose yra tik dešimtosios ir šimtosios 

procento dalys.  

3 pav. parodyti keli iš daugelio pelenų, apnašų lydalų pavyzdžių, kurie susidaro kūrenant cheminiais teršalais 

užterštą , prasčiausios kokybės SM3 kurą. Kad kuras buvo su šiais teršalais, rodo ypatingai dideli sieros (iki 

20%) ir kalio (iki 40%) kiekiai aglomeratuose. Didelis kalio kiekis rodo, kad kure galimai buvo kitos 

augalinės masės nei mediena (dideli kalio kiekiai būdingi agrarinėms atliekoms, sieros kiekis rodytų esant 

kitiems priedams kure, pvz. durpės, ligninas, kai kurių rūšių agro atliekos). 
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3 

pav. Pelenų aglomeratai, atsiradę dėl užteršto kuro. Net iki 40% apnašų lydalo sudėties sudaro kalis, 15-20% 

siera, iki 3% chloras.  

 

Kuro teršalų - sieros, chloro, o taip pat ir kitų teršalų (kalio, natrio, fosforo ir kt.) buvimas dar ir trumpina 

katilo eksploatacijos laikotarpį tarp valymų. Kiekvienas katilo stabdymas – tai papildomos kuro sąnaudos. 

Stabdant katilą, išjungus kuro padavimą į pakurą, dėl didelės mūro masės, reikia maždaug 3-4 parų, kad 

pakura atvėstų tiek, kad galima būtų atlikti valymo darbus. Per tą laiką šiluma  netiekiama į tinklą , nes per 

žemi vandens parametrai katilo vėsinimo metu, o visa šiluma yra išmetama laukan. Nuostoliai būna taip pat, 

kai po valymo katilas užkuriamas. Reikia 8-12 val. kūrenti pakurą, kol katilas pasiekia reikiamus parametrus. 

Visa katilo įšildymo laikotarpio šiluma sudaro kuro nuostolius, nes reikia didelę mūro ir metalo masę (gali 

siekti 60-100 t ir daugiau) įšildyti iki darbinių parametrų. 

Kitas dažnesnio pakuros ir katilo valymo dėl apnašų aspektas – lydalai dažnai yra susilydę su pakuros mūro 

plytomis ir juos retai kada pavyksta pašalinti be plytų paviršiaus pažeidimų. Kaip yra žinoma, plytos yra 

mūrijamos taip, kad į ugnies pusę būtų nukreiptas didžiausio tankio, t.y. atspariausias ugnies poveikiui, 

plytos šonas. Pažeidus jį, mūro tarnavimo laikas labai sutrumpėja, nes plytos praranda pirminį atsparumą 

ugniai. Dėl to tenka dažniau keisti pakuros mūrinį, t.y. patirti didelius finansinius nuostolius, o kadangi tokie 

darbai ilgai užtrunka, tai tenka užkūrti kitus katilus. 

Natris aptinkamas aglomeratuose tada, kai kuro tiekėjas sulaisto kurą NaCl tirpalu, kad išvengti kuro 

sušalimo į gabalus. Naudojant geros kokybės kurą, Na apnašose randami tik pėdsakai – šimtosios procentų 

dalys. 
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4 pav. Pakuroje susidaręs aglomeratas, kurio sudėtyje yra netipiškai didelis natrio (angl. sodium) kiekis 

3,3%. Tai indikuoja, kad kuras buvo laistomas valgomosios druskos (NaCl) tirpalu. Net ir nedidelis natrio 

kiekis ženkliai sužemina pelenų lydymosi temperatūrą, o atsilaisvinęs iš NaCl junginio  chloras sukelia katilo 

metalo koroziją. Dėl didelių aglomeratų gabaritų katilas negali būti toliau eksploatuojamas ir yra stabdomas 

valymui. 

 

Kuro tarša mechaniniais dariniais 
 

Kadangi SM3 kuro šaltinis yra miško kirtimo atliekos, tai su tuo susijusi ir didesni mechaninės taršos – 

svetimkūnių kiekiai – įvairaus dydžio akmenys, metalo gabalai, kitos pašalinės medžiagos. 5 pav. pateiktas 

tokių SM3 kuro mechaninių teršalų pavyzdys – įvairios metalo dalys, laidai ir kabeliai, skardos atraižos, 

vamzdžių dalys ir kt.  

 

 

 
5 pav. Iš kuro  per kelias darbo dienas atrinkti mechaniniai teršalai. 

 

Visa ši kuro tarša iššaukia kuro tiekimo sistemos įrenginių nuolatinius strigimus, gedimus ir avarijas. Nelygu 

atvejis, biokuro katilas stabdomas nuo valandos-kitos iki kelių parų ar savaitės (jeigu lūžta detalės) gedimui 

likviduoti ir tam laikotarpiui eilėje katilinių yra užkuriami rezerviniai dujiniai katilai. Kadangi gamtinių dujų 

energijos vieneto (1 MWh)  kaina kelis  kartus (2-3 kartus, o pastaruoju metu dar daugiau) didesnė už 

biokuro kainą, įmonės patiria ženklius finansinius nuostolius.  

 

Kuro kokybės kontrolė 
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Visų išvardintų katilų eksploatavimo  problemų priežastis – netinkama kuro kokybė, nes neretai pasitaiko 

SM3 rūšies kuras su koroziją, apnašų aglomeratų formavimąsi  sukeliančiais teršalais ir labai dažnai su 

mechaniniais teršalais. Kadangi nėra prastesnio kuro už SM3, į jį susmulkinama viskas kas lieka po kitų 

miško operacijų. Esama įtarimų, kad į tokį kurą pasitaiko primaišoma ir kitokių medžiagų, kurių neturėtų 

būti. 

Žaliava skiedros kurui SM3 būna dviejų rūšių: paruošta, kurią patys miškakirčiai paruošia sukraudami į 

rietuves, o atvažiavę pirkėjai susismulkina ir išsiveža, neparuošta - po plyno kirtimo likę miško kirtavietės 

liekanos (šakos, viršūnės, kelmeliai ir pan.), kurios ilgesnį laiką išbuvo ant žemės, galimai susimaišė su 

žeme, gal per tą žaliavą buvo važinėta ir k.t. Tikėtina, kad ši žaliava pigesnė, galimai patrauklesnė biokuro 

gamintojams, tačiau joje yra daug žemių ar durpių, kuriose gal yra sieros ar kitų priemaišų.  

