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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-927/652 

2021-12-02/2021-12-06 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-927/652-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-11-30 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn,  

• LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01 iki 2021-12-27, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-I-2 priede pateikiama: 

• LAT 2021-11-17 nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-289-378/2021, TN: tn, (Nagrinėjamoje 

byloje tarp šalių UAB Lazdijų Šiluma ir A. M. - kilęs ginčas dėl šilumos energijos kiekio 

paskirstymo pastate esančių butų ir kitų patalpų savininkams bei mokesčių už šilumos 

energiją perskaičiavimo.); 

• LŠTA teisininko KOMENTARAS. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-927/652-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-11-30 teikimas Nr. (21.3-25 Mr)3-2028, Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ projekto teikimo 

išvadoms gauti, TN: tn, 

• Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių 

pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo 

netekusiais galios“ projektas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-II-2 priede pateikiama:  

• Šiaulių ŠDNSB INFO. Šiauliai dėl šilumos ūkio įstatymo projekto NrIX-1565 2, 12,17,20, 

22, 28, 29. 

• LŠTA rašto projektas ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO 

PROJEKTO TIKSLINGUMO ARGUMENTAVIMAS, 

• LRS TD išvada DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-

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

PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-927/652-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 20231-12-03 teikimas Nr. R2-(ŠBK)-7170 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO, 

TN: tn,  

o Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“ projektas; Energetikos, geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos 

teikimo taisyklių pakeitimo projektas; Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/388bcf604e1111ec862fdcbc8b3e3e05
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b75af7e051b711ec86bdcb0a6d573b32
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/70234f3051b711ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=-n0odowyrk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70355060540311ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3cfd4e5a-7ca5-4669-8cab-16ecbe3dc3c5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/27495870543911ec86bdcb0a6d573b32
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sąlygų aprašo  pakeitimo projektas; Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo“ projektas ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 20231-12-03 teikimas Nr. R2-(ŠBK)-7171 DĖL KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ 

ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ATSKYRIMO METODIKOS 

PAKEITIMO, 

o KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ 

ATSKYRIMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-927/652-II-4-1 priedas 2021-12-06.zip), 

 

Šio skyriaus IS-927/652-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 20231-12-03 teikimas Nr. R2-(ŠBK)-7172 DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS 

NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, 

o VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-927/652-II-5-1 priedas 2021-12-

06.zip), 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-927/652-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-11-30 BK kainos ir kainų indeksai, TN: tn, 

• BALTPOOL UAB 2021-12-01 pranešimas. SKELBIAMA 2022 M. I PUSMEČIO 

PAKARTOTINIO AUKCIONO PUSMETINĖMS SUTARTIMS SUDARYTI EIGA IR 

PAVEDIMŲ SĄRAŠAS, TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-927/652-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT suderino Disbalanso pirkimo-pardavimo sutarčių 

standartines sąlygas, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai 

buitiniams vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT patvirtino 2022 m. I pusm. gamtinių dujų tarifus 

buitiniams vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT: mažėja prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo 

sistemos įkainiai buitiniams vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatyti mažųjų gamtinių dujų tiekėjų tarifai buitiniams 

vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT: nuo 2022 m. sausio 1 d. keisis prijungimo prie ESO 

tinklų įkainiai, TN: tn, 

• VERT 2021-11-30 pranešimas. Gaminantiems vartotojams nustatytos pasinaudojimo 

tinklais paslaugos kainos 2022 metams, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-III-3 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/27495870543911ec86bdcb0a6d573b32
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/skelbiama-2022-m-i-pusmecio-pakartotinio-aukciono-pusmetinems-sutartims-sudaryti-eiga-ir-pavedimu-sarasas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=skelbiama_2022_m_i_pusmecio_pakartotinio_aukciono_pusmetinems_sutartims_sudaryti_aukciono_eiga_ir_pavedimu_sarasas&utm_term=2021-12-01
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-suderino-disbalanso-pirkimo-pardavimo-sutarciu-standartines-salygas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatytos-izoliuoto-elektros-energetikos-sistemos-darbo-paslaugos-kainos-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatyti-2022-m-uab-ignitis-elektros-energijos-tarifai-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-patvirtino-2022-m--I-pusm--gamtiniu-duju-tarifus-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-mazeja-prijungimo-prie-gamtiniu-duju-skirstymo-sistemos-ikainiai-buitiniams-vartotojams-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatyti-mazuju-gamtiniu-duju-tiekeju-tarifai-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-nuo-2022-m-sausio-1-d-keisis-prijungimo-prie-eso-tinklu-ikainiai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/Gaminantiems-vartotojams-nustatytos-pasinaudojimo-tinklais-paslaugos-kainos-2022-metams.aspx
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• LŠTA INFO. Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis (IV 

pogrupis "Procesai ir jų optimizavimas"). Apibendrinimas. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2021 m. gruodžio 2 d. pranešimas. ŠILUMININKŲ PROGNOZĖ: ŠILDYMAS 

LAPKRITĮ KAINUOS DAUGIAU NEI PERNAI, BET NE DRASTIŠKAI, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-927/652-IV-1 priede pateikiama:  

• EUROPA ŽIEMĄ PASITINKA SU TUŠČIOMIS „GAZPROM“ SAUGYKLOMIS IR 

REKORDINĖMIS DUJŲ KAINOMIS, 2021-11-30 Naglis Navakas „Verslo žinios“ 

www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-IV-2 priede pateikiama  

• AMBICINGI KLIMATO KAITOS TIKSLAI KERTASI SU PRAMONĖS 

GALIMYBĖMIS JUOS ĮGYVENDINTI, www.Alfa.lt,  2021-12-01, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021 12 02 pranešimas. Nacionalinio miškų susitarimo forume išgrynintos svarbiausios 

susitarimų temos, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-927/652-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2021, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-V-2 priede pateikiama 

• AM APVA INFO. NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „DAUGIABUČIŲ 

MODERNIZAVIMO PERSPEKTYVOS“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-V-3 priede pateikiama 

• Projektas „ENSMOV“ . Nuotolinis seminaras „Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo 

efektyvumo fondą?“ TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-11-29 pranešimas. AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 

NAUJOVĖS JAU TARNAUJA KLAIPĖDIEČIAMS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-11-29 pranešimas. PRITARUS ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBEI, AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ MAŽINA ŠILUMOS KAINĄ PELNO 

SĄSKAITA, TN: tn, 

https://lsta.lt/aktualijos/sildymas-lapkriti-kainuos-daugiau-nei-pernai-bet-ne-drastiskai/
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/11/30/europa-ziema-pasitinka-su-tusciomis-gazprom-saugyklomis-ir-rekordinemis-duju-kainomis
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/pramone/ambicingi-klimato-kaitos-tikslai-kertasi-su-pramones-galimybemis-juos-igyvendinti/238700/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-misku-susitarimo-forume-isgrynintos-svarbiausios-susitarimu-temos
https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
https://lsta.lt/aktualijos/nuotoline-konferencija-daugiabuciu-modernizavimo-perspektyvos/
https://lsta.lt/aktualijos/nuotolinis-seminaras-kaip-isteigti-ir-valdyti-energijos-vartojimo-efektyvumo-fonda/
https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-naujoves-jau-tarnauja-klaipedieciams/
https://www.senergija.lt/naujienos/pritarus-siauliu-miesto-savivaldybei-ab-siauliu-energija-mazina-silumos-kaina-pelno-saskaita/
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• AB „Šiaulių energija“ 2021-11-30 pranešimas. VIENAS, DU, TRYS, KAMINE, ŽIBĖK, 

ARBA DIDŽIAUSIOS ŠIAULIŲ „EGLUTĖS“ PUOŠYBOS YPATUMAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-3 priede pateikiama 

• PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI, 2021 m. lapkričio 30 d., Šildytis taupiau – misija 

įmanoma: valstybė skiria paramą besijungiantiems prie centralizuoto šildymo, 

• APVA galiojantis kvietimas. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS SUBSIDIJOS, 

SKIRTOS GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI 

TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ 

NAUDOJANČIUS ŠILUMOS ĮRENGINIUS PAGAL PRIEMONĘ GYVENAMŲJŲ 

NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS 

PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS ĮRENGINIUS NR. 

2021-09-06, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Lietuvos CŠT sektoriaus problemos ir poreikiai 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_ 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga, (tiesioginės nuorodos 

tekste), 

o 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaro „Įrenginių techninės priežiūros programinio 

valdymo sprendimas Alldevice“ pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-927/652-VI-5-1 priedas 2021-12-06.pdf), 

• LŠTA INFO. LŠTA 2021-12-06 pirmadienio webinaras_ dėl SM3 deginimo, 

o BIOKURO KATILŲ EKSPLOATAVIMO PROBLEMOS DĖL MEDIENOS 

SKIEDROS KURO KOKYBĖS. LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA, 

Rengėjas Dr. Kęstutis Buinevičius. 

• LŠTA INFO 211220 web. LŠTA pirmadienio webinaras_GIS (ArcGIS) nauda šilumos 

tinklų eksploatacijoje, 

• LŠTA INFO. Planuojamas webinaras BIOKURO KATILINIŲ EKSPLOATACIJA IR 

PRIEŽIŪRA, 

• LŠTA INFO. Planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs 

probleminiai klausimai 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-12-02 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

• ŠT įmonių vadovų 2021-12-02 ketvirtadienio nuotolinio pasitarimo aktualijos ir 

apibendrinimas, 

o UAB Tauragės šilumos tiklai įžvalgos ir pasiūlymai dėl mažosios renovacijos 

įgyvendinimo problemų. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-927/652-VI-6-1 priedas 2021-12-06.zip) 

 

Šio skyriaus IS-927/652-VI-7 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 22 2021-

11-30, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 22 

2021-11-30, TN: tn. 

 

https://www.senergija.lt/naujienos/vienas-du-trys-kamine-zibek-arba-didziausios-siauliu-eglutes-puosybos-ypatumai/
https://www.apva.lt/call/kvietimas/
https://www.lsd.lt/index.php?1169987293
https://www.lsd.lt/index.php?1169987293
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IS-927/652-I-1 priedas 
 

LRV 2021-11-30 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 16 d.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-30 

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

KARANTINAS VISOJE LIETUVOJE PASKELBTAS NUO 2020 M. LAPKRIČIO 7 D. 

00:00 VAL. IKI 2021 M. BIRŽELIO 30 D. 24:00 VAL. 

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės 

veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie 

atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, 

atstumų laikymasis išlieka rekomendacinis. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, 

epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – 

privalomos. 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų 

teikimo vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, 

renginių metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. 

Operacijų vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, 

dainuojant, sportuojant ir kt.). Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, 

tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 

bus atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai 

dėl sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti 

perteklinių mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos 

institucijos paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, 

tiek planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl 

profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos 

požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas. 

*Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:  

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų 

gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų 

pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, 

skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į 

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba 

esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos 

prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, 

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat 

parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės 

patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m; 

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

(atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla); 

• smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos 

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

• bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

• teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines 

paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) 

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

• valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 

teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų 

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. 

veiksmų planą; 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms 

priskirta ši funkcija; 

• asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių 

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

• atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam 

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

• finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir 

pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas 

tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių 

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

• ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 
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Nuo spalio 22 d. reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam 

asmeniui taikomas toms prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir 

leidžiama aptarnauti žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 

Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą gyventojams, minimalus plotas, kurį vaistinės, 

aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti vienam aptarnaujamam žmogui, 

sumažintas nuo 30 kv. m iki 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas nesiekia 

15 kv. m, ji galės vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 

  

Galimybių pasas galioja: 

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

o po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:  

o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų 

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

o asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigalioja nuo š.m. rugpjūčio 16 d.). 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

kviečiami skambinti telefonu 1808 arba registruotis savo vakcinai adresu www.koronastop.lt.  

Galimybių pasas 

Plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt/ 

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja: 

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

o po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

http://www.gpasas.lt 
http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://gpasas.lt/


 

10 

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:  

o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų 

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

o asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigalioja nuo š.m. rugpjūčio 16 d.). 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
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Nuo spalio 22 d. reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam 

asmeniui taikomas toms prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir 

leidžiama aptarnauti žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 

Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą gyventojams, minimalus plotas, kurį vaistinės, 

aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti vienam aptarnaujamam žmogui, 

sumažintas nuo 30 kv. m iki 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas nesiekia 

15 kv. m, ji galės vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 

  

Socialinės paslaugos 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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Švietimas 

 
 

Viešasis transportas 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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Teisinės paslaugos 

 
  

Apsauginės veido kaukės 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų 

teikimo vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, 

renginių metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. 

Operacijų vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, 

dainuojant, sportuojant ir kt.). Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

  

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-30 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso 

(Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 

26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 

straipsniu, Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į 2020 

m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo 

apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių 

situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdžio pasiūlymą ir siekdama apsaugoti gyventojus ir 

aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo 

sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė nutaria:  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. K. 2021-22093 

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. K. 2021-23858 

1. Paskelbti: 

1.1. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo grėsmės; 

1.2. antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį. 

2. Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas: 

2.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus: 

2.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj; 

2.1.2. Nida–Morskoje; 

2.1.3. Adutiškis–Moldevičiai; 

2.1.4. Krakūnai–Geranainys; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=50a2ef10d8ce11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ddf665a0332211ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=11dbbf30486a11ec992fe4cdfceb5666
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2.1.5. Eišiškės–Dotiškės; 

2.1.6. Rakai–Petiulevcai; 

2.1.7. Norviliškės–Pickūnai; 

2.1.8. Latežeris–Pariečė; 

2.1.9. Švendubrė–Privalka; 

2.1.10. Nida–Rybačij; 

2.1.11. Jurbarkas–Sovetskas; 

2.1.12. Rusnė–Sovetskas.  

2.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus: 

2.2.1. automobilių kelių: 

2.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log; 

2.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys; 

2.2.1.3. Raigardas–Privalka; 

2.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje; 

2.2.1.5. Panemunė–Sovetsk; 

2.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka; 

2.2.1.7. Tverečius–Vidžiai; 

2.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir 

sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą); 

2.2.1.9. Šumskas–Loša;  

2.2.2. geležinkelio: 

2.2.2.1. Kena–Gudagojis; 

2.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą; 

2.2.2.3. Stasylos–Benekainys; 

2.2.2.4. Kybartai–Nesterov; 

2.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk; 

2.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus: 

2.2.3.1. Vilniaus; 

2.2.3.2. Kauno; 

2.2.3.3. Palangos; 

2.2.3.4. Šiaulių; 

2.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus: 

2.2.4.1. Pilies; 

2.2.4.2. Malkų įlankos; 

2.2.4.3. Būtingės naftos terminalo; 

2.2.4.4. Molo. 

2.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos 

Respubliką. Šis draudimas netaikomas: 

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės 

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako 

Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), 

valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas 

išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti 

netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims; 

2.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą 

ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė 

sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė 

pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi 

Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir 

užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi 

Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos 

partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 
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seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba 

partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas; 

2.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą 

išduoti nacionalinę vizą; 

2.3.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos 

konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat 

pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui 

arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), 

globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos 

aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams; 

2.3.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos 

aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams; 

2.3.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose 

Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto 

priemonėmis, taip pat jūrininkams; 

2.3.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti 

sveikatos priežiūros paslaugų; 

2.3.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, 

varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo 

darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu 

rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose; 

2.3.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu 

dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui; 

2.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro 

leidimu; 

2.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką 

atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;  

2.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims: 

2.3.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę; 

2.3.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas; 

2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į 

Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos 

geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis; 

2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais 

tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;  

2.3.12.5. užsieniečiams, turintiems vienos iš visą Šengeno acquis taikančių Šengeno 

valstybių išduotą ilgalaikę nacionalinę vizą, vykstantiems į Šengeno valstybę, kuri išdavė ilgalaikę 

nacionalinę vizą; 

2.3.12.6. su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos piliečiais 

keliaujantiems ar prie jų prisijungiantiems jų šeimos nariams (sutuoktiniui, asmeniui, su kuriuo 

sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), jaunesniems nei 21 metų 

tiesioginiams palikuonims arba išlaikytiniams, įskaitant sutuoktinio arba registruoto partnerio 

palikuonis ar išlaikytinius, tiesiosios aukštutinės linijos išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, 

įskaitant atitinkamus sutuoktinio arba registruoto partnerio giminaičius); 

2.3.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems 

studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus 

reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi; 
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2.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos 

institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio 

treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų 

kvietimą;  

2.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir 

inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 

4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti 

Lietuvos Respublikoje investicijas, ne mažesnes, nei nustatytos Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalies 6 punkte; 

2.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių 

priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens pasiūlymas dėl šių užsieniečių 

atvykimo į Lietuvos Respubliką; 

2.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, 

partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo 

laidotuvėse; 

2.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su 

nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu; 

2.3.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį 

skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos 

skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar 

„Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos 

patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. K. 2021-16038 

2.3.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

2.3.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

2.3.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu; 

2.3.20. užsieniečiams iki 16 metų. 

2.4. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.3 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, 

nurodytus šio nutarimo 2.3.4, 2.3.5, 2.3.12 ir 2.3.18 papunkčiuose. 

2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš šalių, įtrauktų į 

sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių 

sąrašą, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir 

užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių 

Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne 

anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 

PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) 

atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 

tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas 

nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys 

ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir 

užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones 

nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo 

rezultato. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5704d770e5f711eb9f09e7df20500045
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2.5.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo 

maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jeigu jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos 

teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 valandos (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių 

asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau);  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. K. 2021-16038 

2.5.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims; 

2.5.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į 

Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos 

sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos 

kalbų parengtą: 

2.5.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki 

grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką; 

2.5.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų 

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, 

„Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos 

institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo 

paskiepytas:  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. K. 2021-16038 

2.5.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

2.5.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

2.5.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu; 

2.5.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID 

pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.3.1 ar 

2.5.3.2 papunktyje; 

2.5.4. asmenims iki 16 metų; 

2.5.5. oficialių delegacijų nariams; 

2.5.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.3.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka 

atvykę į Lietuvos Respubliką).  

2.6. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta 

tik per šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus. 

3. Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo 

priemones: 

3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:  

3.1.1. kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos, ūkinė veikla vykdoma, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką 

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – 

renginiai) organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos 

saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus 

susijusius reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys 

vieną iš šių kriterijų (išskyrus šio nutarimo 31 punkte nurodytas išimtis):  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. K. 2021-20383 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5704d770e5f711eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5704d770e5f711eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1921b2c0214d11eca51399bc661f78e7
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3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – 

„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar 

antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne 

anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. K. 2021-23858 

3.1.1.3. yra asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio 

paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. K. 2021-23858 

3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. K. 2021-19075 

3.1.2. Neteko galios nuo 2021-09-13 
Papunkčio naikinimas: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.1.21. Neteko galios nuo 2021-09-13 
Papunkčio naikinimas: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.1.3. kita ūkinė veikla, nenurodyta šio nutarimo 3.1.1 papunktyje, vykdoma, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, 

saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones: 

3.2.1. švietimo veiklos organizavimo srityje: 

3.2.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas bei švietimo pagalba vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, 

kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus; 

3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų 

švietimas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos 

saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=11dbbf30486a11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=11dbbf30486a11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a788481123d11ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
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susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 

papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. K. 2021-20383 

Nr. 714, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. K. 2021-19074 

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. K. 2021-22093 

3.2.1.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas,  

kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu 

ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai 

dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3. papunkčiuose nurodytą 

kriterijų;  

3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 875, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. K. 2021-22276 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.2.2. socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje: 

3.2.2.1. lankant asmenis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, 

grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, turi būti užtikrinamos 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. K. 2021-16038 

3.2.2.2. teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, 

užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos; 

3.2.3. sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos 

organizavimo srityje: 

3.2.3.1. užtikrinamas pacientų ir lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų 

bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas; 

3.2.3.11. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojamas ir šios paslaugos 

teikiamos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.2.3.2. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu 

principu ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą 

organizuoja sveikatos apsaugos ministro nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis 

sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai infekcinių ligų plitimo 

stabdymui organizuoti ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą 

sveikatos apsaugos ministro nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugoms 

dėl COVID-19 teikti pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ 

nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi 

(išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-

19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1921b2c0214d11eca51399bc661f78e7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e722da8011fa11ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ddf665a0332211ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fabda980373911ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5704d770e5f711eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
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3.2.3.3. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos 

koordinatorių (toliau – Koordinatorius), sudaro koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. 

Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių 

merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi 

organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip); 

3.2.3.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientai lankomi sveikatos apsaugos ministro 

nustatyta tvarka;  
3.2.3.5. Neteko galios nuo 2021-09-13 
Papunkčio naikinimas: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.2.3.6. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento 

duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, 

siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per 

Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, 

kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų 

atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą; 

3.2.3.7. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama taip: 

3.2.3.7.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

3.2.3.7.2. prireikus padidinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti 

personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis 

arba labai pablogėtų paciento būklė; 
3.2.3.7.3. Neteko galios nuo 2021-09-13 
Papunkčio naikinimas: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

3.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas; 

3.2.5. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose viešosios ir 

administracinės paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygas.  

31. Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, 

kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis ir kitus šiame nutarime nurodytus reikalavimus, tik kai teikiamos šios paslaugos ir 

vykdomos šios ūkinės veiklos: 

31.1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, 

pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų 

pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos 

pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą 

neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, 

sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba esančiose prekybos centre, kurio bendras 

prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams 

aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
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administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių 

patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra 

galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m;  

31.2. nuotolinė prekyba (vykdoma internetu ar kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo 

punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla); 

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir 

paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

31.4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

31.5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

31.6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų 

paslaugos; 

31.7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

31.8. socialinės paslaugos; 

31.9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;  

31.10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių 

terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

31.11. veterinarijos paslaugos; 

31.12. keleivių vežimo transportu paslaugos; 

31.13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos;  

31.14. teisinės paslaugos (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių 

teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą)  

ir teismų veikla; 

31.15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

31.16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų 

įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų 

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

31.17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. 

veiksmų planą; 

31.18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos 

neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, 

kurioms priskirta ši funkcija; 

31.19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato 

savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai; 

31.20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

31.21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

31.22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

31.23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką 

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai dalyvauja 

ne daugiau kaip 500 asmenų; 

31.24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės 

išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp 

paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių 

paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis; 

31.25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. K. 2021-19075 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a788481123d11ec9f09e7df20500045
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4. Rekomenduoti ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems 

viešojo administravimo subjektams darbą organizuoti nuotoliniu būdu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. K. 2021-20383 

5. Nustatyti, kad asmenų atitiktis šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams 

patvirtinama taip:   
Punkto pakeitimai: 

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 

5.1. asmenų atitiktis kriterijams patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatyta tvarka;  

5.2. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis 

fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima 

sprendimus dėl atitikties kriterijams šiame nutarime nurodytais atvejais, ir civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys gali tik 

peržiūrėti, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti. Jei kyla abejonių, civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys pareigūnai remiasi 

Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje 

tvarkomais asmens duomenimis; 

5.3. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis 

šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodyti asmenys peržiūri šiais tikslais: siekdami nustatyti asmens 

atitiktį kriterijams, sudarant galimybę asmenims šiame nutarime nurodytais atvejais naudotis teise 

neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir 

įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones. 

6. Nustatyti, kad, jeigu paskirtasis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas negali atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar 

atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį 

pavaduojantis ministras.  