Gal būtų tikslinga iš tokios žaliavos daryti „atliekinį“ kurą SM4 (be specifikacijos), kuris būtų pigiausias ir 

tiktų tik specialiai tokiam kurui sukonstruotiems katilams. Galbūt taip galima būtų išsaugoti aukštesnę SM3 

kokybę. 

 

Kad kuro pirkėjas turėtų galimybę pareikšti pretenzijas dėl kuro kokybės, BALTPOOL prekiaujamos 

medienos skiedros kokybinius rodiklius reikia papildyti keliais kontroliniais rodikliais, pvz. ribiniu sieros 

kiekiu, nustatant  ribą 0,04%. Šis rodiklis, kaip ir chloro kiekis, būtų kriterijus kilus ginčui dėl kuro kokybės. 

Dabar esantis rodikliuose chloro kiekis 0,03% yra per didelis, jis turėtų būti keičiamas į griežtesnį 0,015%. 

Papildomai įvedus į kuro kokybinius rodiklius kalio (K) ribines reikšmes, galima būtų spręsti ar skiedroje 

nėra primaišyta kitokios augalinės masės (grūdų atsijų, žolės ir pan.), nes K pažemina pelenų lydymosi 

temperatūrą ir iššaukia padidintą pakuros ir katilo paviršių taršą, kas reikalauja dažno stabdymo valymams. 

Papildomai įvedus natrio (Na) ribinę reikšmę, galima būtų kontroliuoti ar kuro tiekėjas nenaudoja druskos 

(NaCl) , kad išvengtų kuro užšalimo žiemos metu transportuojant. Padidinus kokybės rodiklių skaičių, kuro 

pirkėjas turėtų galimybę pareikalauti kuro kokybės. Druskos sudėtyje esantis chloras pavojingas dėl 

sukeliamos katilų korozijos, o Na – didina paviršių taršą ir stabdymų valymui dažnumą. Taip pat tai ribotų 

kuro ruošėją, kad nenaudotų impregnuotos medienos, kurioje būna dideli chloro ir kitų puvimą stabdančių ar 

priešgaisrinį atsparumą didinančių medžiagų. 

 

Europos biomasės asociacijos (AEBIOM) iniciatyva yra įvesta medienos skiedrų kokybės sertifikavimo 

sistema GoodChips   (detaliau https://goodchips.eu/ ), kurios tikslas užtikrinti, kad kuras gaminamas tik iš 

tinkamų žaliavų, neturi teršalų ir kuro gamintojas yra kontroliuojamas dėl medienos skiedros kokybės. 

Deja, Lietuvoje nėra įdiegta skiedros kuro kokybės kontrolės sistema, net nėra pakankamų kuro sudėties 

kokybinių rodiklių, pagal kuriuos pirkėjas galėtų tikrinti perkamo kuro kokybę – bent pagal kelių pagrindinių 

kuro teršalų kiekius. Dabar yra reglamentuojami tik peleningumas ir chloro kiekis. 

 

Kuro kokybės įtaka katilų eksploatacijai 
 

SM3 kuro kokybė daro didelę įtaka ir kitiems eksploataciniams rodikliams. Kadangi SM3 kurui leidžiamas 

didesnis (25%) smulkelių frakcijos kiekis (lyginant su SM2 10%), padidėja aerodinaminis pasipriešinimas 

pirminio oro srautui, kuris pučiamas pro ardeles ir pro kuro sluoksnį. Dėl to išauga elektros sąnaudos 

degimui tiekiamo oro ventiliatoriams.  

Dėl to, kad SM3 yra miško kirtimo atliekų kuras, jo drėgmė būna didesnė negu SM2 kuro. Dėl to tenka 

padidinti oro pūtimą pro kuro sluoksnį, kad pagreitinti kuro džiūvimą pakuroje. O tai taip pat atsiliepia į 

elektros sąnaudas – jos padidėja. 

 

Energijos gamybai panaudojama tik kuro (medienos) degioji masė, kuri apskaičiuojama atmetus balastines 

medžiagas – drėgmę ir mineralinę nedegią kuro dalį.  Kuo kuras drėgnesnis, kuo didesnis kuro 

peleningumas, tuo mažesnė naudinga masė viename kuro vienete, pvz. 1 tonoje.  

Tarkim, jeigu 1 tonos naftos ekvivalento šilumos kiekiui gauti (nevertinant katilo efektyvumo), reiktų 2,3 

tonos  5% drėgmės kuro , tai 55% drėgmės kuro reiktų jau 5,3 tonos. T.y. kuo drėgnesnis , kuo  daugiau 

balasto (taip pat ir didesnio peleningumo) turintis kuras, tuo kuro reikia daugiau. Balastuotam drėgme ir 

nedegia mineraline dalimi  kurui yra reikalingos didesnės elektros sąnaudos transportavimui tiek katilinėje 

(šilumos gamintojo išlaidos), tiek transportuojant į katilinės teritoriją (kuro tiekėjo išlaidos). SM3 kuras yra 

tiesiogiai ruošiamas miške iš atliekų – šakelių, lapų ir spyglių, žievių, nekondicinės medienos, kuro žaliava 

dažnai ilgiau pastovi drėgnomis sąlygomis, todėl pas vartotoją patenkančiam SM3 kurui būdinga didesnė 

drėgmė nei SM2, kurio ruošimui gali būti naudojami tik sausi lapai, sausi spygliai ir pan.  Kuo daugiau 

balastinių medžiagų turi kuras, o taip yra su SM3 (peleningumas įprastai didesnis apie 2 kartus, apie 10-15 

https://goodchips.eu/


 

100 

procentinių punktų didesnis drėgnumas), tuo daugiau išauga elektros, dyzelino sąnaudos (kuro sandėlio 

aptarnavimui) tokio kuro transportavimui iš sandėlio į katilą. Lyginant SM2 ir SM3 kurą, galima 

preliminariai vertinti, kad kuro transportavimo sąnaudos gali būti iki 1,5-2 kartų didesnės SM3, lyginant su 

SM2. Kadangi dalis elektros sąnaudų tenka pačiai transporterių įrangai veikti (be kuro), tai galutinės elektros 

sąnaudos gali būti apie 15-20% didesnės SM3 kurui, lyginant su SM2. 

 
 

6 pav. Kuro drėgnumo įtaka kuro apatiniam šilumingumui. 

 

Kitas aspektas – kuro sudegimo kokybė. Kuo kuras drėgnesnis, tuo ilgesnis turi būti ardynas – didesnis jo 

ilgis, nes kuo daugiau balastinių medžiagų yra kure, tuo kuras lėčiau dega. Todėl jeigu pakuros ardynas buvo 

apskaičiuotas geresnės kokybės kurui, esant blogam kurui pasireikš keli neigiami efektai: arba dalis kuro 

nespės sudegti ir pateks į peleninę, arba pakuros galia turės būti sumažinta, kad prastesnės kokybės kuras 

spėtų sudegti. Praktika rodo, kad dėl blogesnės kuro kokybės pav. 6 tipo pakurų galia gali sumažėti 40-60%. 

Todėl čia taip pat slypi katilų efektyvumo praradimas. 

Didesnis kuro peleningumas (SM3 peleningumas tipiškai 1,5-1,9 karto  didesnis nei SM2), reiškia ir pelenų 

iš pakuros išeina beveik dvigubai daugiau. Tai ir pelenų šalinimo sistema dirba daugiau ir ilgiau. Elektros 

sąnaudų padidėjimas pelenams šalinti, kada naudojamas prastesnis SM3 kuras gali būti vertinamas apie 15-

20% .  

Kuo daugiau pelenų, tuo didesnis pelenų (lakiųjų pelenų) išnešimas  iš pakuros su dūmų srautu. Labiau ir 

greičiau užsiteršia katilo šildomieji paviršiai, kurių valymo įrenginius tenka dažniau įjungti, dėl ko padidėja 

elektros sąnaudos suspaustam orui. Taip pat  daugiau pelenų nusėda multiciklone, audekliniame filtre ar 

kitame dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginyje. Padidėja elektros sąnaudos dūmų valymo įrenginių 

eksploatacijai dėl dažnesnio įrenginių valymo (audeklinių filtrų atveju ypač juntama kuro pelningumo įtaka). 

Dėl didesnio lakiųjų pelenų kiekio ir dėl to didesnio visų dūmų trakto elementų užsiteršimo padidėja elektros 

sąnaudos dūmsiurbyje. Šis padidėjimas yra apčiuopiamas ir pasireiškia  dūmsiurbių sukimosi dažnio 

padidėjimu keliais hercais. 

 

SM3 padidinto peleningumo kuro kūrenimo pasekmėje yra išnešamas didesnis lakiųjų pelenų kiekis, kuri 

sugaunamas kondensaciniuose ekonomaizeriuose ir patenka į ekonomaizeryje cirkuliuojančio kondensato 

sistemą. Dėl didelio pelenų kiekio, ekonomaizeryje atsiranda eksploatacinės problemos – kemšasi 

šilumokaičiai, dūmų drėkinimo purkštukai. Dėl to tenka daug dažniau stabdyti kondensacinius 

ekonomaizerius,  juos atjungti nuo dūmų trakto ir atlikti valymo-plovimo darbus. Per tą laikotarpį katilinė 

dirba neekonomišku režimu, nes kondensaciniai ekonomaizeriai pagamina 20-25% papildomos šilumos 

nenaudojant kuro. Taigi, ekonomaizerių valymo laikotarpių katilinės našumas sumažėtų tokiu pat dydžiu. 

Kad išlaikyti tinklo parametrus ir poreikį, tenka valymo laikotarpiui padidinti veikiančių katilų galią arba 

papildomai kurti kitą katilą. Todėl ekonomaizerio valymo laikotarpiu esmingai sumažėja katilinės 

ekonominiai rodikliai, nes padidėja kuro suvartojimas  tinklo poreikiams tenkinti. 

Kita problema – kondensato neutralumo palaikymas tiek cirkuliaciniame kontūre, tiek išleidžiamame į 

kanalizaciją kondensato pertekliuje. Padidintas lakiųjų pelenų kiekis kondensate formuoja padidintą 

kondensato pH rodiklį - nenaudojant neutralizatorių, pH gali pasiekti reikšmes 8-9 , vietoje reikalaujamo pH 

7. Todėl turi būti į kondensatą papildomai dozuojamas rūgšties tirpalas, kas padidina eksploatacines išlaidas 

reagentams. 

Be viso to, dėl galimo dvigubai didesnio pelenų kiekio, tiek pat kartų išaugs pelenų utilizavimo kaštai. 
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Katilų pakuros konstrukcijos įtaka 
 

Biokuro katilų pakurų konstrukcijas galima skirstyti į 2 pagrindines rūšis, pagal degimo organizavimo 

principą – tiesioginės liepsnos eigos ir grįžtančios liepsnos eigos (pav. 7ir 8). 

Lietuvoje medienos biokuro katilų plėtra patyrė kelis ryškius etapus. Pirmieji katilai buvo statomi 1995-2005 

metais. Tada kuro kokybė buvo gera ir labai gera, buvo daug kokybiškų medienos atliekų, kurios ir buvo 

pagrindinis medienos kuro šaltinis. Nemažai katilų pritaikyti darbui medienos atliekoms iš medienos 

perdirbimo gamyklų, atliekos sausos, didelio šilumingumo , kokybiškas aukštos vertės kuras. Todėl katilų 

pakurų konstrukcija buvo paprasta, pritaikyta geros kokybės medienos kurui (pav. 7). 

Sekančiame laikotarpyje, kada dideliu greičiu brango gamtinės dujos ir skystasis kuras, prasidėjo kitas 

biokuro katilų plėtros etapas (2008-2012 m.). Tuo metu buvo svarbu kuo greitesnė biokuro katilų plėtra, nes 

tiekiamos gyventojams šilumos kainos pradėjo greitai augti ir pradėjo siekti kritines ribas, augo vartotojų 

nemokumas, o šilumos tiekimo įmonės patyrė didžiulius finansinius nuostolius. 