7. Nustatyti, kad teisę gauti vienkartinę išmoką, mokamą pagal Vienkartinės išmokos 

pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymą, turi asmenys, 

pasiskiepiję Vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) įstatymo nustatyta tvarka šiomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis 

– „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.  
Papildyta punktu: 

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. K. 2021-22093 

8. Nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar 

neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu 

Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto 

pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, 

sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 

dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis), kai yra 

prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos – „COVID-19 Vaccine 

Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.  
Papildyta punktu: 

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. K. 2021-23858 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis energetikos ministras,  

laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas  Žygimantas Vaičiūnas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1921b2c0214d11eca51399bc661f78e7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ddf665a0332211ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=11dbbf30486a11ec992fe4cdfceb5666
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Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 506 

priedas 

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR PASITELKIAMOS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų teikimą 

organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ 

1. Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė Kauno 

klinikos 

1. Kauno apskritis: 

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė; 

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė; 

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė; 

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė; 

1.5. VšĮ Prienų ligoninė; 

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė. 

2. Marijampolės apskritis: 

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė; 

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė; 

2.3. VšĮ Šakių ligoninė. 

3. Tauragės apskritis: 

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė 

2. VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninė Santaros klinikos 

1. Vilniaus apskritis: 

1.1. Nacionalinis vėžio institutas; 

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika; 

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; 

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;  

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė; 

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai; 

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė; 

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras; 

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Medicinos centras; 

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė; 

1.11. VšĮ Trakų ligoninė; 

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė; 

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė; 

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė. 

2. Alytaus apskritis: 

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė; 

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė; 

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė; 

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė 

3. VšĮ Klaipėdos universitetinė 

ligoninė 

1. Klaipėdos apskritis:  

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė; 

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė; 

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė; 

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė; 

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė; 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugų teikimą 

organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ 

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė. 

2. Tauragės apskritis: 

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė; 

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė 

4. VšĮ Respublikinė Šiaulių 

ligoninė 

1. Šiaulių apskritis: 

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė; 

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė; 

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė; 

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė; 

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė. 

2. Telšių apskritis: 

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė; 

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė; 

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė 

 

5. 

VšĮ Respublikinė Panevėžio 

ligoninė 

1. Panevėžio apskritis: 

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė; 

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė; 

1.3. VšĮ Biržų ligoninė; 

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė; 

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė. 

2. Utenos apskritis: 

2.1. VšĮ Utenos ligoninė; 

2.2. VšĮ Visagino ligoninė; 

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė; 

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė; 

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė; 

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė 

 

 
Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. K. 2020-12822 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. K. 2020-13681 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15359 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. K. 2020-15914 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. K. 2020-16678 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=558480c0b51111eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bd2113b0c1be11ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29f6b4c0c77011ea997c9ee767e856b4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=220db130d2f311eaabd5b5599dd4eebe
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
6. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. K. 2020-17260 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
7. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. K. 2020-17448 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
8. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. K. 2020-17516 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
9. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 961, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. K. 2020-18392 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
10. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. K. 2020-20447 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
11. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. K. 2020-20916 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
12. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1106, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. K. 2020-21300 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
13. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. K. 2020-21947 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
14. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. K. 2020-22313 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
15. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1225, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. K. 2020-22950 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
16. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. K. 2021-14469 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
17. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 514, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. K. 2021-15157 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
18. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46f93770dc9f11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=27bd7b60e13f11eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f1d78c80e21411ea9342c1d4e2ff6ff6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7876d9a0ed2111eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e060ec5003be11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2ee02fa0092b11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c6358900e2211ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=88b88740143c11ebb0038a8cd8ff585f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a20106c0192611ebb0038a8cd8ff585f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=df60f5901ea611ebb0038a8cd8ff585f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=50a2ef10d8ce11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47ca6ce0db0511eb9f09e7df20500045
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. K. 2021-16038 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
19. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. K. 2021-17455 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
20. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 714, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. K. 2021-19074 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
21. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. K. 2021-19075 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 

pakeitimo“ pakeitimo 
22. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. K. 2021-20383 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
23. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. K. 2021-22093 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
24. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 875, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. K. 2021-22276 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
25. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. K. 2021-23858 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5704d770e5f711eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e722da8011fa11ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4a788481123d11ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1921b2c0214d11eca51399bc661f78e7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ddf665a0332211ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fabda980373911ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=11dbbf30486a11ec992fe4cdfceb5666
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IS-927/652-I-2 priedas 

 

TN: tn  
Civilinė byla Nr. e3K-3-289-378/2021 

Teisminio proceso Nr. 2-27-3-00574-2018-1 

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.11.5, 2.8.2.8 

(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 Alės 

Bukavinienės, Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, 

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. M. kasacinį 

skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 22 d. nutarties 

peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ ieškinį atsakovei A. M. 

dėl teisės taikyti pasirinktą šilumos paskirstymo metodą pripažinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų 

reikalavimų, ieškovės pusėje: uždaroji akcinė bendrovė „Baltisches Haus“, uždaroji akcinė bendrovė „Mentalumas“, 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės 

pusėje: V. M., R. B., S. B., J. Z., A. S., S. P., R. B., J. R. P., Z. T., E. M., P. M., V. Z. V. M., D. N.-R., V. V., A. S., A. 

S., R. Š., R. R., R. K., I. P., H. R., D. K.; išvadą teikianti institucija Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. 

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

 

2022. Ginčo esmė  

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių ginčų dėl šilumos paskirstymo pastate esančių 

butų ir kitų patalpų savininkams nagrinėjimą teisme, aiškinimo ir taikymo. 

2.  Ieškovė UAB „Lazdijų šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti, kad paskirstydama šilumos 

energiją pastate, esančiame (duomenys neskelbtini), ieškovė turėjo ir pagal esamą situaciją turi teisę taikyti šildymo 

ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį metodą Nr. 4 kartu su 

metodu Nr. 5; 2) pripažinti, kad atsakovės reikalavimas nuo 2007 m. liepos 1 d. perskirstyti vykdytą šilumos 

paskirstymą pagal metodą Nr. 4 ir ateityje taikyti metodą Nr. 4 yra neteisėtas ir turi būti atmestas.   

3. Nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name (duomenys neskelbtini) (toliau – 

Gyvenamasis namas), savininkė. Nuo 2007 m. liepos 1 d. bendras Gyvenamojo namo suvartotas šilumos kiekis 

buvo skirstomas pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5. Atsakovė 2018 m. gegužės 22 d. kreipėsi į tuometinę 

Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) dėl vartojimo ginčo, kilusio tarp jos ir 

šilumos tiekėjos UAB „Lazdijų šiluma“, išsprendimo dėl šilumos paskirstymo Gyvenamajame name ir mokesčių už 

šilumos energiją perskaičiavimo. Komisija 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. O3E-265 (toliau – ir Nutarimas), 

išnagrinėjusi vartojimo ginčą, nutarė: 1) įpareigoti UAB „Lazdijų šiluma“ atlikti nuo 2007 m. liepos 1 d. vykdyto 

šilumos paskirstymo perskirstymą pagal labiausiai Gyvenamojo namo situaciją atitinkantį šilumos paskirstymo 

metodą Nr. 4 ir ateityje taikyti metodą Nr. 4 Gyvenamajame name suvartotai šilumai paskirstyti; 2) perskaičiuoti ir 

grąžinti atsakovei permokas nuo 2007 m. liepos 1 d. už visą laikotarpį, kai šiluma Gyvenamajame name buvo 

skirstoma neteisingai (ne pagal metodą Nr. 4). Komisija iš Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 

teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2A-142-186/2018, nustačiusi, kad 

Gyvenamojo namo pirmame aukšte esančios negyvenamosios patalpos (parduotuvė), kurios tuo metu priklausė 

UAB „Baltisches Haus“, buvo neteisėtai atjungtos nuo centralizuotos šildymo sistemos, laikė, kad šių 

negyvenamųjų patalpų savininkė išliko centralizuotai tiekiamos šilumos vartotoja, dėl to metodas Nr. 5, kuris 

taikomas, kai pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, teisėtai atjungtų nuo pastato bendrosios šildymo sistemos, ginčo 

atveju negalėjo ir negali būti taikomas Gyvenamajame name suvartotai šilumai paskirstyti. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/388bcf604e1111ec862fdcbc8b3e3e05
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4. Komisijai priėmus 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarimą Nr. O3E-265, ieškovė, nesutikdama su šiuo nutarimu, kreipėsi 

į teismą, prašydama iš esmės išnagrinėti tarp jos, kaip energetikos įmonės, ir atsakovės, kaip vartotojos, kilusį ginčą 

ir tenkinti ieškinio reikalavimus, nurodytus šios nutarties 2 punkte. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai 2019 m. sausio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-

313/2019, pakeitus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį ir nutarus nutraukti civilinės bylos dalį 

dėl reikalavimo pripažinti, kad UAB „Baltisches Haus“ neteisėtai atjungė negyvenamųjų patalpų, esančių 

(duomenys neskelbtini), šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, skundžiamas Komisijos nutarimas liko 

grindžiamas negaliojančia Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartimi.  

5. Atsižvelgiant į tai, kad Gyvenamojo namo bendraturčiai ir patalpų savininkai nebuvo priėmę bendro sprendimo dėl 

šilumos energijos kiekio paskirstymo metodo pasirinkimo, šilumos energijos paskirstymo metodą turėjo nustatyti 

šilumos tiekėjas, parinkdamas faktinę situaciją labiausiai atitinkantį metodą (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo 12 straipsnio 2 dalis). Ieškovė, įvertinusi tai, kad negyvenamųjų patalpų (parduotuvės) Gyvenamajame 

name savininkas yra atsijungęs nuo centralizuotų šildymo sistemų ir šilumos energija į šiam subjektui priklausančias 

negyvenamąsias patalpas netiekiama, taip pat įvertinusi tai, kad po negyvenamųjų patalpų rekonstrukcijos 2003 m., 

dėl kurios buvo gautas gyventojų sutikimas ir kuriai atlikti buvo išduotas statybos leidimas, kurios metu įrengta 

patalpų apšildymo elektra sistema ir išduotas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, nusprendė, kad šilumos energija 

Gyvenamajame name turi būti skirstoma pagal faktinę situaciją labiausiai atitinkančius metodus Nr. 4 ir Nr. 5.  

6. Komisijos įpareigojimas ieškovei perskaičiuoti ir grąžinti atsakovei permokas nuo 2007 m. liepos 1 d. už visą 

laikotarpį, kai šiluma Gyvenamajame name buvo skirstoma ne pagal metodą Nr. 4, yra nepagrįstas, nes atsakovė 

nepateikė jokių savo patirtus nuostolius patvirtinančių įrodymų, t. y. neįrodė, jog dėl to, kad negyvenamųjų patalpų 

(parduotuvės) savininkas atjungė negyvenamąsias patalpas nuo centrinės šildymo sistemos, ji būtų permokėjusi už 

šilumos energiją – sumokėjusi už šilumos energiją daugiau, nei jos faktiškai sunaudojo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 

reikalavimams dėl žalos atlyginimo taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 8 dalis), šis terminas taikytinas ir sprendžiant dėl 

įpareigojimo perskaičiuoti šilumos suvartojimo paskirstymą.  

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 

 

7. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu tenkino ieškinio reikalavimus: pripažino, kad 

paskirstydama šilumos energiją pastate, esančiame (duomenys neskelbtini), ieškovė turėjo ir pagal esamą situaciją 

turi teisę taikyti šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį 

metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5; pripažino, kad atsakovės reikalavimas nuo 2007 m. liepos 1 d. perskirstyti 

vykdytą šilumos paskirstymą pagal metodą Nr. 4 ir ateityje taikyti metodą Nr. 4 yra neteisėtas ir atmestinas; priteisė 

iš atsakovės ieškovei 5300 Eur, o trečiajam asmeniui UAB „Baltisches Haus“ 363 Eur išlaidų advokato teisinei 

pagalbai apmokėti atlyginimą; priteisė iš atsakovės valstybei 140,59 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.  

8. Teismas nustatė, kad skundžiamas Komisijos nutarimas buvo priimtas išnagrinėjus ginčą išankstinio ginčo 

nagrinėjimo ne teisme tvarka. Nutarimas grindžiamas išimtinai Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. 

nutartimi, kuria buvo konstatuota, jog pastate esančių ir šiuo metu UAB „Mentalumas“ priklausančių negyvenamųjų 

patalpų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo pastato šilumos tinklų procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta 

tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 21 d. nutartimi pakeitus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. 

kovo 22 d. nutartį ir nutraukus civilinės bylos dalį, kuria nuspręsta, kad patalpų šilumos vartojimo įrenginių 

atjungimo nuo pastato centrinės šildymo sistemos procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka, ginčijamas 

Komisijos Nutarimas liko grindžiamas negaliojančia apeliacinės instancijos teismo nutarties dalimi. Jokių kitų 

neteisėtų ieškovės veiksmų atsakovė Komisijai nenurodė, o Komisija pastate suvartotos šilumos paskirstymą vertino 

išimtinai tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties aspektu, joks kitas tyrimas nebuvo atliekamas. 

Kadangi išankstine ne teismo tvarka nagrinėto ginčo ribos apibrėžia ir šios bylos nagrinėjimo ribas, pirmosios 

instancijos teismas, nustatęs, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties dalis, kuria grindžiamas 

Komisijos Nutarimas, yra panaikinta, nusprendė, kad tai sudaro pagrindą pripažinti ginčijamą Komisijos Nutarimą 

neteisėtu ir nepagrįstu bei tenkinti ieškinio reikalavimus.  

9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2015 m. Komisija nagrinėjo atsakovės sutuoktinio V. M. prašymu 

inicijuotą vartojimo ginčą dėl šilumos paskirstymo pastate laikotarpiu nuo 1998 m. iki 2015 m., jį išnagrinėjusi 2015 

m. birželio 15 d. priėmė sprendimą, padarydama išvadą, kad ji nėra kompetentinga pasisakyti dėl patalpų atjungimo 

nuo centralizuotos šildymo sistemos teisėtumo. Kadangi dėl šio Komisijos 2015 m. birželio 15 d. sprendimo 

peržiūrėjimo nebuvo kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą, jis yra įsigaliojęs (Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo 34 straipsnio 17 dalis). Teismas vertino, kad ginčo atveju teisinė ir faktinė situacija, lyginant ją su buvusia 

2015 m., nepasikeitė – Komisija yra nekompetentinga pasisakyti dėl ginčo patalpų atjungimo nuo centralizuotos 

šildymo sistemos teisėtumo ir šis Komisijos sprendimas yra įsigaliojęs.  

10. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad ieškovei nėra pateiktas CK nustatyta tvarka priimtas sprendimas 

dėl pastato šilumos vartotojų pasirinkto Komisijos (šiuo metu – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau 

– ir Taryba)) rekomenduoto taikyti metodo, nors ieškovė ne kartą prašė pateikti tokį sprendimą. Toks sprendimas 

nebuvo pateiktas ir Komisijai kartu su atsakovės prašymu nagrinėti tarp energetikos įmonės ir atsakovės, kaip 

vartotojos, kilusį ginčą išankstine ne teismo tvarka. Į bylą pateiktas vieno iš ginčo pastate esančių patalpų savininko 
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raštas patvirtina, kad klausimas dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo nebuvo spręstas ir 

sprendimas CK nustatyta tvarka nebuvo priimtas.  

11. Teismas nustatė, kad Komisija, susipažinusi su dokumentais dėl pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, 

nustatė, jog, atsižvelgiant į tai, kad ginčo pastate yra įrengtas šilumos punktas ir įvadinis šilumos apskaitos 

prietaisas, metodas Nr. 4 labiausiai atitiko ir atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą bei įrengtus 

atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, o metodas Nr. 5 suvartotai šilumai skirstyti galėtų būti taikomas tik 

tais atvejais, kai pastate yra nuo centralizuotos šildymo sistemos atjungtų butų ar kitų patalpų. Teismas nusprendė, 

kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių metodo Nr. 5 taikymo negalimumą.  

12. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Gyvenamajame name esančios negyvenamosios patalpos (parduotuvė) yra atjungtos 

nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Negyvenamųjų patalpų savininkas atsijungimo faktą yra įregistravęs 

viešame registre. Pačios negyvenamosios patalpos atjungtos nuo bendros Gyvenamojo namo šildymo sistemos 1998 

m., t. y. daugiau nei prieš 20 metų. Nors dalies dokumentų nėra išlikę, tačiau byloje esantys dokumentai patvirtina, 

kad ginčo atveju nėra jokio pagrindo kvestionuoti negyvenamųjų patalpų atjungimo nuo centrinio šildymo sistemos 

teisėtumą. 

13. Teismas nustatė, kad 2002 m. buvęs patalpų savininkas (UAB „Baltisches Haus“), įsigijęs ginčo patalpas, inicijavo 

patalpų rekonstrukciją. Pastate esančių butų savininkai balsų dauguma 2002 m. pritarė patalpų rekonstrukcijai pagal 

projektą, pagal kurį patalpos atjungtos nuo pastato centrinės šildymo sistemos, parduotuvės patalpos šildomos 

elektriniais šildymo prietaisais. UAB „Baltisches Haus“ gavo atitinkamą statybos leidimą pagal parengtą projektą, 

kurį 2003 m. kovo 27 d. išdavė Lazdijų rajono savivaldybės administracija, pritardama patalpų rekonstrukcijai, 

įskaitant patalpų šildymą elektriniais prietaisais, o ne iš centrinio šildymo sistemos. 2003 m. savivaldybėms buvo 

priskirta priimti sprendimus dėl daugiabučių namų atskirų butų ar kitų patalpų šildymo būdo pakeitimo (Komisijos 

2015 m. birželio 15 d. raštas). Ieškovė 2003 m. kovo 26 d. raštu suderino ginčo patalpų rekonstrukcijos projektą. 

2003 m. liepos 4 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktu patalpų rekonstrukcija pripažinta užbaigta ir tinkama. Visi 

statybos užbaigimo procedūrose dalyvaujantys asmenys (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, 

Valstybinės energetikos inspekcijos, savivaldybės administracijos atstovai) pripažino patalpų rekonstrukciją tinkama 

ir atitinkančia projektą. 

14. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje esantys Komisijos 2015 m. birželio 15 d. sprendimas, Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. kovo 20 d. raštas, Valstybinės 

energetikos inspekcijos 2015 m. vasario 18 d. raštas patvirtina, kad 2015 m. duomenų apie patalpų atjungimo 

neteisėtumą nebuvo. Po 2015 m. jokių naujų duomenų neatsirado.  

15. Teismas iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatė, kad viešame registre nurodyta negyvenamųjų patalpų 

šildymo sistema – vietinis centrinis šildymas, t. y. patalpų savininkas yra įregistravęs atsijungimą nuo centralizuoto 

šildymo. Pagal Nekilnojamojo turto registro pateiktus duomenis, patalpų šildymo būdo iš „centrinis šildymas iš 

centralizuotų sistemų“ į „vietinis centrinis šildymas“ pakeitimas turėjo būti įregistruotas Nekilnojamojo turto 

registre dar 2006 m., o 2017 m. kovo 9 d. Nekilnojamojo turto registre buvo tik ištaisyta techninė klaida. 

16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, ir teismų praktikoje pripažįstama, kad teisėto atsijungimo nuo centralizuoto 

šildymo ir karšto vandens tiekimo momentu laikytinas šio fakto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, ir šis 

faktas siejamas būtent su fakto išviešinimu šilumos tiekimo įmonei. Nagrinėjamu atveju šilumos tiekimo įmonei 

patalpų atsijungimo faktas buvo žinomas, patalpų rekonstrukcijos užbaigimo procedūra baigta 2003 metais. Pastate 

esančių patalpų savininkams patalpų atjungimo faktas buvo žinomas nuo 2002 metų. Pastate esančių butų savininkų 

iniciatyva 2015 m. parengtame pastato atnaujinimo techniniame projekte nurodyta, kad patalpų šildymo sistema 

atjungta nuo bendros pastato šildymo sistemos ir turi savo šilumos šaltinį. 

17. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo, nurodė, kad teismų praktikoje 

ginčai dėl patiekto šilumos kiekio paskirstymo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, t. y. dėl jiems 

tenkančios apmokėti dalies dydžio, pripažįstami ginčais dėl nuostolių, patirtų sumokėjus už kito asmens sunaudotą 

šilumos energiją, atlyginimo. Todėl šiame ginče visų pirma turėjo būtų nustatyta, kad dėl netinkamo šilumos 

paskirstymo metodo taikymo atsakovė patyrė nuostolių, t. y. sumokėjo už šilumos energiją daugiau, nei jos faktiškai 

sunaudojo, arba sumokėjo už dalį šilumos energijos, už kurią turėjo mokėti UAB „Baltisches Haus“ (šiuo metu – 

UAB „Mentalumas“). Teismas nustatė, kad atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ji patyrė 

nuostolių. Teismas nurodė, kad atsakovė už buvusią patalpų savininkę UAB „Baltisches Haus“, kuri faktiškai 

negavo šilumos energijos iš pastato centrinės šildymo sistemos, jokių įmokų nemokėjo, nes pastatui paprasčiausiai 

buvo tiekiama mažiau šilumos energijos, nei jos būtų buvę tiekta, jei ginčo patalpų savininkas būtų buvęs tiekiamo 

šildymo iš centralizuotų sistemų vartotojas. Atitinkamai atsakovės siekio mokėti mažiau, nei ji faktiškai suvartoja, 

įgyvendinimas, teismo vertinimu, reikštų jos nepagrįstą sutaupymą kito asmens sąskaita.  

18. Ieškovė į civilinę bylą pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad dėl patalpų atjungimo nuo centrinio šildymo 

sistemos atsakovė objektyviai jokių nuostolių patirti negalėjo (specialių žinių turinčio asmens nepriklausomo tyrimo 

ataskaita). Nuo 2007 metų liepos 1 d. taikomas šilumos energijos kiekio paskirstymas vartotojams, vadovaujantis 

metodu Nr. 4 ir metodu Nr. 5, labiausiai atitiko ir atitinka faktinį šilumos paskirstymo tipą. Pastatas buvo atnaujintas 

2016 m. Po pastato atnaujinimo šilumos suvartojimas pastate sumažėjo beveik per pusę, t. y. ne patalpų atjungimas 

nuo bendros pastato šildymo sistemos lėmė pastate suvartojamos šilumos kiekį, o prastos pastato išorinių atitvarų 

terminės charakteristikos. 
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19. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė patalpas pastate įsigijo 2013 m. spalio 16 d., 

nusprendė, kad Komisija neturėjo jokio teisinio pagrindo priimti sprendimo perskaičiuoti ir grąžinti permokas 

atsakovei už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 1 d.  

20. Įvertinęs tai, kad ieškovės atstovė teikė teisines konsultacijas, dalyvavo teismo posėdžiuose, kurių trukmė – 6.30 

val., o išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl 

civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus 

dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 8.2, 8.16, 8.19 

punktai) ir yra pagrįstos, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, pati samdėsi advokatą ir jos 

patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra tris su puse karto mažesnės, nei prašo iš atsakovės priteisti ieškovės 

atstovė, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, 

sumažino ieškovei iš atsakovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą nuo 6693,70 Eur iki 5300 Eur.  

21. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2020 m. gruodžio 22 d. nutartimi Alytaus apylinkės 

teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė ieškovei iš atsakovės 1270,50 Eur turėtų išlaidų, 

nagrinėjant civilinę bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.  

22. Teisėjų kolegija nurodė, kad byloje esminis ginčas kilo atsakovei teigiant, jog trečiajam asmeniui UAB „Mentalumas“ 

priklausančios negyvenamosios patalpos nėra atjungtos nuo bendros Gyvenamojo namo šildymo sistemos, o šioms 

patalpoms yra tiekiama šilumos energija, kurios dalį apmoka atsakovė.  