Šiame etape medienos kuro kokybė vis dar buvo pakankamai gera, todėl buvo perkami įvairių konstrukcijų 

medienos skiedros  katilai, o pirkimai vykdomi mažiausių kainų  principu. Už mažiausią kainą tiekėjai galėjo 

pasiūlyti katilus tik aukštesnės kokybės kurui, nes tokių katilų gamyba pigesnė. 

 

 
Pav.7. Tiesioginės liepsnos eigos pakuros, kairėje – katilas montuojamos virš pakuros, dešinėje – šalia 

pakuros. Tokios konstrukcijos pakuros yra ženkliai pigesnės, tačiau tinkamos tik sausam ir vidutinio 

drėgnumo kurui. Dujiniai degimo produktai iš karto eina į katilą. Būdingas didesnis dujinių degiųjų 

medžiagų nesudegimas (CO dūmuose), ypač didėjant kuro drėgmei. Kūrenant drėgną kurą labai mažėja 

pakuros išvystoma galia. Sumažėti gali 50-60%, lyginant su nominalia galia, kai kuro drėgmė 50% ir 

daugiau. 

 

 
Pav. 8. Grįžtančios liepsnos eigos pakuros, aukštesnės kainos, tačiau tinkamos didelės drėgmės kurui. 

Grįžtanti į pakuros priekį liepsna džiovina naujai tiekiamą kurą. Pakura turi antrąją degimo zoną, todėl 

galimas pakopinis deginimas, sudaromas ilgas degimo produktų kelias, todėl pasiekiamas visiškas dujinių 

degiųjų medžiagų sudegimas.  

 

Tuo metu galiojo senasis biokuro standartas EN14961 , vėliau naujesnis leidimas-  patvirtintas 2010 m. 

Šiame standarte nurodytos tipinės kuro teršalų reikšmės buvo mažesnės, negu vėliau 2017 m. Lietuvos 

Respublikos Energetikos ministro įsakymu (2017-12-06 Nr. 1-310) patvirtinti „Kietojo biokuro kokybės 

reikalavimai“, kuriuose įteisinti daug blogesni biokuro rodikliai, t.y. leidžiama kuro gamybai naudoti 

žaliavas su didesniais taršos rodikliais. 

Kadangi tuo metu biokuro katilai jau buvo įsigyti ir eksploatuojami, jie buvo numatyti geresnės kokybės 

kuro naudojimui. Juo labiau, kad faktinė SM3 kuro kokybės kasmet tampa vis blogesnė. Jeigu pvz. 2014 m. 

kuro peleningumas svyravo vidutiniškai apie 2-3%, tai 2020-2021 metais šis rodiklis jau buvo 4-6 %, o 

neretai pasitaikydavo ir didesnis 7-9%. 

Todėl prastų kokybinių rodiklių kurui deginti, kaip pvz. SM3 , yra reikalinga atitinkama pakurų konstrukcija. 
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Be to, kad sumažinti žematemperatūrinės korozijos žalą, katilai turi būti pagaminti aukštesniems vandens 

parametrams, pvz. darbinės temperatūros iki 130 0C , ir atitinkamai aukštesniam darbiniam slėgiui,. Tada 

būtų galima grįžtančio į katilą vandens temperatūrą palaikyti apie 110 0C, kas iš esmės sumažintų korozijos 

pasireiškimą.  

Skandinavijos, Austrijos šalių praktikoje yra nusistovėjęs, racionalus ir ekonomiškai efektyvus kuro kokybės 

ryšys su kurą deginančių įrenginių technologiniais parametrais. Prasčiausios kokybės kuras naudojamas 

aukštų parametrų garo katiluose (40-50 MW ir didesnės galios), kadangi jiems nėra aktuali žemos 

temperatūros korozijos problema dėl aukštos vandens temperatūros katile (160-200 0C). Tokiuose katiluose 

kūrenamas ne tik prasčiausias medienos kuras- miško kirtimo atliekos, bet ir smulkinta medienos tara, įvairių 

pakuočių atliekos ir pan. (pav.8). Mažesniuose, įprastinių parametrų (iki 110 ar iki 130 0C ) vandens šildymo 

katiluose kūrenamas kokybiškas medienos skiedrų kuras, analogiškas SM2. Mažuose katiluose, kurių galia 

0,5-2 MW, kūrenamas mažo drėgnumo švarus kuras, atitinkantis SM1 klasę. 

Siekiant naudoti SM3, kurio kokybė nėra aukšta, o dažnai kuras ir neatitinka kokybinių SM3 rodiklių, turi 

būti tam specialiai pritaikyta įranga – tinkama pakuros konstrukcija, aukštesni vandens šildymo katilo 

darbiniai parametrai (aukštesnis darbinis slėgis ir aukštesnė darbinė temperatūra), padidinto našumo dūmų 

recirkuliavimo sistema temperatūros pakuroje valdymui, padidinta vandens recirkuliacija į katilą 

(paduodamo vandens temperatūros pakėlimui), padidinto našumo pelenų šalinimo įrenginiai, didesnio 

našumo kuro sandėliavimo ir tiekimo įrenginiai (stipriai balastuoto drėgme ir mineraline dalimi kuro reikia 

tiekti padidintus kiekius).  

Taigi, SM3 kūrenimui turi būti naudojama atitinkama, brangesnė įranga. Bandymai naudoti SM3 kurą tam 

nepritaikytuose katiluose labai padidina katilų eksploatacines išlaidas – dėl dažno vamzdžių keitimo 

(korozija, didelės apimties katilo vamzdynų keitimas kas 2-3 metai), dėl dažno stabdymo valymui (užsiteršus 

paviršiams, kas 2-4 savaitės), dėl katilo galios sumažėjimo 20-50 % (stipriai balastuotas kuras – sumažėja 

katilo galia), dėl didesnių kitų eksploatacinių sąnaudų . 

 

 
Pav. 9. Medienos atliekos, kūrenamos 50 MW galios garo katile, Švedija. 