23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog patalpų rekonstrukcijos 

procese negyvenamosios patalpoms šildyti buvo įrengta šildymo elektra sistema, o patalpų šildymas atjungtas nuo namo 

centralizuotos šildymo sistemos. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, t. y. Komisijos 2015 

m. birželio 15 d. sprendimą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. 

kovo 20 d. raštą, Valstybinės energetikos inspekcijos 2015 m. vasario 18 d. raštą, pagrįstai nusprendė, kad 2015 m. 

nebuvo duomenų apie parduotuvės patalpų atjungimo nuo bendros Gyvenamojo namo šildymo sistemos neteisėtumą. 

Teisėjų kolegija nustatė, jog atsakovė į bylą nepateikė rašytinių įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo 

išvadas, kad trečiojo asmens UAB „Mentalumas“ patalpos nėra atjungtos nuo ginčo namo šildymo sistemos, kad šis 

asmuo naudoja ieškovės tiekiamą šilumos energiją, kurios dalį apmokėjo ir apmoka atsakovė (Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). 

24. Kadangi UAB „Mentalumas“ priklausančios patalpos ginčo name atjungtos nuo centralizuotai Gyvenamajam namui 

tiekiamos šilumos energijos, todėl ginčo atveju negali būti taikomas vien tik šilumos paskirstymo metodas Nr. 4. Būtent 

šilumos paskirstymo metodas Nr. 5 yra skirtas šilumos kiekiui, skirtam patalpoms šildyti, apskaičiuoti, kai dalis patalpų 

atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu. 

25. Apeliacinės instancijos teismas atmetė kaip pernelyg abstrakčius apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios 

instancijos teismas suklydo, spręsdamas dėl UAB „Mentalumas“ atsijungimo nuo centralizuotos namo šildymo sistemos 

fakto realumo, atsijungimo nuo namo centralizuotos sistemos procedūrų trūkumų, jog teismas neįvertino kitose bylose 

priimtų teismų sprendimų formuluočių esmės. 

26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės 

reikalavimą atmesti atsakovės prašymą perskaičiuoti jos sumokėtas įmokas už patiektą šilumos energiją. Teisėjų 

kolegijos vertinimu, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „Baltisches Haus“ ar UAB „Mentalumas“ naudojo 

ieškovės tiekiamą šilumos energiją, taip pat kad atsakovė yra sumokėjusi už kitų namo bendraturčių sunaudotą šilumos 

energiją (CPK 178 straipsnis). 

27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, patenkinęs ieškinį, pagrįstai priteisė iš atsakovės 

ieškovei jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kadangi ieškovė savo turėtas bylinėjimosi išlaidas pagrindė leistinais 

įrodymais, o teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos neviršija poįstatyminiais aktais nustatytos maksimaliai priteistinos 

sumos. 

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai 

 

28. Atsakovė kasaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą ir Kauno 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 22 d. nutartį ir: 1) priimti naują 

sprendimą – ieškinį atmesti arba civilinę bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismu; arba 2) 

pakeisti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 22 d. nutartį bei priimti naują sprendimą: sumažinti ieškovei iš 

atsakovės priteisto bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydį iki 1000 Eur. Kasacinį skundą grindžia šiais teisiniais 

argumentais: 

28.1. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, kuria remiantis atsijungimas nuo 

centralizuoto šildymo gali būti pripažintas teisėtu tik tuo atveju, kai ši teisė įgyvendinama laikantis teisės 

aktuose nustatytos atsijungimo tvarkos reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 17 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-932/2001, 2005 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2005, 

2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2007, 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-519/2010, 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-13-916/2017, 2019 m. 

birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172-469/2019). Nors teismo pareiga buvo išspręsti 
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atsijungimo teisėtumo klausimą, tačiau teismas nesiaiškino, kokia tvarka įgyvendintas atsijungimas laikomas 

teisėtu bei kokie dokumentai yra išduodami, patvirtinant tokio atsijungimo teisėtumą: 

28.1.1. nors teismas turėjo pareigą ištirti ir įvertinti, ar Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. 

nutartyje padarytos išvados buvo nepagrįstos, tačiau jis to nepadarė; 

28.1.2. teismas savo išvadą, kad atsijungimas nuo centralizuoto šildymo buvo teisėtas, nepagrįstai grindė 

Komisijos 2015 m. birželio 15 d. sprendimu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 

prie Aplinkos ministerijos 2015 m. kovo 20 d. raštu ir Valstybinės energetikos inspekcijos 2015 m. 

vasario 18 d. raštu, kadangi šie dokumentai nepatvirtina Energetikos valstybinės inspekcijos pažymos 

išdavimo; 

28.1.3. ankstesnis pirmame aukšte esančių patalpų savininkas D. P. 1998 m. organizavo patalpų atjungimo 

nuo daugiabučio namo centrinio šildymo sistemos darbus, jam buvo išduotos techninės sąlygos, tačiau 

visi reikalavimai nebuvo įvykdyti. Kadangi atjungimas nebuvo įvykdytas 1998 metais, D. P. buvo 

įpareigotas atjungimo darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 

12 d. įsakymu Nr. 20 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau – 2000 m. 

Taisyklės): 

(i) vadovaujantis 2000 m. Taisyklių 6 punktu, rekonstruojamo objekto buto (patalpos) tiekimo ir 

vartojimo įrenginiams atjungti nuo šilumos tinklų objekto savininkas arba objekto buto (patalpos) 

savininkas privalėjo iš tiekėjo (šilumos įmonės) gauti šilumos įrenginių atjungimo technines 

sąlygas; 

(ii) šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių atjungimo arba rekonstravimo projektui keliami 

reikalavimai yra įtvirtinti 2000 m. Taisyklių 11.7 punkte. Nors byloje yra pateiktas pagal UAB 

„Baltisches Haus“ parengtą patalpų rekonstrukcijos projektą išduotas Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos 2003 m. kovo 27 d. statybos leidimas Nr. 31 ir pats projektas, 

kuriame yra paminėtas šildymas elektra, tačiau nėra jokios projektinės medžiagos, kuri 

patvirtintų šiam projektui keliamų Taisyklių 11.7 punkte įtvirtintų reikalavimų laikymąsi; 

(iii) projekte minimi butų savininkų parašai negali būti kvalifikuojami kaip jų duotas sutikimas dėl 

atsijungimo nuo centralizuoto šildymo, kadangi jis buvo duotas tam, kad UAB „Baltisches Haus“ 

rekonstruotų jai priklausančias patalpas pirmame aukšte ir rūsyje, atliktų fasadų remontą, statytų 

rampos priestatą ir rekonstruotų kiemo inžinerinius tinklus, asfalto ir šaligatvių dangas pagal 

nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą projektą. Be to, kai kurie parašai nėra butų savininkų 

parašai. To paties projekto pripažinimo tinkamu naudotis aktas tik patvirtina, kaip įgyvendintas 

pats projektas pagal pateiktą užduotį, bet nepatvirtina ir neįteisina atsijungimo nuo centrinio 

šildymo sistemos; 

(iv) 2000 m. Taisyklių 14.4 punkte nustatyta, kad naujo arba rekonstruoto objekto šilumos įrenginiai 

prijungiami prie šilumos tinklų arba laikomi atjungtais, kada jų savininkas (tiekėjas arba 

vartotojas) pateikia tiekėjui (šilumos įmonei arba įgaliotai įmonei) Energetikos valstybinės 

inspekcijos išduotą nustatytos formos pažymą, kad sumontuoti, rekonstruoti arba atjungti šilumos 

įrenginiai atitinka šių įrenginių projektą ir galiojančių norminių aktų reikalavimus. Taigi 

rekonstruoto objekto šilumos įrenginiai nuo šilumos tinklų laikomi atjungtais, kada jų savininkas 

pateikia šilumos tiekėjui Energetikos valstybinės inspekcijos išduotą nustatytos formos pažymą, 

kad atjungti šilumos įrenginiai atitinka šių įrenginių projektą ir galiojančių norminių aktų 

reikalavimus. Nors buvusiam ginčo patalpų savininkui buvo išduotos techninės sąlygos, 

nagrinėjamu atveju nėra duomenų, įrodančių, jog buvusiam ginčo patalpų savininkui buvo 

išduota Energetikos valstybinės inspekcijos pažyma, kurioje būtų konstatuota, kad atjungti 

šilumos įrenginiai atitinka šių įrenginių projektą ir galiojančių norminių aktų reikalavimus ir kad 

ši pažyma buvo pateikta šilumos tiekėjui, kaip tai nustatyta 2000 m. Taisyklių 14.4 punkte; 

(v) siekiant šiuo metu atsijungti nuo centralizuoto šildymo, galioja Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 28 straipsnis, kuriame ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, išskyrus nurodytuosius šio 

straipsnio 2 dalyje, kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte 

nurodytas statybą leidžiantis dokumentas, statyba užbaigiama, taip pat ir daugiabučio namo 

šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymas (visame 

pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų 

šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant statybos užbaigimo aktą, todėl 

užbaigimo akte atsijungimas būna aiškiai apibrėžiamas; 

28.1.4. Nekilnojamojo turto registre esantis įrašas, kad šildymo būdas – „vietinis centrinis šildymas“, 

nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad subjektas yra teisėtai atsijungęs nuo centrinio šildymo sistemos, 

kadangi registro administratoriui nėra suteikta teisė spręsti apie subjekto pateiktų duomenų teisėtumą 

ir pagrįstumą. 

28.2. Kadangi metodas Nr. 5 galėjo būti taikomas tik tais atvejais, kai pastate yra teisėtai nuo centralizuotos 

šildymo sistemos atjungtų butų ar kitų patalpų, o UAB „Baltisches Haus“ teisėto atsijungimo nuo 

centralizuoto šildymo neįvykdė, ginčo atveju metodas Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5 negalėjo būti taikomas. 

Teismai nepagrįstai neįvertino, ar buvęs savininkas UAB „Baltisches Haus“ baigė teisėtą atsijungimą nuo 

centralizuoto šildymo: 
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28.2.1. teismai, pripažindami, kad ginčo atveju metodo Nr. 4 taikymas kartu su metodu Nr. 5 buvo teisėtas, 

pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, kuria remiantis, jei pastate yra daugiau 

kaip vienas šilumos vartotojas, kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, kuris 

nustatomas pagal vartotojų iš Tarybos rekomenduotų taikyti metodų pasirinktą metodą. Kol vartotojai 

pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius 

apskaitos prietaisus atitinkantis metodas; 

28.2.2. dėl netinkamo metodo taikymo buvo pažeista Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 

d. įsakymu Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2003 m. 

Taisyklės) 59.2.4 papunktyje įtvirtinta teisės norma, nustatanti, kad tuo atveju, kai tiekimo–vartojimo 

riboje pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą 

viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4. Ir tik tuo atveju, jei 

dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, 

kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 kartu su šilumos bendrojo naudojimo 

patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5. Analogiškas reglamentavimas galiojo ir 

vėlesniais laikotarpiais.  

28.3. Kadangi daugiabučio namo savininkų bendrija „(duomenys neskelbtini)“ 2018 m. kovo 29 d. vykusio 

bendrijos susirinkimo metu nutarė pasirinkti šilumos paskirstymo metodą Nr. 4, informuodama apie tai 

šilumos tiekėją 2018 m. kovo 30 d., šis metodas nuo to laiko privalėjo būti taikomas. Teismai, neįvertinę šių 

aplinkybių, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę, kad šilumos vartotojui 

tenkančio suvartoto šilumos kiekio dalies nustatymo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso 

nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų 

taikyti metodų. Tokiu būdu, be kita ko, buvo pažeista ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų 

namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, 

reglamentuojanti sprendimų dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų 

tenkinimo priėmimą, taip pat nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos, jog sprendimas dėl šilumos 

paskirstymo metodo pasirenkamas daugiabučio namo bendraturčių daugumos sprendimu.  

28.4. Teismai netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, kadangi vartotojui paskyrė įrodyti tai, ko jis įrodyti 

negalėjo, taip pat išėjo už ieškinio ribų: 

28.4.1. apeliacinės instancijos teismas, nurodydamas, kad atsakovė nepateikė į bylą jokių rašytinių įrodymų, 

kad ginčo patalpos nėra atjungtos nuo šildymo sistemos, o tų patalpų savininkas naudoja 

centralizuotai namui tiekiamą šilumos energiją, nepagrįstai paskyrė atsakovei pareigą įrodyti kito 

asmens atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teisėtumą. Be to, atsakovė, kaip 

vartotoja, neturėjo jokių galimybių pateikti įrodymus, pagrindžiančius kito asmens naudojamą šilumos 

energiją, nes tokią galimybę turėjo tik pati ieškovė; 

28.4.2. pati šilumos tiekėja nepateikė jokių pažymų, kuriomis būtų patvirtintas teisėtas ginčo patalpų 

atsijungimas nuo centralizuoto šilumos energijos tiekimo; 

28.4.3. teismai iš esmės patys rinko įrodymus, kurių ieškovė, kaip profesionalė, pateikti negalėjo, nors pati 

šilumos tiekėja turėjo pareigą rūpintis vartotojais ir, nesant įrodymų, patvirtinančių UAB „Baltisches 

Haus“ atsijungimo teisėtumą, turėjo pareigą ginti gyventojus ir taikyti palankiausią šilumos 

paskirstymo metodą. Tokia šilumos tiekėjo pareiga išplaukia ir iš to, jog jis privalo užtikrinti šilumos 

vartotojo teisės pasirinkti jam palankiausią šildymo būdą apsaugą, nepažeisdamas kitų daugiabučio 

namo gyventojų, centralizuoto šildymo sistemų vartotojų, interesų; 

28.4.4. teismai nepagrįstai nurodė, kad Komisija priėmė sprendimą remdamasi Lietuvos apeliacinio teismo 

2018 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.e2A-142-186/2018, dėl ko, kasaciniam 

teismui panaikinus minėtą apeliacinės instancijos teismo nutartį, Komisijos išvados neva buvo 

nepagrįstos. Komisija nurodyta nutartimi rėmėsi kaip vienu iš pagrindų, tačiau ne vieninteliu, 

įsigilindama ir į kitus motyvus, dėl kurių Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartyje 

nebuvo pasisakyta.  

28.5. Teismai, nesumažindami ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų (bylos nagrinėjimo pirmosios 

instancijos metu ieškovės naudai iš atsakovės priteista 5300 Eur, o bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos 

teisme – 1270,5 Eur išlaidų atlyginimo advokato pagalbai apmokėti),  pažeidė CPK 98 straipsnio 2 dalyje 

įtvirtintą teisės normą, taip pat nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, formuojamos, kai sprendžiamas 

bylinėjimosi išlaidų sumažinimo klausimas: 

28.5.1. apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino bylinėjimosi išlaidų mažinimo kriterijus, jų netaikė; 

priteista bylinėjimosi išlaidų suma neatitinka bylos sudėtingumo bei teisingumo ir protingumo 

principų; 

28.5.2. ieškovės pateiktas nepriklausomas tyrimas buvo atliktas tik jos iniciatyva ir neturi jokios įrodomosios 

galios, todėl šios išlaidos negalėjo būti vertinamos kaip bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė su tokiomis 

išlaidomis nesutiko ir tai nurodė savo baigiamosiose kalbose;  

28.5.3. kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nustatant priteistino advokato užmokesčio dydį, turi būti 

atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių 

reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar 

ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir 
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kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-212/2009); 

28.5.4. kadangi ieškovė yra profesionali šilumos tiekėja ir ginčas susijęs su ieškovės profesinės veiklos 

sritimi (ieškovė tiekia vartotojams karštą vandenį, vykdo karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą, 

prižiūri šilumos vartotojų pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas), ginčas jai nebuvo 

sudėtingas ar reikalautis specialių žinių;  

28.5.5. ieškovei nebuvo jokio poreikio samdyti advokatą, kadangi ji yra įdarbinusi profesionalų teisininką, 

kuris kitose bylose jai atstovauja; todėl, pirkdama advokato teisines paslaugas, ieškovė turi prisiimti 

riziką dėl patirtų atstovavimo išlaidų, o ne perkelti jų atlyginimą atsakovei, tai apribodama atsakovės 

teisę ginti savo pažeistas teises, kadangi neadekvačiai didelių išlaidų atlyginimo priteisimas itin 

neigiamai paveiktų atsakovės finansinę padėtį; 

28.5.6. bylinėjimosi išlaidos susidarė ieškovei inicijavus bylos nagrinėjimą teisme, kadangi ji skundė 

Komisijos nutarimą, todėl šiuo atveju atsakovė, kaip vartotoja, negalėjo padaryti jokios įtakos 

bylinėjimosi išlaidų susidarymui, o tai privalėjo lemti bylinėjimosi išlaidų mažinimą. 

29. Ieškovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atmesti atsakovės kasacinį skundą. Savo nesutikimą su kasaciniu skundu 

grindžia šiais teisiniais argumentais: 

29.1. Kasaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad bylą nagrinėjantys teismai turėjo pareigą ištirti ir įvertinti, ar 

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartyje padaryta išvada, jog atsijungimas buvo neteisėtas, 

buvo nepagrįsta. Nagrinėjamu atveju vartotojo ir šilumos tiekimo įmonės ginčas buvo spręstas Komisijoje 

išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Komisijos priimtas nutarimas buvo grindžiamas išimtinai tik 

negaliojančia Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties dalimi, jokio kito tyrimo Komisija 

neatliko, o išnagrinėto ginčo ribos apibrėžė ir bylos nagrinėjimo ribas. Dėl šių priežasčių bylą nagrinėję 

teismai pagrįstai nusprendė, kad Komisijos nutarimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu. 

29.2. Atsakovės klaidingai aiškina apeliacinės instancijos teismo priimtą nutartį, nurodydama, neva kokiais 

dokumentais rėmėsi apeliacinės instancijos teismas, padarydamas skundžiamos nutarties išvadas. Atsakovė 

cituoja Komisijos 2015 m. birželio 15 d. sprendimo atskiras ištraukas, tačiau jų nevertina bendrame 

kontekste. Minėtu sprendimu Komisija nuraukė ginčo nagrinėjimą, konstatavusi, kad ji nėra kompetentinga 

pasisakyti dėl ginčo patalpų atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos teisėtumo.  

29.3. Atsakovės argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, kurie 

susijęs su centralizuoto šildymo atjungimo tvarka, nėra pagrįsti: 

29.3.1. visose atsakovės nurodomose bylose buvo sprendžiami šilumos tiekimo įmonės ir atsijungusio nuo 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos asmens ginčai dėl neteisėto atsijungimo nuo centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos. Ginčo atveju aplinkybės buvo kitokios; 

29.3.2. nurodomose kasacinio teismo nutartyse, apibendrinant atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos 

procedūros reglamentavimą ir teismų praktikos nuostatas, akcentuojamas ne tik specialios šilumos 

tiekimo įrangos atjungimo procedūros laikymasis, bet visų suinteresuotų asmenų interesų (tiek 

privačių, tiek viešųjų) pusiausvyros užtikrinimas. Atsakovė nei kreipdamasi į Komisiją, nei bylos 

nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė (ar kiti namo gyventojai) 

patiria žalą dėl šilumos energijos tiekimo tvarumo pažeidimų ar atsakovei būtų nepagrįstai perkelta 

mokėjimo už šilumos energiją našta. Tuo tarpu ieškovė į bylą pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad 

atsakovė už buvusį negyvenamųjų patalpų savininką (UAB „Baltisches Haus“), kuris faktiškai 

šilumos energijos iš Gyvenamojo namo centrinės šildymo sistemos negavo, jokių įmokų nemokėjo. 

Atitinkamai atsakovės siekis mokėti mažiau, nei ji faktiškai suvartoja, yra nesąžiningas ir jo 

įgyvendinimas reikštų nepagrįstą sutaupymą kito asmens sąskaita; 

29.3.3. ginčo atveju negyvenamųjų patalpų šilumos sistema atjungta nuo Gyvenamojo namo centrinės 

šilumos sistemos 1998 m., byloje nėra jokių sistemos pažeidimus patvirtinančių duomenų, o Komisija 

tokių nenustatė. Visiems Gyvenamajame name esančių patalpų bendraturčiams buvo žinoma apie 

negyvenamųjų patalpų atjungimą nuo centrinės šildymo sistemos vėliausiai 2002 m., tačiau nė vienas 

Gyvenamajame name esančių butų savininkas jokių pretenzijų nereiškė. Butų savininkų iniciatyva 

2015 m. parengtame Gyvenamojo namo atnaujinimo techniniame projekte nurodyta, kad 

negyvenamųjų patalpų šildymo sistema atjungta nuo bendros Gyvenamojo namo šildymo sistemos ir 

turi savo šilumos šaltinį;  

29.3.4. net ir darant prielaidą, kad dėl atsakovės įvardijamų formalių pažeidimų negyvenamųjų patalpų 

šilumos sistemos atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos galėtų būti laikomas neteisėtu, atsakovei 

byloje apskritai neįrodinėjant, kad dėl ginčo patalpų šildymo sistemos atjungimo nuo centrinės 

šilumos sistemos ji patyrė kokių nors nuostolių, o ieškovei byloje įrodymais pagrindus, kad ginčo 

patalpos faktiškai atjungtos nuo Gyvenamojo namo šilumos sistemos ir centralizuotai tiekiamos 

šilumos nenaudoja, darytina išvada, kad ginčo atveju nebuvo pažeistos daugiabučio gyvenamojo 

namo savininkų subjektinės teisės. 

29.4. Teismai nepažeidė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reglamentavimo: 

29.4.1. bylą nagrinėję teismai pagrįstai nustatė, kad CK nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl Gyvenamojo 

namo šilumos vartotojų pasirinkto Komisijos rekomenduoto taikyti metodo nėra pateiktas, todėl turi 
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būti taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos 

prietaisus atitinkantis metodas; 

29.4.2. Nutarimu Komisija nustatė, kad nuo 2007 m. liepos 1 d. Gyvenamajame name suvartota šiluma buvo 

skirstoma vadovaujantis galiojusiomis metodo Nr. 4 ir metodo Nr. 5 redakcijomis ir iki šiol šiluma 

Gyvenamajame name skirstoma pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5; 

29.4.3. Komisija, susipažinusi su dokumentais dėl Gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens tiekimo 

sistemos, nustatė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Gyvenamajame name yra įrengtas šilumos punktas ir 

įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, metodas Nr. 4 labiausiai atitiko ir atitinka Gyvenamojo namo 

šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, 

o metodas Nr. 5 suvartotai šilumai skirstyti galėjo būti ir gali būti taikomas tais atvejais, kai 

Gyvenamajame name yra nuo centralizuotos šildymo sistemos atjungtų butų ar kitų patalpų; 

29.4.4. išnagrinėjusi ginčą išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, Komisija, remdamasi išimtinai 

negaliojančia Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties dalimi, pripažino, kad metodas 

Nr. 5 negali būti taikomas; 

29.4.5. net ir laikant, kad bylą nagrinėję teismai turėjo peržengti išankstine ginčo ne teisme tvarka išnagrinėto 

ginčo nustatytas ribas, byloje nebuvo jokių duomenų, patvirtinančių metodo Nr. 5 taikymo 

negalimumą; 

29.4.6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. sausio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3- 61-

313/2019 nurodė, kad negyvenamųjų patalpų atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos metu 

(1998 metais) gyvenamojo namo buto ar kitų patalpų savininkų teisė atjungti patalpų šildymo 

įrenginius nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos buvo reglamentuojama šiais teisės aktais: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 704 („Dėl Lietuvos Respublikos 

gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos“) dalinio 

pakeitimo“, Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu 

Nr. 245 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.03:1997 patvirtinimo“ patvirtinta Statinių 

projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka. Atsakovė jokių 

šiuose teisės aktuose nustatytos specialios šilumos tiekimo įrangos atjungimo procedūros pažeidimų 

nenurodė ir neįrodinėjo. 

29.5. Kasacinis skundas nepagrįstai grindžiamas Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje ir Daugiabučių 

gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų 

teisės normų pažeidimu po to, kai 2018 m. kovo 29 d. bendrijos sprendimu neva buvo pasirinktas šilumos 

paskirstymo metodas: 

29.5.1. Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta, kad šilumos paskirstymo metodą 

šilumos vartotojai pasirenka CK nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, t. y. daugiabučio namo 

bendraturčių daugumos sprendimu; 

29.5.2. nagrinėjamu atveju pastato bendraturčių daugumos sprendimas į bylą nėra pateiktas. Bendrijos narių 

2018 m. kovo 29 d. sprendimas nėra CK nustatyta sprendimų priėmimo tvarka priimtas pastato 

bendraturčių sprendimas, todėl jokių teisinių pasekmių negali sukelti. Byloje nėra ginčo, kad ne visi 

pastato bendraturčiai yra bendrijos nariai. Nesant pastato bendraturčių sprendimo dėl Tarybos 

rekomenduojamų metodų pasirinkimo, šilumos tiekimo įmonė privalo parinkti metodą, atitinkantį 

esamą šilumos sistemą; 

29.5.3. pastatų bendraturčiai nėra laisvi pasirinkti bet kokį metodą, kuris neatitinka pastatuose įrengtų 

šildymų sistemų; 

29.5.4. imperatyvi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma nustatomas esminis 

atsiskaitymo už šilumą principas, kad kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, 

išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos 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 pasirenka šilumos vartotojai iš Komisijos 

rekomenduotų taikyti metodų; 

29.5.5. kadangi patalpų šildymo sistema atjungta nuo centrinės šildymo sistemos, patalpos centralizuotai 

tiekiamos šilumos negauna, metodų Nr. 4 ir Nr. 5 taikymas labiausiai atitiko ir atitinka faktinį šilumos 

paskirstymo tipą Gyvenamajame name. 

29.6. Teismai tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą ir neišėjo už ieškinio ribų: 

29.6.1.  Atsakovė, kasaciniame skunde nurodydama, kad Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, 

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartimi rėmėsi kaip vienu iš pagrindų, tačiau ne 

vieninteliu, kitų pagrindų nenurodo, o iš paties nutarimo jų neįmanoma nustatyti. Tarybos atstovas 

bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patvirtino, kad Komisija vadovavosi išimtinai 

panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties dalimi ir jokio kito tyrimo 

neatliko; 

29.6.2. atsakovė kreipėsi į Komisiją su 2018 m. gegužės 22 d. prašymu, jį grįsdama tuo, kad ieškovė nevykdo 

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties ir jos pagrindu priimtos atskirosios nutarties 

(prašyme atsakovė taip pat nurodė, kad Bendrija pasirinko šilumos paskirstymo metodą, tačiau 
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Komisija nutarimu nesprendė klausimo dėl Bendrijos sprendimo (teisės) pasirinkti šilumos 

paskirstymo metodą). Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2019 m. sausio 21 d. nutartimi, priimta 

civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-313/2019, nutraukus civilinės bylos dalį dėl ginčo patalpų šildymo 

sistemos atjungimo nuo centrinės šildymo sistemos teisėtumo, ieškovė pagrįstai šioje byloje įrodinėjo, 

kad metodo Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5 taikymas labiausiai atitiko ir atitinka faktinį šilumos 

paskirstymo tipą pastate, o tai taip pat atitinka Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus bei pastate esančių 

patalpų savininkų interesus; 

29.6.3. ieškovė pateikė byloje įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovė jokių nuostolių dėl ginčo patalpų 

atjungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos nepatyrė, tuo tarpu atsakovė priešingų 

aplinkybių byloje neįrodinėjo; 

29.6.4. teismų praktikoje ginčai dėl patiekto šilumos kiekio paskirstymo daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkams, t. y. dėl jiems tenkančios apmokėti dalies dydžio, pripažįstami ginčais dėl 

nuostolių, patirtų sumokėjus už kito asmens sunaudotą šilumos energiją, atlyginimo. Todėl 

nagrinėjamoje byloje visų pirma turėjo būti nustatyta, kad dėl tariamai netinkamo šilumos 

paskirstymo metodo taikymo atsakovė patyrė nuostolių, t. y. sumokėjo už šilumos energiją daugiau, 

nei jos faktiškai sunaudojo (mokėjo už tai, ko negavo), o jos permoka susidarė dėl to, kad kitas 

patalpų savininkas prievolės sumokėti už suvartotą šilumos energiją išvengė (ji sumokėjo už dalį 

šilumos energijos, už kurią turėjo mokėti UAB „Baltisches Haus“). Atsakovė šių aplinkybių byloje 

apskritai neįrodinėjo; 

29.6.5. pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai pažymėjo, kad atsakovė jai priklausantį butą pastate 

įsigijo tik 2013 m. spalio 16 d., todėl Komisija neturėjo jokio pagrindo priimti sprendimą 

perskaičiuoti ir grąžinti permokas atsakovei už laikotarpį nuo 2007 m. liepos 1 d.; 

29.6.6. buvusiems atsakovės buto savininkams apie ginčo negyvenamųjų patalpų atsijungimą nuo 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos neabejotinai buvo žinoma nuo 2002 m., šie asmenys jokių 

ginčų dėl to nekėlė ir maksimalus 10 metų senaties terminas tokiems ginčams kelti yra pasibaigęs. 

Nors teismai, atmesdami ieškinio reikalavimus, nepasisakė dėl ieškinio senaties termino taikymo, šis 

terminas yra pasibaigęs.  

29.7. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 98 straipsnio 2 dalį ir nenukrypo nuo kasacinio teismo 

praktikos: 

29.7.1. ieškovės patirtos išlaidos, susijusios su advokato pagalba, neviršija Rekomendacijose nurodyto 

dydžio ir pirmosios instancijos teismo netgi buvo sumažintos, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra fizinis 

asmuo; 

29.7.2. atsakovė nepagrįstai nurodo, kad byla ieškovei buvo nesudėtinga. Ieškovė nėra dalyvavusi nė 

vienoje panašaus pobūdžio byloje. Pati atsakovė pateikė prašymą pirmosios instancijos teismui dėl 1840 

Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nurodydama, kad realiai jos išlaidos buvo daug didesnės, o tai 

paneigia atsakovės argumentus dėl CPK 98 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir bylos nesudėtingumo; 

29.7.3. atsakovė nepagrįstai nurodo, kad aplinkybė, jog pas ieškovę dirba teisininkas, pašalina ieškovės 

teisę naudotis advokato paslaugomis. Šis teisininkas neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, 

kuris leistų vesti bylas ieškovės vardu (CPK 56 straipsnio 2 dalis). Įstatymai nedraudžia juridiniams 

asmenims naudotis advokato pagalba tais atvejais, kai juridinis asmuo yra sudaręs darbo sutartį su 

teisininku. Vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, išlaidų advokato pagalbai apmokėti 

atlyginimas yra priteisiamas, neatsižvelgiant į tai, kad pas juridinį asmenį dirba net ir aukštąjį 

universitetinį teisinį išsilavinimą turintys asmenys; 

29.7.4. sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, svarbus pačios atsakovės procesinis elgesys. 

Byla galėjo būti išnagrinėta žymiai greičiau, tačiau būtent dėl pačios atsakovės prašymų, teikiamų ne 

laiku, t. y. bylos nagrinėjimo metu, ir dokumentų pateikimo teismui civilinės bylos nagrinėjimo dieną 

pirmosios instancijos teismas buvo priverstas atidėti teismo posėdžius, dėl to bylinėjimosi išlaidos 

išaugo. Atsakovės procesinis elgesys apeliacinės instancijos teisme, teikiant įstatyme nenustatytus 

paaiškinimus teismo posėdžio išvakarėse, taip pat nebuvo suderinamas su CPK 7 straipsnyje įtvirtintais 

proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais, sąžiningu naudojimusi procesinėmis teisėmis, dėl 

to ieškovės bylinėjimosi išlaidos taip pat padidėjo; 

29.7.5. nagrinėjamu atveju būtent atsakovė, o ne ieškovė, nesulaukusi Lietuvos apeliacinio teismo 2018 

m. kovo 22 d. nutarties apskundimo termino pabaigos, inicijavo ginčą tuo pagrindu, kad ieškovė 

nevykdo Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutarties; 

29.7.6. atsakovės argumentai, kad teismas nepagrįstai priteisė iš jos atlyginti išlaidas, ieškovės patirtas dėl 

specialių žinių turinčio asmens išvados parengimo, nes tokios išvados negalima vertinti kaip ekspertizės 

išvados ir ji neturi jokio įrodomosios galios, yra nepagrįsti. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, 

priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Atsižvelgiant į 

ginčo specifiškumą, kreipimasis į specialių žinių turintį asmenį buvo neišvengiamai būtinas ir pagrįstas. 

29.8. Kadangi atsakovė pirmosios instancijos teismui nenurodė ir neįrodinėjo jokių aplinkybių dėl savo patirtų 

nuostolių ar permokos, susidariusios ieškovei taikant metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5, todėl jos su 

kasaciniu skundu pateikti įrodymai, kurie, atsakovės teigimu, patvirtina jos permoką dėl netinkamo metodo 
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taikymo (permokos skaičiavimas įkeltas į kasacinio skundo tekstą), vadovaujantis CPK 347 straipsnio 2 

dalyje įtvirtintu draudimu priimti naujus įrodymus ir juos vertinti, neturi būti priimti.   

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 

 

Dėl ginčo dėl šilumos paskirstymo pastate esančių butų ir kitų patalpų savininkams nagrinėjimo teisme 

 

30. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl šilumos energijos kiekio paskirstymo pastate esančių butų ir kitų 

patalpų savininkams bei mokesčių už šilumos energiją perskaičiavimo. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 1 

dalį, vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų 

(eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka. Pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 

1 dalies nuostatas, vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar 

teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti 

savo reikalavimus. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau 

kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojo kreipimąsi energetikos įmonė nagrinėja savo nustatyta 

tvarka, kurią privalo skelbti savo interneto svetainėje ir sudaryti sąlygas vartotojams su ja susipažinti kitais būdais 

(Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis). 

31. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti 

pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti 

ginčą. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima vartotojo teisės kreiptis į 

teismą (Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalis). 

32. Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus ne teismo tvarka iki 2019 m. birželio 31 d. nagrinėjo Valstybinė energetikos 

inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Komisijai pagal kompetenciją buvo priskirta 

nagrinėti ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl 

prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl 

energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus 

energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai (Energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios iki 

2019 m. birželio 31 d., 34 straipsnio 4 dalis). 

33. Vadovaujantis ginčo atveju aktualios Energetikos įstatymo redakcijos 34 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės 

energetikos inspekcijos ir Komisijos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus, 

įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės energetikos inspekcijos ar 

Komisijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po 

Valstybinės energetikos inspekcijos ar Komisijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo 

apskundimu. Remiantis Energetikos įstatymo 34 straipsnio 8 dalimi, įsigaliojusiam Valstybinės energetikos 

inspekcijos ir Komisijos sprendimui buvo suteiktas vykdomojo dokumento teisinis statusas, nurodant, kad tuo 

atveju, jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas CPK nustatyta tvarka.  

34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog tarp energetikos įmonės ir vartotojo kilęs ginčas buvo išnagrinėtas Komisijos 

privaloma ikiteismine tvarka, tačiau, ieškovei (energetikos įmonei) dėl priimto Komisijos nutarimo pareiškus ieškinį 

bendrosios kompetencijos teisme, ginčas turėjo būti nagrinėjamas iš esmės. Taigi, atsižvelgiant į nutarties 33 punkte 

nurodytą reglamentavimą, pareiškus ieškinį bendrosios kompetencijos teisme, Komisijos nutarimas liko 

neįsiteisėjęs, netapo privalomas ir neįgijo vykdomojo dokumento statuso (CPK 587 straipsnio 10 punktas, 

Energetikos įstatymo 34 straipsnio 8 dalis). Teismas tokiu atveju tarp vartotojo ir energetikos įmonės kilusį ginčą 

turėjo nagrinėti iš esmės, o Komisijos nutarimas negalėjo būti teismo peržiūros dalykas, t. y. teismas, nagrinėdamas 

ginčą iš esmės, neturėjo vykdyti šio nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimo ar peržiūros procedūrų, nes tokios 

procedūros įstatyme nenustatytos. Nagrinėdamas tarp šalių kilusį ginčą dėl šilumos kiekio paskirstymo vartotojams 

(inter alia (be kita ko), ir dėl konkretaus šilumos paskirstymo metodo taikymo) teismas CPK nustatyta tvarka turėjo 

nustatyti tokio ginčo išsprendimui teisinę reikšmę turinčias aplinkybes, šias aplinkybes teisiškai kvalifikuoti ir 

priimti atitinkamą sprendimą.  

35. Šilumos paskirstymo vartotojams pagrindas įtvirtintas šiuo metu galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 

dalyje. Pagal aptariamą nuostatą, 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 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 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 CK nustatyta 

sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. 

Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai 

pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos 
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prietaisus atitinkantis metodas. Nagrinėjamo ginčo atveju aktualiu laikotarpiu galiojo iš esmės tokios pat šio 

įstatymo nuostatos. 

36. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad šilumos vartotojų teisė pasirinkti tinkamiausią jiems šilumos 

paskirstymo metodą turi tam tikrų teisinės pareigos požymių, nes, visų pirma, vartotojai tampa atsakingi už tinkamo 

šilumos paskirstymo metodo paiešką ir nusistatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-386-916/2016, 30 punktas). Skirtingi šilumos paskirstymo metodai parengiami siekiant 

tinkamai apskaičiuoti šilumos kainą priklausomai nuo to, kokia pastate įrengta šildymo sistema. Taip patenkinami 

šilumos vartotojų poreikiai mokėti už realiai suvartojamą šilumos kiekį ir užtikrinama tinkama šilumos vartotojų ir 

šilumos tiekėjo interesų pusiausvyra. Name taikomas šilumos paskirstymo metodas turi atitikti namo šildymo 

sistemos ypatumus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-

386-916/2016 27, 28 punktus). 

37. Šilumos tiekėjas yra teisės aktų įpareigotas taikyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus 

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį šilumos paskirstymo metodą (Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 

2 dalis) ir yra ribojamas 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 

patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatų, kurių 29 punkte nurodyti tipiniai atvejai, kada šilumos 

tiekėjas turi taikyti tam tikrą šilumos paskirstymo metodą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386-916/2016, 29 punktas).  

38. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Lazdijų šiluma“ tiekia šilumą gyvenamajam namui (duomenys 

neskelbtini). Paskirstydama suvartotą šilumos kiekį butų ir kitų patalpų savininkams, ieškovė taiko pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus atitinkantį Komisijos 

rekomenduotą taikyti šilumos paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5. 

Byloje nustatyta, kad gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), butų ir kitų patalpų savininkai nėra nustatyta 

tvarka priėmę sprendimo dėl konkrečių Komisijos rekomenduojamų taikyti šilumos kiekio paskirstymo butų ir kitų 

patalpų savininkams metodų taikymo. Byloje ieškovė siekia nustatyti, kad ji teisingai taiko minėtus šilumos 

paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5, o atsakovė byloje kvestionuoja ieškovės parinktų taikyti šilumos paskirstymo 

metodų Nr. 4 ir Nr. 5 tinkamumą, siekdama jai priklausančiam butui priskirto šilumos kiekio nurodomu laikotarpiu 

perskaičiavimo ir sumokėtos kainos dalies už priskirtą šilumos kiekį sumažinimo.   

39. Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5 gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu šilumos 

paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas šilumos kiekis pastatui šildyti, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų 

teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.) 

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 1.4 punktas 

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. O3-205 redakcija)). Byloje 

esminis ginčas kilo dėl šio metodo taikymo, atsakovei teigiant, jog trečiajam asmeniui UAB „Mentalumas“ 

priklausančios patalpos nėra teisėtai atjungtos nuo bendros pastato (duomenys neskelbtini), šildymo sistemos ir 

šioms patalpoms tiekiama šilumos energija, kurios dalį apmoka atsakovė. 

40. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiamas atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos teisėtumo 

aspektas, t. y. tam, kad buto ar kitų patalpų savininko šildymo sistemų įrenginių atsijungimas nuo daugiabučio namo 

šildymo sistemų būtų laikomas teisėtu, jis turi būti atliktas laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų; nurodoma, 

kad savininkams įtvirtinta teisė atjungti savo buto, patalpų šildymo sistemos įrenginius nuo bendros daugiabučio 

namo šildymo sistemos, tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atsijungimo tvarkos 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2012); vartotojai, kurie 

neteisėtai atjungė buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, išlieka šilumos energijos vartotojai, iki teisės 

aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimą, ir jiems tenka pareiga mokėti už 

šilumos energiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334-

687/2017, 30 punktas). 

41. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad vartojimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties atveju vartotojas 

fizinis asmuo turi teisę vienašališkai, t. y. nepriklausomai nuo šilumos energijos tiekėjo valios, nutraukti sutartį, 

tačiau šią teisę įgyvendindamas turi laikytis tam tikrų reikalavimų, kurie skirti tinkamai visų suinteresuotų asmenų 

interesų (tiek privačių, tiek viešųjų) pusiausvyrai užtikrinti, be kita ko, turi būti užtikrinta, kad namo inžinerinių 

sistemų pertvarkymas nepažeis statybos santykius reglamentuojančios viešosios teisės nuostatų, kad kiti namo 

gyventojai nepatirs žalos dėl šilumos energijos tiekimo tvarumo pažeidimų ar jiems nepagrįstai perkeltos mokėjimo 

už šilumos energiją naštos ar pan., kad bus užtikrintas šilumos tiekėjo interesas gauti užmokestį už vartotojo gautą 

energiją ir šilumos tiekėjas bus tinkamai informuotas apie vartotojo ketinimą nutraukti sutartį. Aptariamiems 

tikslams pasiekti – vartotojo atsijungimo nuo centralizuotos energijos tiekimo sistemos teisėtumui užtikrinti, be kita 

ko, skirti Statybos ir Šilumos ūkio įstatymų lydimieji teisės aktai – statybos techniniai reglamentai bei šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 

e3K-3-172-469/2019, 39 punktas). 

42. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad statybą reglamentuojančiais teisės aktais buto šilumos atjungimo 

procedūra reguliuojama tiek, kiek tai susiję su statybos darbų atlikimu ir šiam procesui reikalingų dokumentų 

išdavimu, t. y. statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustatyta, kaip parengti pastatą, butą atjungimo nuo 

centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų procesui; šilumos tiekimą ir vartojimą reglamentuojančiais 

teisės aktais įtvirtinamas pats atsijungimo procesas, t. y. kaip turi būti atsijungta nuo centralizuoto šildymo ir karšto 

vandens tiekimo sistemų, kad būtų užtikrinta šilumos vartotojo teisė pasirinkti jam palankiausią šildymo ir karšto 
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vandens tiekimo būdą ir būtų nepažeisti kitų daugiabučio namo gyventojų, centralizuoto šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistemų vartotojų, interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-7-13-916/2017, 37 punktas). Analogiškai šis teisinis reglamentavimas aiškintinas ir tais atvejais, kai nuo 

centralizuotos šildymo sistemos yra atjungiamos kitos patalpos, esančios daugiabučiame name.  

43. Apibendrinant aptartas kasacinio teismo praktikos nuostatas, darytina išvada, kad, kilus tokio pobūdžio ginčui, kaip 

nagrinėjamoje byloje, kai yra kvestionuojamas vieno iš patalpų savininkų atsijungimo nuo centralizuotos šildymo 

sistemos teisėtumas, byloje turėjo būti nustatytos aplinkybės, kurios patvirtintų arba paneigtų faktinių atsijungimo 

veiksmų atlikimo metu galiojusios tvarkos laikymąsi, ir tuomet būtų sprendžiama dėl atitinkamo šilumos 

paskirstymo metodo taikymo.  

44. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, konstatavo, kad 

byloje esminis ginčas kilo atsakovei teigiant, jog trečiajam asmeniui UAB „Mentalumas“ priklausančios patalpos 

nėra atjungtos nuo bendros pastato (duomenys neskelbtini), šildymo sistemos, šioms patalpoms tiekiama šilumos 

energija, kurios dalį apmoka atsakovė; teismas nusprendė, jog atsakovė į bylą nepateikė rašytinių įrodymų, kurie 

paneigtų Alytaus apylinkės teismo sprendimo išvadą, kad trečiojo asmens UAB „Mentalumas“ patalpos yra 

atjungtos nuo ginčo namo šildymo sistemos. Taigi, apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritarė pirmosios 

instancijos teismo išvadoms dėl trečiojo asmens atsijungimo nuo ginčo namo šildymo sistemos teisėtumo.  

45. Teismų procesiniuose sprendimuose pažymėta, kad byloje esantis atsakovės 2018 m. gegužės 22 d. prašymas 

patvirtina, jog atsakovė inicijavo tarp jos ir ieškovės UAB „Lazdijų šiluma“ kilusio ginčo dėl šilumos energijos 

paskirstymo nagrinėjimą Komisijoje ir jį grindė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 

2018 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-142-186/2018, kuria buvo konstatuota, kad pastate 

esančių ir šiuo metu UAB „Mentalumas“ priklausančių negyvenamųjų patalpų šilumos vartojimo įrenginių 

atjungimo nuo pastato šilumos tinklų procedūra nėra baigta teisės aktų nustatyta tvarka. Jokių kitų neteisėtų 

ieškovės veiksmų atsakovė Komisijai nenurodė. Išnagrinėjus šį vartojimo ginčą Komisijos priimtas 2018 m. 

rugpjūčio 30 d. nutarimas taip pat patvirtina, kad Komisija pastate suvartotos šilumos paskirstymą vertino išimtinai 

tik minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartyje padarytų išvadų aspektu, joks kitas tyrimas 

nebuvo atliekamas. Kadangi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. 

sausio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-313/2019, minėta apeliacinės instancijos teismo 

nutarties dalis buvo panaikinta ir civilinės bylos dalis dėl reikalavimo pripažinti, kad negyvenamųjų patalpų 

savininkė neteisėtai atjungė patalpų šildymo sistemą nuo centrinės šildymo sistemos, nutraukta, pirmosios 

instancijos teismas nusprendė, jog Komisijos nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.  

46. Kaip jau nurodyta šios nutarties 34 punkte, Komisijos nutarimas nėra ir negali būti teisminės peržiūros dalykas, 

teismas nevykdo šio nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo, o nagrinėja ginčą iš esmės. Aplinkybė, kad 

Komisija, priimdama nutarimą dėl tarp vartotojo ir energetikos įmonės kilusio ginčo išsprendimo, rėmėsi Lietuvos 

apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje 

Nr. e2A-142-186/2018, kuri vėliau kasacinio teismo buvo panaikinta, savaime negali nulemti tokio ginčo 

išnagrinėjimo teisme rezultato. Kaip konstatuota šios nutarties 43 punkte, šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyką 

sudaro vieno iš šilumos vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos teisėtumo klausimas, tiesiogiai 

lemiantis taikytino šilumos paskirstymo metodo parinkimą. Kadangi bylą nagrinėję teismai kilusio ginčo iš esmės 

neišnagrinėjo, nenustatė faktinių aplinkybių, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl atsijungimo nuo centralizuoto 

šildymo sistemos teisėtumo (neteisėtumo), nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog buvo neatskleista bylos 

esmė. Kasacinis teismas faktinių bylos aplinkybių nenustato, o sprendžia tik su teisės taikymu susijusius klausimus 

(CPK 353 straipsnio 1 dalis). Bylos esmės neatskleidimas yra esminis proceso teisės normų pažeidimas, dėl kurio, 

byloje nesant įvertintų visų reikšmingoms aplinkybėms nustatyti reikalingų įrodymų, byla negali būti išnagrinėta iš 

esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 360 straipsnis). Dėl to skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis 

ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintini, o byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš 

naujo, kad nagrinėdamas šią bylą pirmosios instancijos teismas nustatytų šios nutarties 43 punkte nurodytas 

aplinkybes ir spręstų dėl atitinkamo šilumos paskirstymo metodo taikymo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 

340 straipsnio 5 dalis, 360 straipsnis).   