Dabar naudojamus katilus galima suskirstyti į 3 grupes: 

- Dėl katilo/pakuros konstrukcijos ir/ar dėl kitų pagalbinių įrenginių  yra iš viso netinkami naudoti 

SM3 kurui. Galima pakeisti, rekonstruoti dalį įrenginių, tačiau, jeigu katilo konstrukcija (taip pat 

ir pagalbinių įrenginių) yra  iš esmės nėra pritaikyta prastos kokybės kurui, SM3 kuro 

naudojimas bus ekonomiškai nenaudingas. 

- Kai kurie katilai/pakuros ir pagalbiniai įrenginiai galėtų būti rekonstruojami, pritaikant SM3 

kuro  naudojimui kaip įprastinio kuro. Tačiau tam reiktų atlikti atitinkamą įvertinimą. 
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- Katilai/pakuros, kurie dėl konstrukcijos praktiškai galėtų  naudoti SM3 kurą. Tačiau VERT 

taikomi rodikliai kaip lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh), lyginamosios šilumos gamybos 

elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) turi būti atitinkamai koreguojami SM3 kurą 

naudojančioms įmonėms, nes dėl šio kuro patiriami didesni kuro nuostoliai ir didesnės elektros 

sąnaudos. Neatsižvelgiant į faktinių sąnaudų padidėjimą dėl SM3 kuro, reikalaujami rodikliai 

nėra pasiekiami ir įmonės faktiškai yra „baudžiamos“ už padidintas kuro ir elektros sąnaudas. 

Esant tokiai vertinimo sistemai, SM3 kuro negali deginti net ir tos įmonės, kurios techniniu 

požiūriu galėtų tai daryti. 

 

Dėl anksčiau išvardintų sunkumų – techninių ir VERT reguliavimo, bei dėl nedidelio kainų skirtumo tarp 

SM2 ir SM3, įmonėms ekonomiškai nėra naudinga naudoti SM3 kuro. Įmonės, mažindamos eksploatacines 

išlaidas, yra iki minimumo susimažinusios operatyvinį, remonto ir aptarnavimo personalą, todėl neturi 

žmogiškųjų pajėgumų naudoti kurą, kuriam reikia dažnesnio įrenginių stabdymo, valymo, dažnesnių didelės 

apimties remonto darbų dėl ženkliai sutrumpėjusio įrenginių resurso. Naudojant SM3, įrangos eksploatacijos 

laikas ženkliai sutrumpėja, nes įranga tarnauja ženkliai trumpiau. 

  

Išvados ir rekomendacijos: 
1. Realybėje SM3 kuro kokybė  ne visada atitinka ta kokybę, kuri turėtų būti pagal BALTPOOL kuro 

charakteristikas ir žaliavų šaltinius. Nereti atvejai, kada SM3 kuras yra tiekiamas su teršiančiomis 

medžiagomis, kurios sukelia intensyvią katilų koroziją, pagreitintą katilų paviršių taršą apnašomis, 

formuoja aglomeratus pakurose dėl sumažintos lydymosi temperatūros (dėl kalio, natrio, fosforo 

priemaišų), mechaninė tarša gadina įrenginius, įvyksta neplanuoti stabdymai ir neplanuoti remonto 

darbai. Dėl šių priežasčių SM3 kuro naudojimas ženkliai padidina eksploatacines išlaidas. 

2. Vizualiai nustatyti  SM3 kuro kokybę kuro priėmimo metu pirkėjas neturi galimybių. Cheminių 

teršalų kiekiai yra maži, o leistinas didelis smulkelių  kiekis (iki 25% masės) maskuoja papildomai 

galimai įterpiamas netinkamas medžiagas – teršalus. Kuro kokybei įvertinti (sudėties analizei atlikti 

) nustatant kuro teršalų kiekius, reikalingas ilgas laiko tarpas – maždaug 2 savaitės, todėl operatyviai 

sukontroliuoti biokuro skiedros kokybę naudotojams nėra galimybių. BALTPOOL medienos 

skiedros produktų techninėje specifikacijoje nėra reglamentuojami  sieros, kalio, natrio ar kitų kuro 

teršalų kiekiai, todėl kuro pirkėjai neturi galimybės kitaip apginti savo interesų, kaip tik pirkti 

aukštesnės kokybės SM2 kurą, nes SM3 kokybė neužtikrinta. Siekiant užtikrinti tam tikrą SM3 

kokybės lygį, reikalinga įvesti daugiau kuro kokybės rodiklių, pagal kuriuos galima būtų vertinti 

kuro kokybę. Gali būti numatytos sankcijos kuro tiekėjams už netinkamos kokybės kurą. 

Galbūt tikslinga įvesti naują SM4 kuro rūšį, kur būtų leidžiami dideli kokybės nuokrypiai ir į tą 

kategoriją nueitų prasčiausios kokybė kuras. 

3. Toli gražu ne visi kurą deginantys įrenginiai techniškai gali naudoti SM3 kurą, nepatiriant didelių 

nuostolių ir išlaikant šilumos tiekimo patikimumą. Todėl priverstinis SM3 naudojimo taikymas turės 

neigiamų ekonominių pasekmių ir galiausiai padidins gaminamos šilumos savikainą. Todėl įmonės 

turi būti remiamos įsigyjant naują , SM3 kurui naudoti tinkamą įrangą.  

4. Įmonių suinteresuotumo naudoti SM3 kurą skatinimui (ten kur yra techninės galimybės), turi būti 

peržiūrėti VERT rodikliai, kad šį kurą naudojančios įmonės nebūtų „baudžiamos“ už pablogėjusius 

ekonominius rodiklius. Rodiklių pablogėjimas dėl SM3 naudojimo yra neišvengiamas dėl didelio 

balastinių medžiagų kiekio (drėgmė ir peleningumas),  dėl tokio kuro didelės cheminės ir 

mechaninės taršos, dėl didesnių elektros, kuro, remontų, aptarnavimo sąnaudų, dėl trumpesnio 

įrangos tarnavimo laiko. 
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IS-926/651-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-11-25 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj,  lapkričio 25 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

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 

LŠTA įmonių 2021-11-25 d. pasitarimas. Aktualijos.  