47. Kiti kasacinio skundo argumentai, atsižvelgiant į kasacinio teismo šioje nutartyje pateiktus išaiškinimus ir procesinę 

bylos baigtį, laikytini teisiškai nereikšmingais, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų 

 

48. Kasaciniam teismui nusprendus civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šalių 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi 

išlaidų paskirstymu (CPK 93, 96 straipsniai). 

 

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

civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu, 

 

n u t a r i a : 
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Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gruodžio 22 d. nutartį ir Alytaus 

apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš 

naujo.  

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

 

Teisėjos    Alė Bukavinienė 

Gražina Davidonienė 

Egidija Tamošiūnienė  

 

LŠTA KOMENTARAS. Dėl LAT 2021-11-17 nutarties  
 

Nagrinėjamoje byloje tarp šalių UAB Lazdijų Šiluma ir A. M. – kilęs ginčas dėl šilumos 

energijos kiekio paskirstymo pastate esančių butų ir kitų patalpų savininkams bei mokesčių už 

šilumos energiją perskaičiavimo. 
Ieškovė UAB „Lazdijų šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti, kad 

paskirstydama šilumos energiją pastate, ieškovė turėjo ir pagal esamą situaciją turi teisę taikyti 

šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį 

metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5, bei pripažinti, kad atsakovės reikalavimas nuo 2007 m. liepos 1 

d. perskirstyti vykdytą šilumos paskirstymą pagal metodą Nr. 4 ir ateityje taikyti metodą Nr. 4 yra 

neteisėtas ir turi būti atmestas. 
Šilumos paskirstymo vartotojams pagrindas įtvirtintas šiuo metu galiojančio Šilumos ūkio 

įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje. Pagal aptariamą nuostatą, 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 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 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 CK 

nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir 

energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.  
Nagrinėjamo ginčo atveju aktualiu laikotarpiu galiojo iš esmės tokios pat šio įstatymo 

nuostatos. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad šilumos vartotojų teisė pasirinkti 

tinkamiausią jiems šilumos paskirstymo metodą turi tam tikrų teisinės pareigos požymių, nes, visų 

pirma, vartotojai tampa atsakingi už tinkamo šilumos paskirstymo metodo paiešką ir nusistatymą 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386-

916/2016, 30 punktas).   
Skirtingi šilumos paskirstymo metodai parengiami siekiant tinkamai apskaičiuoti šilumos 

kainą priklausomai nuo to, kokia pastate įrengta šildymo sistema. Taip patenkinami šilumos 

vartotojų poreikiai mokėti už realiai suvartojamą šilumos kiekį ir užtikrinama tinkama šilumos 

vartotojų ir šilumos tiekėjo interesų pusiausvyra.  
 Šilumos tiekėjas – teisės aktų įpareigotas taikyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemą 

bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį šilumos paskirstymo metodą (Šilumos 

ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalis) ir yra ribojamas 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatų, 

kurių 29 punkte nurodyti tipiniai atvejai, kada šilumos tiekėjas turi taikyti tam tikrą šilumos 

paskirstymo metodą.  
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Lazdijų šiluma“ tiekia šilumą 

gyvenamajam namui, paskirstydama suvartotą šilumos kiekį butų ir kitų patalpų savininkams, 

ieškovė taiko pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus 

apskaitos prietaisus atitinkantį Komisijos rekomenduotą taikyti šilumos paskirstymo butų ir kitų 

patalpų savininkams metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5.  
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Byloje nustatyta, kad gyvenamojo namo, butų ir kitų patalpų savininkai nėra nustatyta 

tvarka priėmę sprendimo dėl konkrečių Komisijos rekomenduojamų taikyti šilumos kiekio 

paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodų taikymo. Ieškovė siekia nustatyti, kad ji 

teisingai taiko minėtus šilumos paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5, o atsakovė byloje kvestionuoja 

ieškovės parinktų taikyti šilumos paskirstymo metodų Nr. 4 ir Nr. 5 tinkamumą, siekdama jai 

priklausančiam butui priskirto šilumos kiekio nurodomu laikotarpiu perskaičiavimo ir sumokėtos 

kainos dalies už priskirtą šilumos kiekį sumažinimo.   
Šilumos paskirstymo metodas Nr. 5 gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos 

rekomenduojamu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas šilumos kiekis pastatui šildyti, 

kai dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir 

šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.)  
Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiamas atsijungimo nuo centralizuoto šildymo 

sistemos teisėtumo aspektas, t. y. tam, kad buto ar kitų patalpų savininko šildymo sistemų įrenginių 

atsijungimas nuo daugiabučio namo šildymo sistemų būtų laikomas teisėtu, jis turi būti atliktas 

laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų; nurodoma, kad savininkams įtvirtinta teisė atjungti 

savo buto, patalpų šildymo sistemos įrenginius nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, 

tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atsijungimo tvarkos. Vartotojai, 

kurie neteisėtai atjungė buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, išlieka šilumos 

energijos vartotojai, iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto vandens sistemų 

atjungimą, ir jiems tenka pareiga mokėti už šilumos energiją.  
Aplinkybė, kad Komisija, t. y VERT priimdama nutarimą dėl tarp vartotojo ir energetikos 

įmonės kilusio ginčo išsprendimo, rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2018 m. kovo 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-142-186/2018, kuri vėliau 

kasacinio teismo buvo panaikinta, savaime negali nulemti tokio ginčo išnagrinėjimo teisme 

rezultato.  

Kaip konstatuota šioje nutartyje: Civilinės bylos nagrinėjimo dalyką sudaro vieno iš šilumos 

vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos teisėtumo klausimas, tiesiogiai lemiantis 

taikytino šilumos paskirstymo metodo parinkimą. Kadangi bylą nagrinėję teismai kilusio ginčo iš 

esmės neišnagrinėjo, nenustatė faktinių aplinkybių, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl 

atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos teisėtumo (neteisėtumo), nagrinėjamu atveju yra 

pagrindas pripažinti, jog buvo neatskleista bylos esmė. LABAI SVARBU: Teismas pasisakė, kad 

pirmos ir antros instancijų teismai neatskleidė bylos esmės ir tokiu būdu nenustatė reikšmingų 

aplinkybių, kurio pagrindu, atsirastu galimybė nustatyti, kuriuo metodu šildyti pastatą. Teismas 

taip pat atkreipė dėmesį, kad VERT vadovaujasi apeliacinės instancijos teismų praktika, nors 

sprendimas jau būna pakitęs. Šiuo konkrečiu atveju byla perduoda nagrinėti pirmos instancijos 

teismui nagrinėti iš naujo.   
Svarbu pastebėti, jog teismų praktikoje, neretais atvejais iki kol pasisako LAT, nustatomos 

klaidos, kuriuose savo įvairiuose raštuose ir išvadose pateikia VERT teismui. Pirmų dviejų 

instancijų teismų klaidos pakankamai rimtos, kadangi susiję su CŠT finansine puse. Manau, kad 

dažnu atveju, teismai patiki VERT kaip atsakingos ir specifinę veiklą vykdančia valdžios institucijos 

parengtais raštais, nuomonėmis ir kt. jos dokumentais, kurie iš esmės galimai daro neigiama įtaką 

teismams, kenkia formuojamai teismų praktikai.   
Iš šios ir kitų LAT sprendimų darytina išvada, kad šiuo metu būtina teismams aklai 

nepasitikėti VERT pateikiamais dokumentais, o kviestis papildomus ekspertus, kurie galėtų 

teismams paaiškinti specifinių žinių reikalaujančius ir esmę sudarančius dalykus, kaip antai 

mokslininkus/energetikos ekspertus, kurie turi autoritetą ir svarų indelį visame energetikos 

sektoriuje.  
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Pagal gavėjų sąrašą  2021-11-30                  Nr. (21.3-25 Mr)3-2028  

   

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir 

kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 

projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2021 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymui Nr. XIV-627 (toliau – EEĮ pakeitimo 

įstatymas Nr. XIV-627) nuo 2022 m. sausio 1 d. Elektros energetikos įstatyme pakeitus 7 straipsnio, 

kuriame nustatomos Energetikos ministerijos funkcijos, 2 punktą vietoje pareigos tvirtinti Prekybos 

elektros energija taisykles nustatyta pareiga tvirtinti Elektros energijos rinkos taisykles. 

Atsižvelgiant į tai, Įsakymo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1- 244 „Dėl Prekybos elektros energija 

taisyklių patvirtinimo“. 

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros 

energijos vidaus rinkos (toliau – Reglamentas (ES) 2019/943) 8 straipsnyje yra reglamentuotas 

prekybos kitos paros ir einamosios paros rinkose laiko intervalo nustatymas. Taigi Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-173 „Dėl valandinės 

elektros energijos prekybos pradžios“ nuostatos neatitinka Reglamento (ES) 2019/943 nuostatų. 

Atsižvelgiant į tai, Įsakymo projektu taip pat siūloma pripažinti netekusiu galios Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 1-173 „Dėl valandinės 

elektros energijos prekybos pradžios“. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus EEĮ pakeitimo įstatymui Nr. XIV-627, Lietuvos 

Respublikos energetikos ministras turės patvirtinti Elektros energijos rinkos taisykles (toliau – 

Taisyklės), todėl Įsakymo projektu siūloma patvirtinti šias Taisykles. Taisyklių tikslas – 

reglamentuoti elektros energijos rinkoje susiklostančius rinkos dalyvių tarpusavio santykius, taip 

pat rinkos dalyvių santykius su elektros tinklų operatoriais ir paskirtuoju rinkos operatoriumi, tinklų 

operatorių ir paskirtojo rinkos operatoriaus teises ir pareigas vykdant prekybą elektros energija, 

balansavimo paslaugomis, su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis. 

Taisyklės taip pat reguliuoja atsakomybę už disbalansą ir informacijos mainus bei informacijos 

skelbimą elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Europos Sąjungoje (toliau – ES) veikia bendra elektros energijos vidaus rinka, kurios 

veikimo taisyklės nustatytos ES reglamentuose, vadinamuosiuose Tinklo kodeksuose, ir 

Reglamente (ES) 2019/943, o skaidrumas ir priežiūra užtikrinami pagal 2011 m. spalio 25 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b75af7e051b711ec86bdcb0a6d573b32
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vientisumo ir skaidrumo nuostatas (toliau – Reglamentas (ES) 1227/2011). Šių reglamentų 

nuostatos yra tiesiogiai taikomos ir privalomos visoms ES valstybėms narėms, todėl Taisyklių 

nuostatos rengtos atsižvelgiant į šiuos reglamentus: Reglamentą (ES) 2019/943, Reglamentą (ES) 

1227/2011, 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos 

pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą 

(ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. 

Komisijos reglamentą (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos 

eksploatavimo gairės, ir 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2196 dėl tinklo 

kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 

taip pat į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/944 dėl elektros 

energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES, ir 

Elektros energetikos įstatymą (įskaitant nuostatas, kurios įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. pagal 

EEĮ pakeitimo įstatymą Nr. XIV-627). 

Taisyklėse siūloma įtvirtinti nuostatas, reglamentuojančias šiuos elektros energijos rinkos 

segmentus: 

- prekybą elektros energija, kuri apima prekybą elektros energija pagal dvišales sutartis 

(nebiržinės rinkos) ir prekybą elektros energija elektros energijos biržoje (kitos paros ir einamosios 

paros rinkos); 

- prekybą papildomomis paslaugomis, kuri apima prekybą balansavimo paslaugomis 

(balansavimo energija ir balansavimo pajėgumais) ir prekybą su dažnio reguliavimu nesusijusiomis 

papildomomis paslaugomis. 

Reglamento (ES) 2019/943 5 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta esminė visų rinkos dalyvių 

pareiga – būti atsakingiems už savo pačių sukeltą sistemos disbalansą, todėl Taisyklėse taip pat 

siūloma detalizuoti atsakomybės už disbalansą realizavimą, atsižvelgiant į minėtas Reglamento 

(ES) 2019/943 nuostatas. 

Taisyklėse taip pat siūloma numatyti nuostatas dėl reikalingų informacijos mainų tarp rinkos 

dalyvių ir tinklų operatorių bei tarp tinklų operatorių, kadangi daugeliu atvejų reikalingas elektros 

energijos apskaitos duomenų apsikeitimas tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų 

tinklų operatoriaus apskaitant rinkos dalyvių disbalansą, o skirstomųjų tinklų operatorius negali būti 

kaip nors įpareigojamas dvišalių perdavimo sistemos operatoriaus ir rinkos dalyvių sutarčių 

nuostatų. Be to, Taisyklėse siūloma nustatyti informacijos skelbimą elektros energijos rinkoje. 

Kadangi tam tikri rinkos veikimo principai, tinklų operatorių, paskirtojo rinkos operatoriaus 

ir rinkos dalyvių pareigos yra tiesiogiai nustatytos ES reglamentuose, tai Taisyklėse pateikiamos 

nuorodos į tuos santykius, pareigas reglamentuojančias reglamentų nuostatas, taip pat, kur 

reikalinga, detalizuojama, kaip jos realizavimas. Tokiu būdu Taisyklėmis taip pat siekiama suteikti 

informaciją rinkos dalyviams, pateikti nuorodas į jų teises ir pareigas reglamentuojančias nuostatas. 

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo 

Įsakymo projekto paskelbimo TAIS. 

Įsakymo projektą parengė energetikos ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo 

grupė. Už Įsakymo projektą tiesiogiai atsakingi kontaktiniai asmenys Energetikos ministerijos 

Energetikos konkurencingumo grupėje: (grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. 8 670 39352, el. 

p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) vyresnioji patarėja Elena Mačiulaitytė, tel. 8 602 46369, el. p. 

elena.maciulaityte@enmin.lt ir patarėjas Kęstutis Šukvietis, tel. 8 602 46543, el. p. 

kestutis.sukvietis@enmin.lt.  

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Elektros energijos 

rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“ projektas, 12 lapų. 

 

Energetikos viceministrė      Inga Žilienė 

 

 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin.lt
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Elena Mačiulaitytė, tel. 8 602 46369, el. p. elena.maciulaityte@enmin.lt 

Kęstutis Šukvietis, tel. 8 602 46543, el. p. kestutis.sukvietis@enmin.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

2021-11-    rašto Nr. (21.3-25 Mr)--      gavėjų sąrašas 

 

1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

3. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

4. Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija 

5. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 

6. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 

7. Buitinių vartotojų sąjunga 

8. Nacionalinė vartotojų konfederacija 

9. Lietuvos nepriklausomų elektros tiekėjų asociacija 

10. Lietuvos verslo konfederacija 

11. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas 

12. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija 

13. Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija 

14. LITGRID AB 

15. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

16. AB „Achema“ 

17. AB „Lifosa“ 

18. AB „Akmenės cementas“ 

19. UAB „Dainavos elektra“ 

20. MB Birštono elektra 

21. UAB „EGTO energija“ 

22. UAB „Elektrum Lietuva“ 

23. UAB „Enefit“ 

24. UAB „Ignitis“ 

25. UAB „Perlas energija“ 

27. UAB „Prekybos namai Giro“ 

28. UAB „Vilniaus energija“ 

29. UAB „Imlitex“ 

30. AB „INTER RAO Lietuva“ 

31. AB „ORLEN Lietuva“ 

32. UAB „Energijos sistemų servisas“ 

33. UAB „Dirbtinis pluoštas“ 

34. UAB „Fortis Energy“ 

35. UAB „Serveka energy“ 

36. UAB „Renerga“ 

37. UAB „TC Holding“ 

38. UAB „Energijos kodas“ 

39. UAB „Marisa“ 

40. Energijos tiekimas UAB 

41. UAB „One Energy“ 

42. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

43. UAB „Vikonda grupė“ 

44. UAB Vakarų techninė tarnyba 

45. „Nordic Power Management“ 

46. UAB „NOMINUS“ 

mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin.lt
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47. AXPO Nordic 

48. Litenergy, UAB 

49. UAB Kauno termofikacijos elektrinė 

50. UAB „Gintaro energija“ 

51. UAB „Vaizga“ 

52. Eesti Energia AS 

53. ELENER, UAB 

54. Energy Supply EOOD 

55. UAB Energijos tiekimo centras 

56. EDF Trading Limited 

57. Kodiani elektros tiekimas, UAB  

58. UAB „ENERTY“ 

59. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla 

60. UAB „Energijos prekyba“ 

61. ALPIQ ENERGY SE 

62. UAB „Metaloidas“ 

63. DANSKE COMMODITIES A/S 

64. Energi Danmark AS 

65. AB „Ignitis gamyba“ 

66. UAB „Green Genius“ 

67. UAB „Energidas“ 

68. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

69. UAB „Scener“ 

70. UAB „Inservis“ 

71. UAB „Berlainių vėjas“ 

72. UAB „Abotis“ 

73. ČEZ, a. s. 

74. In Commodities A/S 

75. UAB „Relektra“ 

76. AJ POWER 

77. UAB Axton Commodities 

78. UAB „Energridas“ 

79. UAB „Arontera“ 

80. UAB „Amika LT“ 

81. A. En. Slovensko s.r.o. 

82. UAB „Denvola“ 

83. UAB „Kardos“ 

84. „SPECTRUM BALTIC“ SIA 

85. UAB „Grunis“ 

86. UAB „Inregnum“ 

87. FuseBox OU 

88. UAB „Aiveks“ 

89. UAB „EG Energija“  

90. UAB „DASMA“ ir partneriai 

91. UAB „DOMIMAKS“ 

92. R. Strigūno įmonė  „DASMA“ 

93. UAB „Deimgvida“ 

94. UAB „ST energija“ 

95. PowerMart ApS 

96. UAB „VILIMONTA“ 

97. UAB „Energobalt“ 

98. UAB „Darnus ūkis“ 
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99. UAB „Vitenda“ 

100. UAB „Boltesa“ 

101. UAB „Alksniškių energija“ 

102. UAB „Solis Navitas“ 

103. UAB „SOLAS ENERGY“ 

104. Flamingo Energy UAB 

105. UAB Lacerum 

106. UAB „Biometana“ 

107. UAB „DP ACETATE“ 

108. UAB „CITRUS alba“ 

109. UAB „ENERGYNET“ 

110. SIA „AOX Trade“ 

111. UAB „REGRON“ 

112. Energi Dannmark A/S 

113. UAB „Fortum Klaipėda“ 

114. UAB „Kauno koegeneracinė jėgainė“ 

115. UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 
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TN: tn  

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS TAISYKLIŲ PAVIRTINIMO IR KAI KURIŲ 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIAIS GALIOS  

 

2021 m.                                  Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 12 punktu 

ir atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/944 

dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2012/27/ES, 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/943 dėl 

elektros energijos vidaus rinkos, 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, 2015 m. liepos 24 d. 

Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos 

valdymo gairės, 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos 

elektros energijos balansavimo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentą (ES) 

2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 2017 

m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi 

elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, Elektros energetikos įstatymą, 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymą dėl branduolinės elektrinės, statomos 

Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, Lietuvos Respublikos 

būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų 

grėsmių, įstatymą: 

1. T v i r t i n u Elektros energijos rinkos taisykles (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:  

2.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1-244 

„Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 1-173 

„Dėl valandinės elektros energijos prekybos pradžios“. 

3. N u s t a t a u, kad: 

3.1. kituose teisės aktuose vartojama nuoroda į „Prekybos elektros energija taisykles“ reiškia 

nuorodą į „Elektros energijos rinkos taisykles“; 

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Energetikos ministras 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/70234f3051b711ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=-n0odowyrk
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m.                       įsakymu Nr.  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektros energijos rinkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja elektros energijos 

rinkos dalyvių (toliau – rinkos dalyviai) elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

tarpusavio santykius, taip pat rinkos dalyvių santykius su elektros tinklų operatoriais (toliau – tinklų 

operatoriai) ir paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi (toliau – paskirtasis rinkos 

operatorius), tinklų operatorių ir paskirtojo rinkos operatoriaus teises ir pareigas vykdant prekybą 

elektros energija, balansavimo paslaugomis, su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis 

paslaugomis. Taisyklės taip pat reguliuoja atsakomybę už disbalansą ir informacijos mainus bei 

informacijos skelbimą elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2. Taisyklės netaikomos mažmeninės prekybos elektros energija (elektros energijos tiekimo 

elektros energijos vartotojams) tvarkai ir sąlygoms, kurias nustato Elektros energetikos įstatymas ir 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės).  

3. Elektros energijos rinkoje veikia rinkos dalyviai, dalyvaujant tinklų operatoriams ir 

paskirtajam rinkos operatoriui. 

4. Elektros energijos rinkoje turi teisę veikti rinkos dalyvis, atitinkantis visus šiuos 

reikalavimus: 

4.1. turintis licenciją ir (ar) leidimą, leidžiančius vykdyti atitinkamą veiklą elektros 

energetikos sektoriuje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai atitinkamos veiklos vykdymui 

licencija ir (ar) leidimas nėra reikalingi; 

4.2. turintis su perdavimo sistemos operatoriumi sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį, 

kuri parengta pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtas, Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintas ir perdavimo sistemos operatoriaus interneto 

svetainėje paskelbtas atsiskaitymo už disbalansą sutarties (už balansą atsakingoms šalims taikomų 

nuostatų ir sąlygų) standartines sąlygas (toliau – atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės 

sąlygos) ir yra už balansą elektros energijos rinkoje atsakinga šalis (toliau – už balansą atsakinga 

šalis) arba yra su kitu asmeniu, kuris yra už balansą atsakinga šalis, sudaręs atsakomybės už balansą 

perdavimo sutartį, arba Elektros energetikos įstatyme ir (ar) Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatyme nustatytais atvejais jo atsakomybė už disbalansą perduota kitam asmeniui.  

5. Rinkos dalyviai turi reguliuojamojo trečiųjų asmenų dalyvavimo teisę persiųsti elektros 

energiją. Ši teisė įgyvendinama sudarant elektros energijos perdavimo arba persiuntimo paslaugos 

sutartį su tinklų operatoriumi. Elektros energijos gamintojų (toliau – gamintojai) ar energijos 

kaupimo įrenginių savininkų teisė patiekti elektros energiją į elektros tinklus įgyvendinama pagal 

tinklų operatoriaus parengtą ir Tarybos patvirtintą pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą. 

6. Atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį, kaip nustatyta 2019 m. birželio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau – 

Reglamentas (ES) 2019/943) 8 straipsnio 4 dalyje, nustato perdavimo sistemos operatorius, išskyrus 

atvejus, kai Taryba perdavimo sistemos operatoriaus prašymu yra leidusi taikyti kitokį atsiskaitymo 

už disbalansą laikotarpį. Perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje skelbia 

informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį ir jo nustatymo pagrindus. 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

7.1. Automatizuota elektros energijos duomenų nuskaitymo sistema (toliau – 

automatizuota duomenų nuskaitymo sistema) – sistema, leidžianti perdavimo sistemos operatoriui 



 

50 

ar skirstomųjų tinklų operatoriui nuotoliniu būdu nuskaityti valandinius elektros energijos apskaitos 

prietaiso, kuris nėra išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas, rodmenis. 

7.2. Disbalanso elektros energijos rinkoje pataisa (toliau – disbalanso pataisa) – sąvoka 

atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros 

energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 14 punkte nurodytą sąvoką „disbalanso pataisa“. 