 

2021-11-24 LRV pritarė ŠŪĮ pataisoms (Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28 str):  šilumos punktų 

remonto ir kt. sąnaudų apmokėjimas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos 

paslaugas galės teikti ir šilumos tiekėjai (didieji miestai), vartotojų galimybės atsijungti nuo 

neefektyvių CŠT sistemų.  

2021-11-24 LŠTA šilumos tiekėjams išplatino informaciją, skirtą savivaldybių merų atsakymui į 

Energetikos ministerijos raštą dėl sm3 biokuro naudojimo galimybių ir skatinamojo poreikio. 

2021-11-22 d. VERT organizavo susitikimą dėl šilumos supirkimo aukcionų tvarkos keitimo. 

2021-11-22 LŠTA pirmadienio webinare Nordic Logic atstovai pristatė Suomijos gamintojo 

AmbiHeat šilumos siurblių  

V grupės įmonių apklausa apie  Energetikos ministerijos rengiamus  Šilumos ūkio įstatymo 

pakeitimus numatant mažiems šilumos tiekėjams taikomą 10 GWh ribą padidinti iki 25 GWh. – 

taptų praktiškai VERT nereguliuojami ir nelicencijuojami 

lapkričio 18 d. vyko tarptautinės projekto LowTemp konferencijos „4-tos kartos žemos 

temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos“: pranešimai ir LŠTA apibendrinimai po 

įvykusio renginio išplatinti  

lapkričio 18 d. Viešųjų pirkimų tarnyba  organizavo nuotolinę konferenciją apie žaliuosius prikimus 

– ekspertai, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais ir iššūkiais vykdant darniuosius pirkimus  

EM pateiktas derinimui „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 (pastaboms iki lapkričio 

30 d.) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk%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_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/612e0610145311ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=4cadc257-ce06-4ea3-81fc-19a9d29e6b38
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211124_LSTA_info_CST_imonems_del-SM3-biokuro.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/ENMIN-RASTAS-DEL-TVARAUS-VIETINIO-BIOKURO-GAMYBOS-IR-NAUDOJIMO-SKATINIMO.docx
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Pakartotinė apklausa dėl apskaitos prietaisų (įvadinis šilumos + karšto vandens butuose) su 

nuotoliniu duomenų nuskaitymu įsigijimo, montavimo kainų (EM prašymas) iki lapkričio 30 d. 

2021-11-25 VERT derinimui pateikti projektai (iki gr. 1 d.): 

1. Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas; 

2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo 

nagrinėjimo taisyklių pakeitimo projektas 

Pirmojo projekto pagrindiniai pakeitimai susiję su sankcijų skyrimu už Alternatyviųjų degalų 

įstatymo pažeidimus. Antrojo – su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų 

nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimu, įskaitant ūkio subjektų pažeidimus dėl sudarytų susitarimų 

su Energetikos ministerija dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo. 

***** 

 

LŠTA INFO. Dėl Valstybės kontrolės atliekamo CŠT vertinimo 

 

Deginti SM3 gali visi, jeigu jis atitiktų specifikaciją, nebūtų priemaišų, kurios nereglamentuojamos, 

tačiau dažniau teks remontuoti katilus, reiks dažnai stabdyti, patirti papildomas išlaidas dėl pelenų, 

elektros, reagentų ir pan., o patys katilai greičiau susidėvės ir reiks keisti. Mažiausiai jautrūs kuro 

kokybei yra „verdančio sluoksnio“ katilai, kurių Lietuvoje tik keli. Kad efektyviai ir saugiai deginti 

prastos kokybės biokurą, reikia vietoje susidėvėjusių ardyninių katilų įrenginėti verdančio sluoksnio 

arba „multifuel“ tipo katilus. Bet jie brangūs didins šilumos kainas arba SM3 turi būti bent 20-30 

proc. pigesnis už SM2. Racionaliausia būtų skirti ES paramą 2021-2027 laikotarpyje katilams, kurie 

degintų tvarų biokurą.       

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Friday, November 26, 2021 10:52 

To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Egidijus 

Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt> 

Subject: FW: Dėl Valstybės kontrolės atliekamo CŠT vertinimo 

 

VK vėl klausia kiek konkrečiai mes turime katilų kurie galėtų deginti SM3.  

Į Manto apklausa buvo atsakę tik 10 įmonių, gal pakartojam iš naujo, kad sužinot tą skaičių.  

Nes kol kas tai tik įvardint galime, kur verdančio sluoksinio: Raseiniai, Ignitis Elektrėnuose, kt. 

 
From: Tadas Čiblys <Tadas.Ciblys@vkontrole.lt>  

Sent: Friday, November 26, 2021 10:38 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Cc: Jūratė Dilienė <Jurate.Diliene@vkontrole.lt> 

Subject: Dėl Valstybės kontrolės atliekamo CŠT vertinimo 

 
Laba diena, Ramune, 

Nagrinėjant biokuro panaudojimą siekiant apsirūpinti šilumos energiją, jau žinome, kad šiai dienai apie 75 

proc. šilumos CŠT sistemose jau yra gaminama panaudojant biokurą (+ energija pagaminta deginant 

atliekas). 

Energetikos ministerija savivaldybėms yra išsiuntusi raštą, kuriame ragina diegti šilumos gamybos įrenginius 

panaudojant tvarius vietinius biokuro išteklius (SM3). Į tai bus atsižvelgta ir rengiant 2021–2027 m. ES 

struktūrinės paramos priemones, skirtas biomasės kuro gamybos ir deginimo įrenginiams. 

Minėjote, kad yra užsakytas tyrimas ar analizė dėl esamų įrenginių pritaikymo SM3 deginimui. 

Skaičiuojama, kad urėdija gali patiekti 400–500 tūkst. m3. Gal yra žinoma: 

• Kiek katilinių iš esmės aprūpintume su tokiu kiekiu ir kiek energijos būtų pagaminta? 

• Kiek šiuo metu jau turime įrenginių, kurie gali deginti SM3 kurą? 

 

Tadas Čiblys 
Veiklos audito 3-iojo departamento 

Vyriausiasis valstybinis auditorius-audito 

grupės vadovas 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

8 608 93 456 

Tadas.Ciblys@vkontrole.lt 
www.valstybeskontrole.lt 

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius 
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_______ 

 

LŠTA įmonių 2021-11-25 d. pasitarimo apžvalga 

 

2021-11-18 d. LŠTA taryba aptarė svarbiausias ŠŪĮ projekto nuostatas, kurios su 

pastabomis dėl kitų Šilumos tarybos narių siūlymų perduotos Energetikos ministerijai. Ši 

dabar bando apibendrinti gautus pasiūlymus ir parengti atnaujintą ŠŪĮ projektą. Tuomet prasidės 

sekantis pastabų etapas.   

LŠTA taryba nusprendė į asociacijos veiklą dalinai įtraukti šilumos tinklų įmones (Biržai 

ir Telšiai), kontroliuojančias operatorius, kuriems išnuomotos CŠT sistemos. Bus siūloma pasirašyti 

ketinimų protokolą ar pan., kad pasibaigus dabartinei miesto CŠT sistemų nuomos sutarčiai ir 

pradėjus vykdyti šilumos tiekimo veiklą, šios stotų į LŠTA. 

2021-11-17 LRS EK svarstė NŠG padėtį Kaune, LRS EK ragina VERT padaryti kuo 

greičiau pakeitimus, kad Kaune šilumos gamintojai dirbtų pelningai.  

NUTARTA. įvertinus UAB Ekopartneris direktoriaus Romualdo Rutkos ir Energetikos 

ministerijos viceministrės Ingos Žilienės pateiktą informaciją apie susidariusią 

konkurencinę situaciją Kauno miesto šilumos ūkyje ir įvertinus Šilumos taryboje bei 

Šilumos tarybos darbo grupėje apsvarstytų alternatyvių šilumos supirkimo tvarkos 

modelių praktinio taikymo Kauno miesto savivaldybėje siūlymus, atsižvelgiant į tai, 

kad nei vienas pristatytas šilumos gamybos organizavimo modelis neužtikrina šilumos 

iš atsinaujinančių išteklių gaminančių šaltinių ilgalaikio ekonominio tvarumo, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai: • 

 Rekomenduoti skubos tvarka parengti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nustatomos šilumos supirkimo tvarkos reikalingus pakeitimus, siekiant suderinti 

vartotojų ir valstybės interesus atitinkančių šilumos šaltinių būtiną minimalų finansinį 

gyvybingumą ir prielaidas veiksmingai bei lygiavertei konkurencijai, operatyviai 

superkant bet kuriuo metu siūlomą pigiausią šilumą, atitinkančią klimato kaitos ir 

technologinius kriterijus. •  

Iki 2021 m. gruodžio 1 d. informuoti Ekonomikos komitetą apie priimtus ar 

artimiausiu metu planuojamus priimti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

sprendimus dėl Šilumos taryboje ir Šilumos tarybos darbo grupėje apsvarstytų ar kitų 

šilumos supirkimo tvarkos modelių praktinio taikymo Kauno miesto savivaldybėje ir 

kituose Lietuvos miestuose. ) 

2021-11-22 d. VERT organizavo pasitarimą dėl šilumos supirkimo aukcionų tvarkos 

koregavimo, pristatyti LNŠGA ir TES parengti modeliai. VERT ieško savo varianto?  

2021-11-24 d. LRS EK ragino VERT užsiimti greičiau atliekų kainodara (įstatymas 

baigiamas ruošti) ir tai išspręs NŠG problemas Kaune? Teigiama, kad mažosios savivaldybės 

subsidijuoja šilumos kainas Kaune...   

2021-11-18 d. dalyvauta Pramonės profesinių sąjungų tarybos posėdyje – siūlo pasirašyti 

kolektyvinę šakinę (sektorinę) sutartį. Nesenai pasirašyta UAB „Idex Baltic“ kolektyvinė darbo 

sutartis. Sutartį pasirašė UAB „Idex Baltic“ generalinė direktorė Aušra Ignotaitė ir UAB „Idex 

Baltic“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ pirmininkas Robertas Petrulėnas. Pasirašant 

sutartį dalyvavo įmonės teisininkė Greta Pučkaitė ir Lietuvos energetikų profesinės sąjungos 

pirmininkas Rimtautas Ramanauskas. 

2021-11-18 vyko tarptautinės projekto LowTemp konferencijos „4-tos kartos žemos 

temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos“: pranešimai ir LŠTA apibendrinimai po 

įvykusio renginio išplatinti ir patalpinti www.lsta.lt; Trijų dedamųjų kainodara naudojama 

Švedijoje..  

2021-11-18 Viešųjų pirkimų tarnyba  organizavo nuotolinę konferenciją apie žaliuosius 

prikimus - ekspertai, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais ir iššūkiais vykdant darniuosius 

pirkimus.  

http://www.lsta.lt/
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2021-11-22 LŠTA pirmadienio webinare Nordic Logic atstovai pristatė Suomijos gamintojo 

AmbiHeat kompresorinių šilumos siurblių nomenklatūrą. Šilumos siurblių ypatumas – didelė 

nominali galia (iki 10 MW).  

2021-11-24 LRV pritarė ŠŪĮ pataisoms (Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28 str):  šilumos 

punktų remonto ir kt. sąnaudų apmokėjimas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

eksploatacijos paslaugas galės teikti ir šilumos tiekėjai (didieji miestai), vartotojų galimybės 

atsijungti nuo neefektyvių CŠT sistemų. Dabar projektas keliaus į LRS.  

- Lietuvoje apie 8000 šilumos punktų priklauso CŠT įmonėms iš 19000. 

- Lietuvoje apie 100 neefektyvių labai mažų CŠT sistemų... 

- VERT turės parengti ligoninių rezervavimo tvarką 

- CŠT įmonės turės skelbti (kaip?) kiek gaminant šilumą naudojama AEI. 

- Panaikinamas draudimas didiesiems miestams vykdyti vidaus sistemų priežiūrą. 

2021-11-24 LŠTA šilumos tiekėjams išplatino informaciją, skirtą savivaldybių merų 

atsakymui į Energetikos ministerijos raštą dėl SM3 biokuro naudojimo galimybių ir skatinimo. 