7.3. Disbalanso elektros energijos rinkoje kaina (toliau – disbalanso kaina) – sąvoka 

atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros 

energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 12 punkte nurodytą sąvoką „disbalanso kaina“. 

7.4. Dvišalė didmeninio elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – dvišalė 

sutartis) – dviejų elektros energijos rinkos dalyvių sudaroma sutartis, kurioje susitariama dėl 

didmeninio elektros energijos pirkimo–pardavimo. Ši sutartis neapima elektros energijos pirkimo–

pardavimo sutarties. 

7.5. Pagrindinė sandorio šalis – sąvoka atitinka 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento 

(ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2 

straipsnio 42 punkte pateiktą sąvoką. 

7.6. Parengties tvirtinimo procesas – sąvoka atitinka Reglamento (ES) 2019/943 2 

straipsnio 18 punkte pateiktą sąvoką. 

7.7. Paskirtasis elektros energijos kiekis (toliau – paskirtasis kiekis) – sąvoka atitinka 

2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros 

energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 15 punkte pateiktą sąvoką „paskirtasis kiekis“. 

7.8. Planavimo rajonas – sąvoka atitinka 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento 

(ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 3 

straipsnio 91 punkte pateiktą sąvoką. 

7.9. Pozicija – sąvoka atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 

2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 16 punkte 

pateiktą sąvoką. 

7.10. Rinkų susiejimo operatoriaus funkcija – sąvoka atitinka 2015 m. liepos 24 d. 

Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos 

valdymo gairės, 2 straipsnio 30 punkte pateiktą sąvoką „rinkų susiejimo operatoriaus (RSO) 

funkcija“. 

8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros 

energetikos įstatyme ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse. 

 

II SKYRIUS 

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA 

 

9. Rinkos dalyviai elektros energijos rinkoje elektros energija prekiauja pagal dvišales 

sutartis ir (ar) elektros energijos biržoje. 

10. Importuojama iš trečiųjų šalių ir eksportuojama į trečiąsias šalis elektros energija 

prekiaujama tik elektros energijos biržoje pagal Elektros energetikos įstatymą ir Elektros energijos 

importo ir eksporto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 

spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-302 „Dėl Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl branduolinės elektrinės, statomos 

Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai ir Lietuvos Respublikos 

būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų 

grėsmių, įstatymo 4 straipsniu, nuo elektros energijos branduolinėje elektrinėje gamybos 

technologinių bandymų metu pradžios Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 

jungiamųjų linijų pralaidumai kitos paros ir einamosios paros prekybai elektros energija yra lygūs 0 

MW. 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA PAGAL DVIŠALES SUTARTIS  

 

12. Dvišalės sutartys sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

šeštosios knygos II dalies „Sutarčių teisė“, taip pat Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies 

„Atskiros sutarčių rūšys“ nuostatomis. 

13. Dvišalėse sutartyse nustatomos elektros energijos pirkimo–pardavimo sąlygos, įskaitant, 

bet neapsiribojant, kainas, elektros energijos kiekius, atsiskaitymo principus, atsakomybę. 

14. Prekiaujant elektros energija dvišalėmis sutartimis sutartų elektros energijos prekybos 

kiekių nustatymas vykdomas pagal rinkos dalyvių susitarimą ir gali būti keičiamas dieną prieš 

elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną arba dienos eigoje pagal atsiskaitymo už disbalansą 

sutarties nuostatas, išskyrus atvejus, kai rinkos dalyvių, tarpusavyje sudariusių tą pačią dvišalę 

sutartį, atsakomybę už disbalansą yra prisiėmusi ta pati už balansą atsakinga šalis. Tokiu atveju 

elektros energijos prekybos kiekiai gali būti nustatomi ir keičiami dvišalėje sutartyje, kurioje 

susitariama dėl atsakomybės už disbalansą perdavimo ir kuri laikoma atsakomybės už disbalansą 

perdavimo sutartimi, nustatyta tvarka. 

15. Už balansą atsakingos šalys, kurios yra prisiėmusios atsakomybę už rinkos dalyvių, 

vykdančių elektros energijos prekybą pagal dvišales sutartis, disbalansą, yra atsakingos už teisingos 

(vienodos) informacijos apie pagal tą pačią dvišalę sutartį pirktos ir parduotos elektros energijos 

kiekius pateikimą perdavimo sistemos operatoriui (pagal tą pačią dvišalę sutartį privalo sutapti 

elektros energijos pirkėjo įsigyti elektros energijos kiekiai ir elektros energijos pardavėjo parduoti 

elektros energijos kiekiai). Jei pagal tą pačią dvišalę sutartį tokie kiekiai nesutampa, perdavimo 

sistemos operatorius atlieka veiksmus, numatytus atsiskaitymo už disbalansą sutartyje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA ELEKTROS ENERGIJOS BIRŽOJE (KITOS PAROS 

IR EINAMOSIOS PAROS RINKOSE) 

 

16. Prekyba elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose 

vyksta elektros energijos biržoje (-ose). 

17. Prekybą elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose 

organizuoja paskirtasis rinkos operatorius. Paskirtasis rinkos operatorius, organizuodamas prekybą 

elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose, laikosi Reglamento (ES) 

2019/943 8 straipsnio 1–3 dalyse ir 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, 

kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas (ES) 

2015/1222) 7 straipsnyje nurodytų reikalavimų. 

18. Prekyba kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose vykdoma elektros 

energijos biržoje vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 59 straipsnio 9 dalies ir 63 straipsnio 

nuostatomis, Reglamento (ES) 2019/943 3 straipsnio ir 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 

Reglamento (ES) 2015/1222 nuostatomis ir Taisyklių nuostatomis. 

19. Pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų suderintų pavedimų tarpuskaita ir 

atsiskaitymai už juos būtų atlikti Reglamento (ES) 2015/1222 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta 

tvarka. Pagrindinės sandorio šalys atlieka Reglamento (ES) 2015/1222 68 straipsnio 1 dalyje 

numatytas funkcijas. 

20. Paskelbus kitos paros ar einamosios paros prekybos rinkų rezultatus ir tarp kaimyninių 

šalių susidarius kainų skirtumui, atliekamas pajamų paskirstymas pagal Reglamento 2015/1222 73 

straipsnį. 

21. Rinkos dalyvis, norėdamas prekiauti kitos paros ir einamosios paros rinkose, turi atitikti 

visas šias sąlygas: 

21.1. atitikti Taisyklių 4 punkte nurodytus reikalavimus;  
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21.2. būti registruotas Centralizuoto Europos rinkos dalyvių registro platformoje, 

vadovaujantis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 

dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu;  

21.3. būti sudaręs sutartį su paskirtuoju rinkos operatoriumi. 

22. Rinkos dalyviai, turintys teisę prekiauti kitos paros ir einamosios paros rinkose, turi 

laikytis paskirtojo rinkos operatoriaus paskelbtų prekybos elektros biržoje taisyklių, kuriose 

nustatyta elektros energijos prekybos elektros biržoje tvarka ir kitos prekybos elektros biržoje 

sąlygos ir reikalavimai, , taip pat laikytis atsiskaitymo už disbalansą sutarčių sąlygų su perdavimo 

sistemos operatoriumi.  

23. Remiantis Reglamento (ES) 2015/1222 39 ir 40 straipsniais, rinkos dalyviai visus 

pavedimus parduoti ir (ar) pirkti elektros energiją pateikia paskirtajam rinkos operatoriui iki kitos 

paros prekybos pabaigos. 

24. Paskirtasis rinkos operatorius savo veiklą pradeda sudaręs atsiskaitymo už disbalansą 

sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, nustatančią paskirtojo rinkos operatoriaus, kaip už 

balansą atsakingos šalies, ir perdavimo sistemos operatoriaus tarpusavio santykius. 

25. Paskirtasis rinkos operatorius savo veiklą vykdo Reglamente (ES) 2015/1222 ir 

Reglamente (ES) 2019/943 nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikydamasis Elektros energetikos 

įstatyme, Taisyklėse ir atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatytų privalomų reikalavimų. 

26. Paskirtųjų rinkos operatorių su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu ir 

einamosios paros prekybos rinkų susiejimu, taip, kaip jie atitinkamai apibrėžti Reglamento (ES) 

2015/1222 2 straipsnio 26 ir 27 punktuose, susijusios užduotys vykdomos pagal Reglamento (ES) 

2015/1222 7 straipsnį. 

27. Paskirtieji rinkos operatoriai vykdo bendrą kitos paros ir einamosios paros prekybos 

rinkų susiejimą, atlikdami Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas užduotis. 

28. Paskirtasis rinkos operatorius kartu su kitais paskirtaisiais rinkos operatoriais atlieka 

rinkų susiejimo operatoriaus funkcijas, nurodytas Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnio 2 dalyje.  

29. Perdavimo sistemos operatoriaus su bendru kitos paros ir einamosios paros prekybos 

rinkų susiejimu susijusios užduotys vykdomos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 8 straipsnį. 

30. Pagal Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 8 dalies f punktą ir 80 straipsnio 4 dalį 

perdavimo sistemos operatorius ir paskirtieji rinkos operatoriai susitaria dėl bendrųjų kitos paros 

prekybos rinkų susiejimo ir bendros einamosios paros prekybos rinkų susiejimo išlaidų 

pasidalinimo.  

31. Lietuvoje veikiančios elektros energijos biržos bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos  

nustatyti bendras rinkų susiejimo funkcijas. 

32. Siekiant veiksmingai paskirstyti tarpvalstybinį pralaidumą kitos paros ir einamosios 

paros rinkose, tarpzoninis pralaidumas užtikrinamas (garantuojamas) pagal Reglamentą (ES) 

2015/1222. 

 

III SKYRIUS 

PREKYBA BALANSAVIMO PASLAUGOMIS 

 

33. Perdavimo sistemos operatorius organizuoja prekybą balansavimo paslaugomis ir 

užtikrina, kad prekyba balansavimo energija ir (ar) pajėgumais, įskaitant parengties tvirtinimo 

procesus, būtų organizuojama taip, kad atitiktų Reglamento (ES) 2019/943 6 straipsnio 1 dalyje 

nustatytus reikalavimus. 

34. Vykdydamas balansavimą ir dėl to įgydamas balansavimo paslaugas, taip pat 

valdydamas balansavimo pajėgumus, perdavimo sistemos operatorius laikosi sąlygų, nustatytų 

Reglamente (ES) 2019/943, 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/2195, kuriuo 

nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Reglamentas (ES) 2017/2195), 2017 m. 

rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos 

perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, Taisyklėse ir balansavimo paslaugų teikimo sutartyse su 

balansavimo paslaugų teikėjais. 
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35. Perdavimo sistemos operatorius, organizuodamas balansavimo rinkas, siekia užtikrinti 

eksploatavimo saugumą, taip pat užtikrindamas galimybę išnaudoti ir efektyviai paskirstyti 

tarpzoninį pralaidumą pagal Reglamento (ES) 2019/943 17 straipsnį. 

36. Balansavimo paslaugas perdavimo sistemos operatoriui teikia rinkos dalyviai 

(balansavimo paslaugų teikėjai) pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo paslaugų 

teikėjų sudarytas balansavimo paslaugų teikimo sutartis, parengtas pagal perdavimo sistemos 

operatoriaus parengtas, Tarybos patvirtintas bei perdavimo sistemos operatoriaus interneto 

svetainėje paskelbtas balansavimo paslaugų teikimo sutarties (balansavimo paslaugų teikėjams 

taikomų nuostatų ir sąlygų) standartines sąlygas (toliau – balansavimo paslaugų teikimo sutarties 

standartinės sąlygos). Šios balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos turi atitikti 

Reglamento (ES) 2017/2195 18 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. 

37. Balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos turi būti nediskriminacinės 

ir proporcingos. 

38. Balansavimo paslaugų teikimo sutartis yra viešoji sutartis, užtikrinanti vienodas 

prekybos balansavimo paslaugomis sąlygas ir reikalavimus visiems balansavimo paslaugų 

teikėjams.  

39. Perdavimo sistemos operatorius, skirstomųjų tinklų operatorius, balansavimo paslaugų 

teikėjai ir už balansą atsakingos šalys bendradarbiauja, siekdami užtikrinti efektyvią ir veiksmingą 

prekybą balansavimo paslaugomis. 

40. Balansavimo paslaugų teikėjas turi atitikti visas šias teisines ir technines sąlygas: 

40.1. atitikti Taisyklių 4 punkto reikalavimus;  

40.2. turėti technines galimybes įrenginiuose ar vartotojų grupėse keisti gamybos ar 

vartojimo režimus pagal balansavimo paslaugų teikimo sutartyje nustatytus reikalavimus; 

40.3. turėti technines galimybes teikti balansavimo paslaugų teikimo sutartyje nustatytus 

realaus laiko balansavimo paslaugas teikiančių įrenginių matavimo duomenis tinklų operatoriui, 

prie kurio tinklų prijungti balansavimo paslaugų teikėjo balansavimo paslaugas teikiantys 

įrenginiai; 

40.4. turėti galiojantį parengties tvirtinimo protokolą, kuris parengtas pagal perdavimo 

sistemos operatoriaus atliktą parengties tvirtinimą pagal balansavimo paslaugų teikimo sutarties 

standartinėse sąlygose numatytas sąlygas ir procedūras.  

41. Atsiskaitymas už balansavimo paslaugas balansavimo paslaugų teikimo sutartyje 

grindžiamas Reglamento (ES) 2017/2195 44 straipsnio 1 dalyje nustatytais principais. 

42. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę susigrąžinti patirtas išlaidas už disbalanso 

administravimą, vadovaujantis Tarybos patvirtinta tvarka, atitinkančia Reglamento (ES) 2017/2195 

8 straipsnyje įtvirtintus principus. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PREKYBA BALANSAVIMO ENERGIJA 

 

43. Balansavimo energija prekiaujama Reglamento (ES) 2017/2195, Elektros energetikos 

įstatymo, Taisyklėse ir balansavimo paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka. 

44. Prekyba balansavimo energija tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir už balansą 

atsakingos šalies vyksta Balansavimo energijos prekybos taisyklėse, kurios yra balansavimo 

paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų priedas, nustatytomis sąlygomis.  

45. Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 41 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, 

t. y. iki perdavimo sistemos operatoriaus prisijungimo prie Europos balansavimo energijos mainų ir 

disbalanso paskirstymo nustatymo platformų pagal Reglamentą (ES) 2017/2195 (toliau – 

pereinamasis laikotarpis), prekyba balansavimo energija vyksta bendroje Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos (toliau – Baltijos šalys) balansavimo energijos rinkoje, kuri veikia pagal Baltijos šalių 

perdavimo sistemos operatorių bendrai patvirtintas Baltijos balansavimo rinkos taisykles ir 

Disbalanso atsiskaitymo taisykles, kurios skelbiamos perdavimo sistemos operatoriaus interneto 

svetainėje. Baltijos šalių balansavimo energijos rinka padeda užtikrinti Baltijos šalių elektros 
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energetikos sistemų (toliau – Baltijos sistema) bendrą balansą. Pagal minėtas taisykles Baltijos 

sistemoje taikant bendrą atsiskaitymo už balansavimo energiją modelį, nustatomos bendros 

atsiskaitymo už disbalansą taisyklės, apimančios ir disbalanso kainos nustatymą. 

46. Pereinamuoju laikotarpiu balansavimo energijos techninė kainos siūlymo riba nustatoma 

balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose. Pasibaigus pereinamajam 

laikotarpiui, apie kurio pabaigą savo interneto svetainėje paskelbia perdavimo sistemos operatorius, 

suderinęs su Taryba, balansavimo energijos techninė kainos siūlymo riba balansavimo paslaugų 

teikimo sutarties standartinėse sąlygose iš anksto nenustatoma, o balansavimo energijos kaina 

nustatoma pirkimo procedūros, kurią perdavimo sistemos operatorius vykdo Reglamente (ES) 

2017/2195 ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, metu.  

47. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, prekyba balansavimo energija tarp perdavimo 

sistemos operatoriaus ir už balansą atsakingos šalies vyksta Europos balansavimo energijos mainų 

ir disbalanso paskirstymo nustatymo platformose pagal Reglamentą (ES) 2017/2195. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PREKYBA BALANSAVIMO PAJĖGUMAIS 

 

48. Perdavimo sistemos operatorius ir rinkos dalyviai vykdo prekybą balansavimo 

pajėgumais vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2195 32 straipsnio, Reglamento 2019/943 6 

straipsnio ir Elektros tinklų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“, nustatančių balansavimo pajėgumų apimtis, reikalavimais. 

49. Balansavimo pajėgumų prekybos taisyklės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/2195 32 

straipsnio 2 dalyje ir Reglamento 2019/943 6 straipsnio 8 ir 9 dalyje įtvirtintus principus, išskyrus 

atvejus, jei perdavimo sistemos operatoriaus prašymu Taryba yra nustačiusi kitokias balansavimo 

pajėgumų prekybos taisykles. 

50. Sutartys dėl balansavimo pajėgumų sudaromos ne anksčiau, nei nustatyta Reglamento 

(ES) 2019/943 6 straipsnio 9 dalyje. Sutartys dėl balansavimo pajėgumų sudaromos ne ilgesniam 

terminui nei nustatyta Reglamento (ES) 2019/943 6 straipsnio 9 dalyje tuo atveju, jeigu Taryba, 

vadovaudamasi Elektros tinklų naudojimo taisyklėse balansavimo pajėgumams nustatytais 

reikalavimais, nėra priėmusi sprendimo dėl kitokio sutarčių sudarymo ir galiojimo laiko, siekdama 

užtikrinti tiekimo saugumą ir ekonominį efektyvumą. 

51. Rinkos dalyviams leidžiama teikti pasiūlymus Reglamento 2019/943 6 straipsnio 4 

dalyje nustatyta tvarka. 

52. Jei balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose būtų numatomos 

netesybos už nepateiktus balansavimo pajėgumus, tokios netesybos turi būti proporcingos ir 

nediskriminacinės. 

 

IV SKYRIUS 

PREKYBA SU DAŽNIO REGULIAVIMU  

NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS 

 

53. Perdavimo sistemos operatorius įsigyja perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su 

dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų ir jomis naudojasi pagal sudarytas paslaugų 

pirkimo–pardavimo dvišales standartines sutartis, vadovaudamasis Tarybos patvirtintu Perdavimo 

sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis 

tvarkos aprašu ir jame nustatytomis su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų 

specifikacijomis.  

54. Perdavimo sistemos operatorius perka su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas 

paslaugas iš tokias paslaugas teikiančių rinkos dalyvių, prioriteto tvarka rinkdamasis energijos 

vartojimo efektyvumą didinančias priemones, kai tokios paslaugos ekonomiškai veiksmingai 
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sumažina poreikį atnaujinti ar pakeisti perdavimo tinklų elementus ir padeda užtikrinti saugų, 

patikimą ir efektyvų šių tinklų darbą.  

55. Su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijos ir prekybos 

principai turi užtikrinti nediskriminacines prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis 

papildomomis paslaugomis sąlygas visų technologijų paslaugų teikėjams. 

56. Perdavimo sistemos operatoriaus teisė įsigyti ir naudoti su dažnio reguliavimu 

nesusijusias papildomas paslaugas gali būti ribojama tik Tarybos sprendimu, kuris priimamas 

Tarybos iniciatyva arba perdavimo sistemos operatoriaus pagrįstu prašymu patvirtinti Perdavimo 

sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis 

tvarkos aprašą ir (ar) riboti jo teisę įsigyti ir naudoti su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas 

paslaugas, jeigu tokių paslaugų pirkimas nėra ekonomiškai efektyvus. 

57. Jei perdavimo sistemos operatorius naudojasi integruotaisiais elektros tinklo 

komponentais nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, 

vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei, paleidimo po totalios elektros 

energetikos sistemos avarijos galimybei ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo galimybei 

užtikrinti, ta apimtimi, kuria integruotieji elektros tinklo komponentai užtikrina šias funkcijas, 

perdavimo sistemos operatorius su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų neįsigyja iš 

tokias paslaugas teikiančių rinkos dalyvių.  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ UŽ DISBALANSĄ  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

ATSAKOMYBĖS UŽ DISBALANSĄ REALIZAVIMAS 

 

58. Kiekviena už balansą atsakinga šalis, įgyvendindama Reglamento (ES) 2019/943 5 

straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą stengtis užtikrinti savo balansą arba padėti užtikrinti 

elektros energijos sistemos balansą, planuoja vartojimo ir (ar) gamybos, taip pat prekybos grafikus 

kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį ir teikia informaciją, įskaitant poziciją, perdavimo 

sistemos operatoriui atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatyta forma. Perdavimo sistemos 

operatorius turi teisę nustatyti specialius reikalavimus dėl už balansą atsakingų šalių pozicijos, kaip 

nustatyta Reglamento (ES) 2017/2195 18 straipsnio 7 dalyje. 

59. Už disbalansą perdavimo sistemos operatorius ir už balansą atsakinga šalis atsiskaito 

pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir už balansą atsakingos šalies sudarytą atsiskaitymo už 

disbalansą sutartį. Atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatomas kalendorinio mėnesio 

laikotarpis, kuriam pasibaigus, vadovaujantis atsiskaitymo už disbalansą sutarties ir Taisyklių 

nuostatomis, apskaičiuojamos už balansą atsakingos šalies per kiekvieną to mėnesio atsiskaitymo 

už disbalansą laikotarpį disbalanso apimtys ir disbalanso kaina. 

60. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės sąlygos turi būti nediskriminacinės ir 

proporcingos. 

61. Atsiskaitymo už disbalansą sutartis yra viešoji sutartis, užtikrinanti vienodas 

atsiskaitymo už disbalansą sąlygas ir reikalavimus visoms už balansą atsakingoms šalims. 

62. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės sąlygos turi atitikti Reglamento (ES) 

2017/2195 18 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiose standartinėse sąlygose perdavimo 

sistemos operatorius nustato Reglamento (ES) 2017/2195 54 straipsnio 4 dalyje nurodytas taisykles, 

pagal kurias apskaičiuojama galutinė pozicija, nustatomas paskirtasis kiekis, nustatoma disbalanso 

pataisa pagal Reglamento (ES) 2017/2195 49 straipsnį, apskaičiuojamas disbalansas, taip pat už 

balansą atsakinga šalis reikalauja perskaičiuoti disbalansą. Perdavimo sistemos operatorius 

atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinėse sąlygose nustatydamas taisykles, pagal kurias 

apskaičiuojama galutinė pozicija, taip pat įvardija pagal įgyvendinant Reglamento (ES) 2017/2195 

52 straipsnio 2 dalį patvirtintą galutinės pozicijos apskaičiavimo metodą (vieną iš nurodytų 

Reglamento (ES) 2017/2195 54 straipsnio 3 dalyje) ir jo patvirtinimo pagrindą. Perdavimo sistemos 
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operatorius, rengdamas atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartines sąlygas, atsižvelgia į 

Baltijos balansavimo rinkos taisyklių ir Disbalanso atsiskaitymo taisyklių nuostatas. 

63. Disbalanso kainos nustatymo principai, atitinkantys Reglamento (ES) 2017/2195 55 

straipsnio reikalavimus, taip pat disbalanso kainos apskaičiavimo pagrindai nurodomi atsiskaitymo 

už disbalansą sutarties standartinėse sąlygose.  