LŠTA išdėstė, priežastis kas lemia šio kuro naudojimo technologines ir ekonomines problemas 

ir ko reikia, kad paskatinti platesnį SM3 biokuro naudojimą.  

 
Atlikta V grupės CŠT įmonių apklausa apie Energetikos ministerijos planuojamus Šilumos 

ūkio įstatymo pakeitimus numatant mažiems šilumos tiekėjams taikomą 10 GWh ribą padidinti iki 

25 GWh. - taptų praktiškai VERT nereguliuojami ir nelicencijuojami. Būtų perduodami 

savivaldybių kontrolei. Beveik vieningai atsakyta – geriau likti VERT reguliavimo įtakoje. Tai yra - 

palikti dabartinę ribą – 10 GWh/m.  

EM paskelbė derinimui „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 (pastabų 

laukiama iki lapkričio 30 d.) 

Vyksta pakartotinė apklausa dėl apskaitos prietaisų (įvadinis šilumos + karšto vandens 

butuose) su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įsigijimo, montavimo kainų (EM prašymas) iki 

lapkričio 30 d. 

2021-11-25 d. VERT derinimui paskelbė projektus (pastabų laukiama iki gruodžio 1 d.): 

3. Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas; 

4. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų nevykdymo ir 

pažeidimo nagrinėjimo taisyklių pakeitimo projektas 

Pirmojo projekto pagrindiniai pakeitimai susiję su sankcijų skyrimu už Alternatyviųjų 

degalų įstatymo pažeidimus. Antrojo – su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 

reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimu, įskaitant ūkio subjektų pažeidimus dėl sudarytų 

susitarimų su Energetikos ministerija dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo. 

Gautas VERT atsakymas dėl „poaukcioninio šilumos supirkimo“ – ieško geriausio 

sprendimo...  

Vyksta derybos dėl dalininkų dalių persiskirstymo Energetikos muziejuje.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/612e0610145311ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=4cadc257-ce06-4ea3-81fc-19a9d29e6b38
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/211124_LSTA_info_CST_imonems_del-SM3-biokuro.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/11/ENMIN-RASTAS-DEL-TVARAUS-VIETINIO-BIOKURO-GAMYBOS-IR-NAUDOJIMO-SKATINIMO.docx
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Ruošiame viešinimo kampaniją dėl oro taršos mažinimo siūlant jungtis prie CŠT 

sistemų. Reikia gražių pavyzdžių. Pateiksime Vilniaus savivaldybės nutarimo pavyzdį. Gal yra 

analogų kituose miestuose?     

VMU rengiama privatizavimui??? 

Kauno energija pristatė internetinę platformą „Miesto šiluma“ (www.miestosiluma.lt) . KE siūlo 

kolegoms ir LŠTA bendradarbiauti, panaudojant jų sukurtą platformą „Miesto šiluma“ CŠT 

paslaugų populiarinimui. Preliminariai, būtų galima sukurti pirminį langą LŠTA puslapyje su LT 

žemėlapiu, kuriame paspaudus konkretų miestą atsidarytų įmonės atitinkamas langas, kuriame 

minimaliai būtų bent jau turimas tinklapis arba konkrečios įmonės nuosavas langas „Miesto 

šiluma“. Į šias skiltis būtų galima patekti ir tiesiogiai per atskirų įmonių tinklapius. Galimybes ir 

detales aptars KE ir LŠTA, o po to vėl bus pateikiamas siūlymas bendradarbiauti kitoms CŠT 

įmonėms. Galima būtų užsakyti Google paieškos prioretizavimą, kad pagal raktinį žodį ieškantiems 

vartotojams  nuorodos į šią svetainę būtų pirmumo eilėje, tai būtų viena iš komunikavimo 

priemonių populiarinti CŠT, paneigti mitus, įkelti skaičiuokles ir pan.      

Diskutuota apie įmonių planus ir galimybes prijungti prie CŠT sistemų gyvenamuosius 

namus, kurie šildymui naudoja iškastinius išteklius. Sudėtinga susitarti su gyvenamaisiais namais, 

kurie šildosi dujomis. Daug didesnis potencialas prijungimo būtų juridiniai subjektai, jeigu 

prijungimui būtų investicinė parama. Pasiūlyta LŠTA kreiptis į AM dėl tokios paramos 

priemonės suformavimo 2022 metų KKP sąmatoje ar pan. KE labai aktyviai pradėjo ieškoti 

potencialių vartotojų (orientuojasi į daugiabučius, turinčius bendrijas) ir papildomų skatinimo 

jungtis formų, tarsis, kad likusią paramos dalį 50 proc. padengs Kauno savivaldybė, tokiu atveju 

gyventojams nieko nekainuotų prisijungimas. 

Pasiūlyta LŠTA kreiptis į AM, kad dėl paramos šilumos punktų įsirengimui tiesioginiai 

pareiškėjai būtų gyventojai (bendrija, jungtinės veiklos subjektas ar pan.) ir išlaidų kompensacija 

būtų skiriama jiems tiesiogiai. Būtų daugiau galimybių inicijuoti prijungimus prie CŠT sistemų ir 

mažosios renovacijos projektus. 

Pasiūlyta samdyti UAB „Vilnius economics“ ir organizuoti mokymus praktiniais 

kainodaros klausimais tik CŠT įmonių specialistams. Pavyzdžiui, darbo užmokesčio fondo 

pripažinimo tema ar pan. 

LŠTA turi inicijuoti teisės aktų pakeitimą, siekiant kad reguliuojamoje veikloje 

naudojamas turtas būtų juridiškai perduotas reguliuojamai įmonei ir pilnavertiškai 

atspindimas šilumos sąnaudose. Negalima eksploatuoti turto gauto patikėjimo ar kitais pagrindais, 

http://www.miestosiluma.lt/
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kurio eksploatavimui ar atnaujinimui nesuformuojamos lėšos. Tai dirbtinis ir populistinis šilumos 

kainų mažinimas. Ekonominis reguliuotojas (VERT) neturi toleruoti tokių veiksmų irgi.  

 