64. Vienas elektros tinklų naudotojo (toliau – tinklų naudotojas) objektas, prijungtas prie 

perdavimo ar skirstomųjų tinklų, per atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį turi būti priskirtas tik 

vienai už balansą atsakingai šaliai, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojo objektas dalyvauja telkime 

arba kai šis objektas yra prie perdavimo tinklų prijungtas gamintojo objektas, kuriam teisės aktuose 

nustatyta tvarka taikomas elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius energijos 

išteklius, fiksuotas tarifas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UŽ BALANSĄ ATAKINGOS ŠALIES FAKTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIŲ 

NUSTATYMAS 

 

65. Už balansą atsakingos šalies aptarnaujamų rinkos dalyvių bei skirstomųjų tinklų 

operatoriaus kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį patiektos ar suvartotos elektros 

energijos faktiniai kiekiai tinklų operatorių nustatomi: 

65.1. vartotojų, kuriems yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema (toliau – 

išmanioji apskaitos sistema) arba kurių objekte įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas 

(toliau – apskaitos prietaisas) yra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, 

suvartotos elektros energijos kiekiai atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiu nustatomi pagal 

išmaniojo elektros energijos apskaitos prietaiso (toliau – išmanusis apskaitos prietaisas) arba 

apskaitos prietaiso, kuris yra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, 

rodmenis; dėl techninių ar kitų priežasčių sutrikus išmaniajai apskaitos sistemai ar automatizuotai 

duomenų nuskaitymo sistemai, šių vartotojų per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį 

suvartotos elektros energijos kiekiai nustatomi pagal Taisyklių 65.2 papunktį; 

65.2. vartotojų, kuriems neįdiegta išmanioji apskaitos sistema arba kurių objekte įrengtas 

apskaitos prietaisas nėra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos: 

65.2.1. pirmiausia nustatomas vartotojų per mėnesį faktiškai suvartotas elektros energijos 

kiekis pagal apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) kitais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 

taisyklėse nustatytais būdais; 

65.2.2. nustatomas kiekvienam atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiui vartotojų faktiškai 

suvartotas elektros energijos kiekis, kuris apskaičiuojamas Taisyklių 65.2.1 papunktyje gautą 

vartotojų faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį dauginant iš netolygumo koeficiento ki, 

apskaičiuojamo pagal formulę: 

 

 , 

  

kur: 

ki – vartojimo netolygumo koeficientas i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį 

atitinkamame skirstomajame tinkle; 

m – kalendorinio mėnesio atsiskaitymo už disbalansą laikotarpių skaičius; 

Ei – faktinio i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį perdavimo sistemos operatoriaus 

perduoto į atitinkamus skirstomuosius tinklus elektros energijos kiekio ir prie skirstomųjų tinklų 

operatoriaus tinklo prijungtų gamintojų patiekto į tinklą kiekio suma; 
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eni – n-tosios automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, priklausančios atitinkamam 

skirstomųjų tinklų operatoriui, apskaitytas elektros energijos kiekis i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą 

laikotarpį; 

65.3. gamintojų, taip pat gamintojų ir (ar) vartotojų, kurie dalyvauja telkime, suvartotos 

elektros energijos kiekiai atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiu nustatomi pagal išmaniojo 

apskaitos prietaiso arba prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungto apskaitos 

prietaiso rodmenis. 

66. Skirstomųjų tinklų operatorius atlieka vartotojų objektų, kuriems suvartotos elektros 

energijos kiekis nustatomas Taisyklių 65.2 papunktyje nustatyta tvarka, kiekvieną atsiskaitymo už 

disbalansą laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekio apskaičiavimus pagal elektros energijos 

tiekėjus. 

67. Už balansą atsakingai šaliai, kai ji ar asmuo, už kurio disbalansą ji atsakinga, importuoja 

elektros energiją į Lietuvą iš trečiųjų šalių ir (ar) eksportuoja elektros energiją iš Lietuvos į 

trečiąsias šalis, disbalansas nustatomas kaip skirtumas tarp už balansą atsakingos šalies ar asmens, 

už kurio disbalansą ji atsakinga, elektros biržoje nupirkto elektros energijos kiekio ir faktiškai 

patiekto į Lietuvą iš trečiųjų šalių elektros energijos kiekio arba kaip skirtumas tarp už balansą 

atsakingos šalies ar asmens, už kurio disbalansą ji atsakinga, kitoms trečiosioms šalims parduoto 

elektros energijos kiekio ir kitų trečiųjų šalių nupirkto elektros energijos kiekio. 

68. Vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, bet neįdiegta 

išmanioji apskaitos sistema arba jų apskaitos prietaisai neprijungti prie automatizuotos duomenų 

nuskaitymo sistemos, keičiant elektros energijos tiekėją (toliau – tiekėjas), faktiškai vartotojo 

suvartotos elektros energijos kiekis per paskutinio mėnesio dalį, kurią vartotojas pirko elektros 

energiją iš tiekėjo, nustatomas taikant Taisyklių 65.2 papunktyje nustatytą tvarką, atsižvelgiant į 

faktinį mėnesio dienų, kurias vartotojas pirko elektros energiją iš kiekvieno tiekėjo, skaičių. 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJOS MAINAI IR INFORMACIJOS SKELBIMAS  

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOJE 

 

69. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę gauti 

informaciją vienas iš kito, iš rinkos dalyvių bei tinklų naudotojų, reikalingą perdavimo sistemos 

operatoriaus ir skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigoms pagal Elektros energetikos įstatymą ir 

Taisykles vykdyti. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius 

bendradarbiaudami tarpusavyje keičiasi informacija Reglamento (ES) Nr. 2019/943 57 straipsnyje 

nustatytais tikslais, apimtimi ir tvarka. 

70. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius užtikrina efektyvų 

duomenų apsikeitimą su rinkos dalyviais bei tinklų naudotojais, organizuodami informacinių 

sistemų bei procesų sukūrimą, įgyvendinimą . 

71. Perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis už balansą atsakingų šalių pateikta 

informacija apie iš anksto suderintus elektros energijos tiekimus į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų 

šalių ir iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, viešai skelbia valandinius suminius elektros 

energijos gamybos ir vartojimo dienos importo ar eksporto kiekius su trečiosiomis šalimis. Elektros 

energijos gamybos ir vartojimo diena reiškia 24 val., išskyrus dienas, kai keičiamas vasaros ir 

žiemos laikas. 

72. Už balansą atsakinga šalis, atstovaujanti pagal dvišales sutartis elektros energija 

prekiaujančius rinkos dalyvius, privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių apie tokių 

sutarčių sudarymą ne vėliau nei tai numatyta atsiskaitymo už disbalansą sutartyje.  

73. Rinkos dalyvius, elektros energija prekiaujančius pagal dvišales sutartis, atstovaujančiai 

už balansą atsakingai šaliai nepateikus informacijos perdavimo sistemos operatoriui apie sudaromas 

dvišales sutartis atsiskaitymo už disbalansą sutarties nustatyta tvarka, šios sutartys neįtraukiamos 

skaičiuojant šių už balansą atsakingų šalių disbalansą.  
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74. Rinkų susiejimo operatoriaus funkcijas vykdantys paskirtieji rinkos operatoriai arba jų 

tam paskirta organizacija, gautus rezultatus taikant nepertraukiamos prekybos derinimo algoritmą 

pirmiausia pateikia visiems kitiems paskirtiesiems rinkos operatoriams ir perdavimo sistemos 

operatoriams Reglamento (ES) 2015/1222 60 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu paskirtasis rinkos 

operatorius dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali pateikti nepertraukiamos prekybos 

derinimo algoritmo rezultatų, apie tai jis praneša visiems kitiems paskirtiesiems rinkos operatoriams 

Reglamento (ES) 2015/1222 30 straipsnio 60 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 

75. Kiekvienas paskirtasis rinkos operatorius atitinkamiems rinkos dalyviams kiekvieno 

sandorio pavedimų įvykdymo būklės ir kainų duomenis, gautus taikant nepertraukiamos prekybos 

derinimo algoritmą, pateikia Reglamento (ES) 2015/1222 62 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. 

Kiekvienas paskirtasis rinkos operatorius informaciją apie įvykdytų sandorių kiekius ir kainas 

skelbia Reglamento (ES) 2015/1222 62 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Paskirtasis rinkos 

operatorius atitinkamiems rinkos dalyviams turi teisę pateikti ir kitą informaciją, susijusią su 

elektros energijos prekyba. 

76. Perdavimo sistemos operatorius kuo arčiau tikrojo laiko, bet ne vėliau kaip per 30 

minučių nuo tiekimo įvykdymo, paskelbia informaciją apie esamą savo planavimo rajonų sistemos 

balansą ir balansavimo energijos kainą. Iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, perdavimo 

sistemos operatorius disbalanso kainą skelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus 

kalendoriniam mėnesiui. Po Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, perdavimo sistemos operatorius 

disbalanso kainą skelbia kuo arčiau tikrojo laiko, bet ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tiekimo 

įvykdymo. 

77. Jei Taisyklių 40.3 papunktyje nurodytų balansavimo paslaugas teikiančių įrenginių 

duomenis gauna skirstomųjų tinklų operatorius, skirstomųjų tinklų operatorius šiuos duomenis 

nedelsiant perduoda perdavimo sistemos operatoriui. Gamintojų ir (ar) vartotojų, kuriuos telkia 

balansavimo paslaugų teikėjas, vykdantis elektros energijos paklausos telkimo veiklą, duomenis 

skirstomųjų tinklų operatorius tiesiogiai teikia perdavimo sistemos operatoriui pagal perdavimo 

sistemos operatoriaus parengtoje ir Tarybos patvirtintoje Pradinėje elektros energijos paklausos 

nustatymo metodikoje numatytas taisykles ir reikalavimus.  

78. Perdavimo sistemos operatorius, įsigydamas su dažnio reguliavimu nesusijusių 

papildomų paslaugų ir jomis naudodamasis, keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja 

veiksmus su skirstomųjų tinklų operatoriumi, siekdamas užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, taip 

pat saugų, patikimą ir efektyvų elektros energetikos sistemos darbą ir sudaryti palankesnes sąlygas 

elektros energijos rinkai plėtoti.  

79. Jei su dažnio reguliavimu nesusijusi paslauga perdavimo sistemos operatoriui būtina 

visu metų periodu arba tik tam tikrais metų periodais, kuomet visiškai integruoti tinklo 

komponentai negali užtikrinti reikiamą paslaugos kiekį, perdavimo sistemos operatorius Perdavimo 

sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis 

tvarkos apraše nustatyta tarka ir terminais informuoja rinkos dalyvius savo interneto svetainėje apie: 

79.1. su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos užsakymo laikotarpį; 

79.2. su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos apimtį ir techninius 

reikalavimus. 

80. Perdavimo sistemos operatorius Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio 

reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos apraše nustatyta tarka ir terminais 

skelbia informaciją apie nupirktų su dažnio reguliavimo nesusijusių paslaugų kiekį savo interneto 

svetainėje. 

81. Už balansą atsakinga šalis privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui informaciją 

apie rinkos dalyvį, kurio atsakomybę už balansą ji perėmė. Už balansą atsakinga šalis, pasirašiusi 

atsiskaitymo už disbalansą sutartį, yra atsakinga už tinkamą perdavimo sistemos operatoriaus 

informavimą apie atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nurodytus įvykius. 
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82. Apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties vykdymo pažeidimus už balansą atsakinga 

šalis nedelsiant praneša perdavimo sistemos operatoriui. 

83. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties vykdymo tikslais: 

83.1. tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties su vartotoju ar gamintoju 

sudarymo arba sutarties nutraukimo, bet ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki elektros 

energijos tiekimo pradžios arba pabaigos, privalo apie tai informuoti už balansą atsakingą šalį; 

83.2. už balansą atsakinga šalis per atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nurodytą terminą 

privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių apie sudarytas, taip pat apie nutrauktas 

atsakomybės už disbalansą perdavimo sutartis su asmeniu, už kurio balansą už balansą atsakinga 

šalis yra atsakinga; 

83.3. perdavimo sistemos operatorius privalo pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui rinkos 

dalyvių, už kurių balansą už balansą atsakinga šalis yra atsakinga, pasikeitimus ne vėliau kaip prieš 

14 kalendorinių dienų iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos; 

83.4. perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas, privalo pateikti už balansą atsakingai šaliai turimus duomenis apie vartotojų, kurių 

elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo ir kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, su 

kuriais sutartį yra sudariusi ši už balansą atsakinga šalis, suvartotos elektros energijos kiekių sumą 

per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį pagal kiekvieną tiekėją ir visų tokių tiekėjų 

vartotojų suvartotos elektros energijos kiekio sumą atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiais; 

83.5. skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 

sužinojimo apie rinkos dalyvio veiklos pradžią momento teikia informaciją perdavimo sistemos 

operatoriui apie kiekvieno rinkos dalyvio veiklos pradžią; 

83.6. skirstomųjų tinklų operatorius, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui: 

83.6.1. ne vėliau kaip per 4 darbo dienas privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui 

turimus duomenis apie kiekvieno tiekėjo vartotojams persiųstos elektros energijos kiekius bei 

kiekvieno gamintojo patiektus į tinklą elektros energijos kiekius valandomis; 

83.6.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti tiekėjui turimus duomenis apie 

skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje teritorijoje esančių vartotojų, sudariusių 

elektros energijos tiekimo sutartis su šiuo tiekėju, suvartotos elektros energijos kiekį; 

83.6.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti už balansą atsakingai šaliai turimus 

duomenis apie skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje teritorijoje esančių vartotojų, 

kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, už kurių disbalansą yra atsakinga už balansą atsakinga šalis, 

suvartotos elektros energijos kiekių sumą per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį pagal 

kiekvieną tiekėją; 

83.7. rinkos dalyvis, sudaręs dvišalę sutartį dėl jo įrenginiuose pagamintos ar sukauptos 

elektros energijos pardavimo su tiekėju ar elektros energijos paklausos telkėju (toliau – paklausos 

telkėjas) ir perdavęs savo atsakomybę už disbalansą, visais atvejais, tačiau ne vėliau kaip prieš 14 

kalendorinių dienų iki prekybos pradžios, apie sudarytą arba nutrauktą sutartį dėl pagamintos ar 

sukauptos elektros energijos pardavimo privalo informuoti tinklų operatorių, prie kurio valdomų 

tinklų yra prijungti jo įrenginiai;  

83.8. tinklų operatorius, gavęs Taisyklių 83.7 papunktyje nurodytą pranešimą, ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo informuoja apie tai ankstesnį tiekėją ar paklausos 

telkėją ir naują tiekėją ar paklausos telkėją. 
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IS-927/652-II-2 priedas 

 

Šiaulių ŠDNSB INFO. Šiauliai dėl šilumos ūkio įstatymo projekto NrIX-1565 2, 12,17,20, 22, 28, 

29. 

 

EM prašo argumentų, kaip atremti Šiaulių ŠDNSB nepasitenkinimą, susijusį su Šiaulių 

energija... Reikia, kad ŠE savo poziciją pateiktų, ar yra tokios sutartys, gal ten išlyga sutartyje, kad 

apmokama iš šilumos kainos, o pasikeitus įstatymams, sutartys negali prieštarauti įstatymui... 
 
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: Vida Dzermeikienė <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>  

Sent: Tuesday, November 30, 2021 2:02 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Šiauliai dėl šilumos ūkio įstatymo projekto NrIX-1565 2, 12,17,20, 22, 28, 29. 

 

Laba diena, 

Gal galėtumėte su Šaulių energija padėlioti argumentaciją, nes jos prireiks Seime svarstant 

Šilumos ūkio įstatymo projektą. 
 
Pagarbiai 

Vida Dzermeikienė 

Energetikos konkurencingumo grupės 

patarėja 

 

El.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt  

Tel. +370 658 42175 

 
 

 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
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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 

 

  

 2021 m. lapkričio 24 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą pritarti LR šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektui (toliau – Įstatymo projektas) ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. Vieni iš 

įstatymo projekto pakeitimų yra: 

1. „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.“ 

2. „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.“ 

3. 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. 

 

 Esama situacija: 

1. 2011 m. rugsėjo 29 d. Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo šilumos 

punktus priskyrė vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos daliai: pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos įrenginys ir neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų 

bendroji dalinė nuosavybė. Tačiau ši nuostata automatiškai neperleido šilumos tiekėjų ar 

trečiųjų asmenų šilumos punktų nuosavybės teisių daugiabučio namo gyventojams. 

2. Šilumos ir karšto vandens kainos, diferencijuotos pagal šilumos punktų (ŠP) nuosavybę, 

galėjo būti taikomos iki 2011 m. lapkričio 1 d. Tai reiškia, kad iki tol ŠP, esančių 

nuosavybėje šilumos tiekėjo, eksploatavimo, remonto ir investicijų sąnaudos buvo 

dengiamos šilumos kainoje įskaičiuota dedamąja. Po minėtos datos šios sąnaudos nėra 

dengiamos, jei gyventojai nesutiko perimti savo nuosavybėn ŠP. Jei perėmė – gyventojai 

patys prižiūri ir eksploatuoja ŠP, tačiau nei padarytos investicijos nei jų grąža šilumos 

tiekėjams, savo lėšomis įrengusiems ŠP, iki šiol tokiuose namuose nėra apmokėtos. 

Neperėmus ŠP gyventojams, šilumos tiekėjas remonto ir atsarginių dalių neišvengiamas 

sąnaudas dengia visų šilumos vartotojų lėšomis, nes negali nutraukti šildymo.  

 

 

 2021-11- Nr.  

Į  Nr.  

    

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

PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO 

TIKSLINGUMO ARGUMENTAVIMAS 
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3. 2020-05-21 energetikos ministras patvirtino PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO 

VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO (Aprašas) pakeitimus, 

numatančius, kad Šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis 

eksploatavimo sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines 

dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos 

eksploatavimo tarifą, apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai 

proporcingai jų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Taip buvo sulyginta visų šilumos 

vartotojų padėtis, nes visi jie vienodai apmokėtų šilumos punktų, kuriais naudojasi savo 

name, sąnaudas. 

4. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas (LVAT) 2021 m. kovo 31 d. priėmė 

sprendimą, kuriame nusprendė, kad po Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1 229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priedo 17 ir 18 lentelėmis esančių pastraipų 

antri sakiniai (energetikos  ministro  2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129 redakcija) 

tiek, kiek jais nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti 

šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams 

reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir 

karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui. 

5. LVAT nepaneigė prievolės, kad gyventojai, kurie savo pastato poreikiams naudoja šilumos 

tiekėjams ar kitiems asmenims priklausančius šilumos punktus, turi padengti patiriamas 

sąnaudas, susidarančias dėl šių šilumos punktų eksploatavimo ar remonto. Tačiau 

pareikalavo...................................?  

6. Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas, nustatytas savivaldybių pagal 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą metodiką, nedengia didelės dalies 

remonto išlaidų, atsarginių dalių, kapitalinio ŠP atstatymo darbų ir panašių sąnaudų, jeigu 

ŠP nėra pastato bendraturčių nuosavybėje. Todėl, tokiu atveju nei vidaus sistemų 

prižiūrėtojai, nei šilumos tiekėjai, vykdantys priežiūrą tokiuose pastatuose, negauna pajamų, 

tokių išlaidų, patiriamų dėl ŠP faktinės priežiūros, apmokėjimo.  

7. Pagrindinė problema, kad gyventojai, nesutinkantys savo nuosavybėn perimti iš šilumos 

tiekėjo ŠP, nedengia ŠP savininkui jokių sąnaudų, susijusių su šio turto priežiūra ir remontu. 

Susiklosčiusi praktika yra ydinga, o esamas reglamentavimas – akivaizdžiai neteisingas ir 

nesąžiningas kitų vartotojų atžvilgiu. Įvertinus tai, kad pagal šiuo metu galiojančio LR 

šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį draudžiama į šilumos kainą įtraukti sąnaudas, 

susijusias su šilumos punktų amortizacija ir eksploatacija ir tai, kad dabar galiojanti šilumos 

kaina ir priežiūros tarifas šilumos tiekėjui, t. y. esamam punkto savininkui, nepadengia jokių 

sąnaudų, susijusių su šilumos punktų amortizacija ar kapitaliniu remontu, darytina išvada, 

kad būtinas toks reglamentavimas, kad esami šilumos punktų naudotojai kompensuotų 

savininko patirtas turto aptarnavimo išlaidas, taip užtikrinant teisėto turto savininko teisę į jo 

nuosavybės apsaugą. Taip būtų suvienodintos visų šilumos vartotojų teisės ir pareigos.  

 

Motyvai Įstatymo projektą priimti: 

I. Būtų įgyvendintas LVAT 2021 m. kovo 31 d. priimtas sprendimas, eliminuota teisinė 

kolizija, kada ŠP reglamentuoti kaip dalinė bendroji nuosavybė, tačiau dalis jų yra šilumos 

tiekėjo, kuris neturi prieigos prie savo nuosavybės, nes ŠP prižiūri gyventojų pasirinktas 

kitas prižiūrėtojas. 

II. Šilumos tiekėjams būtų dengiamos sąnaudos už jų nuosavybėje esančių, bet gyventojų 

neperimamų ŠP remontą ir atsargines dalis. Nuo 2011-11-01 uždraudus įstatymu šias 

sąnaudas susigrąžinti per šilumos kainos dedamąją. Šilumos tiekėjų kitų pajamų nėra, kaip 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e16d09c09f2411ea9515f752ff221ec9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/04/LVATnutartis2021-03-17Nr.AB-5475-3-62-3-00001-2019-7_kompensacijos.doc
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tik iš šilumos vartotojų, todėl visi vartotojai tam tikra prasme apmoka kitų ŠP naudotojų 

išlaidas. 

III. Socialinė lygybė – visi gyventojai apmoka ŠP sąnaudas, dengdami konkrečias išlaidas, 

patirtas tik dėl jų pastate esančio ŠP remonto. 

 

IV.  

 

 

 

 

 

 

 

Netinkama LVAT sprendimo interpretacija. Teismas nurodė, kad nepaisant to, jog pagal bendrą 

taisyklę daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai yra šio namo butų ir patalpų savininkų 

bendroji dalinė nuosavybė (LR šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 44 dalis, 24 straipsnio 1 dalis), 

įstatymų leidėjas eksplicitiškai pripažįsta (numato) šios taisyklės išimtį reglamentuodamas (1) tiek 

bendrosios nuosavybės teisės į šilumos punktų įgijimą (LR šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnio 2 

dalis), (2) tiek šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančių šių punktų priežiūrą 

(eksploatavimą) (LR šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalis). Kitaip tariant, įstatymų leidėjas 

šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjams, nevertina kaip butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės šių punktų priežiūros (eksploatavimo) 

tikslais. LVAT nepaneigė prievolės, kad gyventojai, kurie savo pastato poreikiams naudoja šilumos 

tiekėjams ar kitiems asmenims priklausančius šilumos punktus, turi padengti patiriamas sąnaudas, 

susidarančias dėl šių šilumos punktų eksploatavimo ar remonto.Iki 2011 metų šilumos punktai buvo 

traktuojami, kaip centralizuoto šilumos tiekimo technologinės grandinės dalis, be kurios šilumos 

tiekimas pastatui neįmanomas. Šilumos kainos buvo atitinkamai diferencijuotos „iki“ ir „už“ 

šilumos punkto ir todėl vartotojai, kurie naudojosi nuosavais ŠP, dedamosios, skirtos jų priežiūrai 

nemokėjo. Pažymėtina,  kad ŠP reikalingas tik tuo atveju, jeigu pastatas šiluma aprūpinamas 

centralizuotai, o visos CŠT efektyvumas labai priklauso nuo šilumos punktų funkcionalumo, 

komplektacijos ir priežiūros kokybės. Tai lemia, kokios temperatūros ir slėgio šilumnešį reikia 

patiekti į kiekvieną pastatą, kaip efektyviai ataušta vanduo pastate ir t.t. Visa tai lemia ir kitų 

šilumos vartotojų bendrąsias išlaidas šilumai ir karštam vandeniui ruošti.        

 

V.  

 

 

 

2011 m. rugsėjo 29 d. Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO įstatymą, kuris įsigaliojo 2011-11-01, reglamentuojantį, kad 

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

įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo 

prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir 

naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė 

nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų 

savininkai) (Šilumos ūkio įstatymo 2011-11-01 redakcija). 

Tai reiškia, kad Šiaulių miesto savivaldybė privalo laikytis įstatymų ir ŠP negali priklausyti 

tretiesiems asmenims. Kad ši nuostata būtų įgyvendinta, reikalinga ŠP perduoti dalinės nuosavybės 

naudotojams.  

VI.  
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Sutartys neturi prieštarauti įstatymams ir kitiems LR galiojantiems teisės aktam. Jei sutartis 

neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, ji privalo būti keičiama. Nuo 2011-11-01 minėtu 

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimu reglamentuota Į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti 

įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir 

karšto vandens sistemomis. Šilumos tiekėjas nebeteko galimybes vykdyti sutartinius 

įsipareigojimus, nes įstatymo leidėjas uždraudė susigrąžinti ŠP remonto sąnaudas. 

 

VII.  

 

 

 

 

ŠP „nugyveno“ tų ŠP naudotojai, t.y. gyventojai, nes ŠP yra bendroji dalinė nuosavybė ir 

neatskiriama vidaus šildymo sistemos dalis. Absoliuti dauguma šilumos tiekėjų neatgavo 

investicijų, atliktų į ŠP modernizavimą. Tai reiškia, kad gyventojai, kuriems šilumos tiekėjas įrengė 

ŠP, nepadengė investicijų, o šilumos tiekėjas turėjo išlaidas, kurios nebuvo susigrąžintos. Kita dalis 

gyventojų įsirengė ŠP savomis lėšomis ir remontus atlieka taip savo lėšomis, todėl teisinė kolizija 

sudaro prielaidas daliai gyventojų piktnaudžiauti susidariusia situacija – nepadengti ŠP nei 

investicijų nei remonto sąnaudų. 

Gyventojai turi pareigą ŠP perimti savo nuosavybėn: 

Šilumos ūkio įstatymo 24 str.: 

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

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

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

šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

 

VIII.  

 

 

 

 

Visiškai neadekvatus pavyzdys. Kaimyno butas ar taksi automobilis nėra įstatymu reglamentuotas 

bendraturčio bendroji dalinė nuosavybė, kuri įgyjama aukščiau nurodytais būdais. Šilumos ūkio 

įstatymo 24 str. reglamentuoja, kaip įgyti savo nuosavybėn ŠP jau 2003 m, kai tik galioja įstatymas, 

todėl jokio pereinamojo laikotarpio nereikia. Iš kitos pusės, elementarus pavyzdys rodo, kad, 

naudojantis išnuomotu automobiliu, net ir neturint jo nuosavybės, apmokamos visos automobilio 

eksploatavimo sąnaudos arba per nuomos mokestį, arba tiesiogiai nuomininko.  

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

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

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS 

TEISĖS DEPARTAMENTAS 

 

IŠVADA 

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

22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

2021-12-02 Nr. XIVP-1164 

Vilnius 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos 

taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 8 straipsnio 1 dalimi siūloma papildyti įstatymo 29 straipsnį 4 dalimi ir joje 

nustatyti, kad „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 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.“ Pagal projektu siūlomą įstatymo 29 straipsnio 5 

dalį, šio straipsnio 4 dalyje nurodyta teise galima pasinaudoti, jeigu nuo šilumos tiekimo sistemos 

atjungiami viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginiai. Pastebėtina, kad pagal 

galiojančio įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalis taip pat yra galima situacija, kai daugiabučio pastato 

šilumos vartotojai pakeičia viso pastato šildymo ir aprūpinimo karštu vandeniu būdą, atlikdami 

pastato remontą Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau šiuo atveju nėra jokių reikalavimų 

pagrįsti, kad numatytas alternatyvus šilumos tiekimo sprendimas užtikrins gerokai didesnį energinį 

naudingumą, o šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis nuo statybos 

užbaigimo akto surašymo momento. Taigi galima lengvai apeiti siūlomas naujas 29 straipsnio 

nuostatas.  

Be to, iš projekto nuostatų neaišku, kokia tvarka būtų galima atjungti viso pastato šildymo 

ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos pagal projektu siūlomas 

įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalyje nustatytas sąlygas, t.y. ar šiais atvejais nebus reikalingas 

remontas, o jeigu taip, tai kokia tvarka jis turės būti atliekamas, nes šiuo atveju nėra nuorodos į 

Statybos įstatymą. 

2. Projekto 8 straipsnio 2 dalimi siūloma papildyti įstatymo 29 straipsnį 5 dalimi ir joje 

nustatyti, kad „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“. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo atveju bus taikoma ir 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad jei šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 

sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas 

butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, sprendimai priimami 

susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų 

balsų, išskyrus kitus įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70355060540311ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3cfd4e5a-7ca5-4669-8cab-16ecbe3dc3c5
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patalpų savininkų balsų dauguma. Šiame kontekste manome, kad 1/4 visų butų ir kitų patalpų 

savininkų balsų yra akivaizdžiai per maža dauguma priimti tokiam reikšmingam sprendimui, kuriuo 

būtų nutraukta šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, ir nuo šilumos tiekimo 

sistemos atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginiai. Manytina, kad 

siekiant užtikrinti visų butų ir kitų patalpų savininkų teises ir interesus,  keičiamame įstatyme turėtų 

būti nustatyta, jog toks sprendimas gali būti priimamas tik visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų 

dauguma. 

3. Projekto 10 straipsnį, vadovaujantis teisinio aiškumo principo reikalavimu, siūlome 

papildyti nuostatomis, nurodančiomis, ar projekto 3 straipsniu siūloma įstatymo 12 straipsnio 5 

dalis taikoma tik tiems remonto darbams ir administracinėms sąnaudoms, kurie  bus vykdomi ir 

atsiras po įstatymo įsigaliojimo. 

 

Departamento direktorius      

           Andrius Kabišaitis 

 

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt 

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt  

______ 

 

Projekto XIVP-1164 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 

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 

mailto:daina.petrauskaite@lrs.lt
mailto:antanas.jatkevicius@lrs.lt
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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 

1. 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 

(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 
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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 

1. 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 

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 

 

1. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.“ 
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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-927/652-II-3 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 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 

 2021-12-03 Nr. R2-(ŠBK)-7170 

   

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ 

PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta viena iš 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų – tvirtinti valstybės 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas. Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. lapkričio 4 d. 

priėmė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymą 

Nr. XIV-607 (toliau – Įstatymas), kuriuo numatyta, kad tuo atveju, 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. Taip pat numatyta, kad vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos 

kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato 

Taryba. 

Įvertinusi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, Taryba parengė žemiau 

nurodytų teisės aktų pakeitimo projektus (toliau kartu – Projektai): 

1. Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą 

(toliau – Metodikos projektas). 

Metodikos projekte numatyta, kad galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma 

atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) įsigijimo kaina paskutinį mėnesį, einantį prieš šilumos kainų 

skaičiavimą, neribojant šios kuro kainos vidutinėmis mėnesio rinkos kainomis, t. y. atsisakoma šiuo 

metu galiojančios Metodikos 81.3 ir 81.4 papunkčiuose numatytų kuro kainų ribojimų 105 proc. ir 

90 proc. vidutinės atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kaina. Metodikos projekte numatyta, 

kad tuo atveju, jeigu paskutinį mėnesį, einantį prieš šilumos kainų skaičiavimą ūkio subjektas 

atitinkamos rūšies kuro nepirko, galutinėms mėnesio kainos skaičiavimuose nustatoma 

vadovaujantis galiojančiomis kuro pirkimo sutartimis, o jei sutarčių nėra sudaryta – taikoma 

Tarybos skelbiama paskutinio mėnesio, einančio prieš galutinių šilumos kainų skaičiavimą, vidutinė 

atitinkamos biokuro rūšies rinkos kaina, gamtinių dujų (žaliavos) rinkos kaina ar kito kuro rūšies 

(žaliavos) rinkos kaina. 

Metodikos projekte patikslintas ir šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui 

įsigyti skirtumo skaičiavimas, numatant, jog faktinės sąnaudos kurui įsigyti ribojamos vidutinėmis 

metinėmis, o ne mėnesio, atitinkamos kuro žaliavos rinkos kainomis. Atitinkamai pakoreguoti bei 

nauja redakcija išdėstyti Metodikos 11 ir 12 priedai. 

Atsižvelgus į tai, kad numatytas ribojimas metinėmis vidutinėmis kuro kainomis, Metodikos 

projekte apibrėžta kaip apskaičiuojama vidutinė metinė kito kuro (ne gamtinių dujų ir ne biokuro) 

kaina. 
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2. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu 

Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), pakeitimo 

projektą (toliau – Taisyklių projektas). 

Atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant galutinę mėnesio šilumos kainą, kuro kainos 

neribojamos mėnesio kuro rinkos kainomis, Taisyklių projekte patikslinti 19, 43 ir 44 priedai, pagal 

kuriuos teikiamos apskaičiuotos mėnesio kainos. 

3. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2013 m. 

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

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Biokuro kainos aprašas), pakeitimo projektą (toliau – Biokuro 

kainos aprašo projektas). 

Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas ir į tai, kad Metodikos projekte numatyta patikslinti 

šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumo skaičiavimą, numatant, 

jog faktinės sąnaudos kurui įsigyti ribojamos vidutinėmis metinėmis, o ne mėnesio, atitinkamos 

kuro žaliavos rinkos kainomis, Biokuro kainos aprašo projekte numatyta vidutinės metinės biokuro 

kainos ir vidutinės metinės biokuro biržos kainos nustatymo tvarka ir jų paskelbimo Tarybos 

tinklalapyje terminai. 

Taip pat patikslintas Biokuro kainos aprašo papunktis, kuriame nurodyta numatomo biokuro 

poreikio apskrityje nustatymo tvarka tais atvejais, kai 3 kalendorinių metų laikotarpyje komercinę 

veiklą pradėjo atliekų deginimo jėgainės, detalizuojant, kad biokuro kiekis, reikalingas pagaminti 

šilumos energijai, kuri buvo pagaminta naudojant atliekas, eliminuojamas iš atitinkamo mėnesio, 

kurį atliekų deginimo jėgainė nevykdė komercinės veikos. 

4. Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 

Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Gamtinių dujų kainos aprašas), 

pakeitimo projektą (toliau – Gamtinių dujų kainos aprašo projektas). 

Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas ir į Metodikos projekte numatomus pakeitimus, nurodytus 

šio rašto 1 ir 3 punktuose, Gamtinių dujų kainos aprašo projekte numatyta vidutinės metinės 

gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarka ir paskelbimo Tarybos tinklalapyje terminai. 

Projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto 

svetainėje www.vert.lt. Atskirai teisės aktai ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 

28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo savo 

pastabas bei pasiūlymus Projektams pateikti per 5 darbo dienas nuo Projektų paskelbimo TAIS. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu 

(8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 

vedėja Eglė Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt, Šilumos kainų ir 

investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt ir 

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė, 

mob. 8 612 38659, el. p. renata.bartasiute@vert.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai, ir priedai Excel 

formatu; 

2. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 

3 lapai, ir priedai Excel formatu; 
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3. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. 

nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių 

nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 18 

lapų; 

4. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. 

nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių 

nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

lyginamasis variantas, 21 lapas; 

5. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. 

nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 9 lapai; 

6. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai; 

7. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Bartašiūtė-Černevičė, mob. 8 612 38659, el. p. renata.bartasiute@vert.lt 

A. Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt 

E. Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt 

 

_______ 

 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“ projektas; Energetikos, geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo 

projektas; Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo  pakeitimo projektas; 

Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo“ projektas ir 

Projektus lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

927/652-II-3-1 priedas 2021-12-06.zip), 

mailto:egle.goculenko@vert.lt
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IS-927/652-II-4 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 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2021-12-03 Nr. R2-(ŠGK)-7171 

   

DĖL KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS 

SĄNAUDŲ ATSKYRIMO METODIKOS PAKEITIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) parengė ir teikia viešajai konsultacijai 

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 22 d. 

nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo 

metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą (toliau – Projektas). 

Projekto tikslas – atsižvelgti į 2021 m. liepos 29 d. vykusio viešojo posėdžio Nr. O2E-44 

protokolą: įvertinamas siūlymas pelno (nuostolių) koeficientą taikyti tik tai elektros gamybos pelno 

daliai, kuri viršija ekonomiškai pagrįstą pelną. 

Projekte atlikti šie pakeitimai: 

1. Metodika papildyta 27.1 papunkčiu, kuriame numatyta, kaip nustatomas kogeneracinės 

jėgainės pagrįstas pelnas elektros energijos gamybos veikloje; 

2. Metodika papildyta 27.2 papunkčiu, kuriame apibrėžiama, kaip apskaičiuojama šilumos 

gamybai priskiriama pelno (nuostolių) dalis, kas yra kogeneracinės jėgainės pelnas (nuostolis); 

3. Metodika papildyta 27.3 papunkčiu, kuriame numatyta, kaip apskaičiuojamas likęs 

Kogeneracinės jėgainės veiklos pelnas (nuostolis), po šilumos gamybai priskirto pelno (nuostolių) 

dalies; 

4. Metodika papildyta 27.4 papunkčiu, kuriame numatytas detalus kogeneracinės jėgainės 

veiklos pelno (nuostolio) paskirstymas. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje 

(toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 

O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų 

taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto iki 

2021 m. gruodžio 10 d. Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, 

Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Nutarimo projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir 

konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Edvinas Mickus, tel. (8 5) 250 6184, el. p. 

edvinas.mickus@vert.lt. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos 

sąnaudų atskyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai. 

http://www.vert.lt/
mailto:edvinas.mickus@vert.lt
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2. Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos 

sąnaudų atskyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

 

Tarybos pirmininkas   Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mickus, tel. (8 5) 250 6184, el. p. edvinas.mickus@vert.lt 
________ 

 

KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ 

ATSKYRIMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-927/652-II-4-1 priedas 2021-12-06.zip), 

mailto:edvinas.mickus@vert.lt
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IS-927/652-II-5 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 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2021-12-03 Nr. R2-(ŠGK)-7172 

   

    

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠO PAKEITIMO 

 

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

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 3 dalimi, parengė ir teikia 

derinti 2013 m. gruodžio 27 d. Tarybos nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas – atsižvelgti į Aprašo taikymo praktikoje iškylančias problemas, ir šilumos 

aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl prognozuojamos biokuro kainos nustatymo tvarkos. 

Projekte numatyta, kad prognozuojama biokuro kaina apskrityje arba šalyje yra nustatoma 

kaip svertinis aritmetinis, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių 

kainų ir kiekio vidurkis tuomet, kai visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje arba šalyje, biokuro 

biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui 

sudaro daugiau nei 70 procentų apskrities arba šalies ūkio subjektų, kurie veikia šilumos tiekimo 

sistemose, kur organizuojami šilumos aukcionai, numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio. 

Šiuo metu prognozuojama biokuro kaina apskrityje arba šalyje yra nustatoma kaip svertinis 

aritmetinis, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio 

vidurkis tuomet, kai ūkio subjektų, veikiančių apskrityje arba šalyje, biokuro biržoje sudarytų 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro daugiau 

nei 70 procentų numatomo mėnesio i biokuro poreikio apskrityje arba šalyje. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje 

(toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo 

pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto iki 2021 m. gruodžio 7 d. Pastabas ir pasiūlymus 

Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270), 

elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. Kontaktiniai asmenys Šilumos ir vandens 

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata 

Bartašiūtė-Černevičė, tel.(+370 612 38 659), el. p. renata.bartasiute@vert.lt.  

PRIDEDAMA:  

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 

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

patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 3 lapai;  

http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt
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2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 

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

patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. +370 612 38659 el. p. 

 renata.bartasiute@vert.lt,   

 

________ 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-927/652-II-5-1 priedas 2021-12-06.zip), 

mailto:renata.bartasiute@vert.lt
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IS-927/652-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-11-30 BK kainos ir kainų indeksai 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-11-30 

 
 

 

Vėliausio 2021-11-30 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 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 46 410 22.36 -0.76 % 25 340 21.28 23.95 4 830 

M01-2022  Smulkinta mediena 15 120 23.29 -12.71 % 27 720 21.49 30.45 5 600 

M02-2022  Smulkinta mediena 5 600 22.00 0.00 % 21 560 18.70 28.00 2 800 

Q01-2022  Smulkinta mediena 14 560 22.25 +7.91 % 40 040 19.86 27.33 18 200 

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 % 860 33.70 43.78 800 

M02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 200 28.00 47.00 200 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.40 -1.39 % 0 0.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 15 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 54 810 23.57 +10.48 % 4 830 24.75 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 34 440 23.98 +2.88 % 12 320 22.00 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 840 27.10 +18.82 % 15 960 18.17 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 17 290 22.33 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 810 35.95 +18.92 % 0 0.00 0.00 0 
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 BALTPOOL UAB 2021-12-01 pranešimas.  

TN: tn  

 

SKELBIAMA 2022 M. I PUSMEČIO PAKARTOTINIO AUKCIONO PUSMETINĖMS 

SUTARTIMS SUDARYTI EIGA IR PAVEDIMŲ SĄRAŠAS 

 

EMPS administratorius BALTPOOL UAB, vadovaudamasis Prekybos mediena tvarkos 5 

punktu, nustato 2022 m. I pusmečio pakartotinio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios 

laiką 2021 m. gruodžio 23 d. 12:00 val. 

  

Aukciono eiga: 

Aukcionų publikavimas Iki 2021 12 01 12:00 val. 

Vyksta pirkėjų registracija Nuo 2021-12-01 12:00 iki 2021-12-15 23:59 

Mokamas pradinis įnašas Nuo 2021-12-01 12:00 iki 2021-12-16 23:59 

Tikrinamos registracijos (aktyvuojami 

vartotojai) 
Nuo 2021-12-01 12:00 iki 2021-12-17 23:59 

Pretenzijų teikimas Nuo 2021-12-20 00:00 iki 2021-12-20 23:59 

Pretenzijų nagrinėjimas Nuo 2021-12-21 00:00 iki 2021-12-21 23:59 

Teikiami pasiūlymai Nuo 2021-12-23 12:00 iki 2021-12-28 12:00 

Aukcionus laimėjusių pirkėjų sąrašų 

paskelbimas 
2021-12-28 12:00 

  

2022 m. I pusmečio pakartotinio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pavedimų sąrašas 

 

Papildomai atkreipiame Pirkėjų dėmesį, kad pradinis įnašas turi būti pervedamas į EMPS 

administratoriaus banko sąskaitą: 

Gavėjas: BALTPOOL UAB 

Sąsk. Nr.: LT66 4010 0510 0206 3368 

Bankas: Luminor Bank AB 

Banko kodas: 40100 

SWIFT: AGBLLT2X 

Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti aukciono  ID (pvz.: ID 46) 

EMPS administratorius BALTPOOL UAB 

https://www.baltpool.eu/lt/skelbiama-2022-m-i-pusmecio-pakartotinio-aukciono-pusmetinems-sutartims-sudaryti-eiga-ir-pavedimu-sarasas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=skelbiama_2022_m_i_pusmecio_pakartotinio_aukciono_pusmetinems_sutartims_sudaryti_aukciono_eiga_ir_pavedimu_sarasas&utm_term=2021-12-01
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f
https://www.baltpool.eu/dl/2021~12~2022-m.-I-pusm.-pusmetinio-pakartotinio-aukciono-pavedimai_2021-11-21.xlsx/2022-m.-I-pusm.-pusmetinio-pakartotinio-aukciono-pavedimai_2021-11-21.xlsx
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PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Dubravos 
regioninis 
padalinys 

2022 m. I 
pusmečio 

aukcionas 
pusmetinėms 

sutartims sudaryti 
(Pakartotinis) 

P-65950 

Pjautinieji 

rąstai – Pušis 
– D – Vd/St: 
≥20 – L2: 

3.0-3.9 

Pjautinieji 
rąstai 

Pušis D Vd/St: ≥20 L2: 3.0-3.9 25 64,00           7 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Prienų 

regioninis 
padalinys 

2022 m. I 
pusmečio 
aukcionas 

pusmetinėms 
sutartims sudaryti 

(Pakartotinis) 

P-65952 

Pjautinieji 
rąstai – 

Juodalksnis – 
Sm ≤19 – L3: 
4.0-6.0 

Pjautinieji 

rąstai 
Juodalksnis N/A Sm ≤19 L3: 4.0-6.0 25 75,00           24 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Kazlų Rūdos 
regioninis 

padalinys 

2022 m. I 

pusmečio 
aukcionas 
pusmetinėms 

sutartims sudaryti 
(Pakartotinis) 

P-65953 

Pjautinieji 

rąstai – Eglė 
– D – Vd/St: 

≥20 – L2: 
3.0-3.9 

Pjautinieji 
rąstai 

Eglė D Vd/St: ≥20 L2: 3.0-3.9 60 85,00           14 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Druskininkų 

regioninis 
padalinys 

2022 m. I 
pusmečio 

aukcionas 
pusmetinėms 

sutartims sudaryti 
(Pakartotinis) 

P-65948 

Pjautinieji 
rąstai – Eglė 

– D – Vd/St: 
≥20 – L3: 

4.0-6.0 

Pjautinieji 
rąstai 

Eglė D Vd/St: ≥20 L3: 4.0-6.0 250 85,50           41 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Kretingos 

regioninis 
padalinys 

2022 m. I 

pusmečio 
aukcionas 

pusmetinėms 
sutartims sudaryti 

(Pakartotinis) 

P-65941 

Pjautinieji 
rąstai – Pušis 

– Sm ≤19 – 
L2: 3.0-3.9 

Pjautinieji 

rąstai 
Pušis N/A Sm ≤19 L2: 3.0-3.9 50 90,00           16 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Dubravos 
regioninis 

padalinys 

2022 m. I 

pusmečio 
aukcionas 
pusmetinėms 

sutartims sudaryti 
(Pakartotinis) 

P-65949 

Pjautinieji 

rąstai – Pušis 
– B/C – 

Vd/St: ≥20 – 
L2: 3.0-3.9 

Pjautinieji 
rąstai 

Pušis B/C Vd/St: ≥20 L2: 3.0-3.9 25 97,00           7 

PUSMETINIS P-46 
2021.12.28 

12:00:00 

Šilutės 

regioninis 
padalinys 

2022 m. I 
pusmečio 

aukcionas 
pusmetinėms 
sutartims sudaryti 

(Pakartotinis) 

P-65951 

Pjautinieji 
rąstai – Eglė 

– D – Vd/St: 
≥20 – L2: 

3.0-3.9 

Pjautinieji 
rąstai 

Eglė D Vd/St: ≥20 L2: 3.0-3.9 50 104,50           32 
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IS-927/652-III-2 priedas 

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT suderino Disbalanso pirkimo-pardavimo sutarčių 

standartines sąlygas  

TN: tn  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino atnaujintas Disbalanso 

pirkimo-pardavimo sutarties standartines sąlygas, taip pat pripažino netekusiu galios Balansavimo 

energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašą. 

Atlikti esminiai pakeitimai Atnaujintose disbalanso pirkimo-pardavimo sutarties 

standartinėse sąlygose: 

• Keičiama disbalanso kainos skaičiavimo tvarka. Ši kaina mokama už balansą atsakingos 

šalies nuo nuokrypio nuo planuoto vartojimo ar gamybos grafiko. 

• Numatyta, kad operatorius turi teisę sustabdyti rinkos veiklą vadovaudamasis VERT 

patvirtintomis Rinkos veiklų sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla 

sustabdyta, taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, numatyti reikalavimai dėl disbalanso 

apskaitos ir balanso grafikų teikimo procedūros, kai rinkos veiklos yra sustabdytos. 

• Detalizuoti reikalavimai dėl prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti pateikiamų banko 

garantijų ir piniginio užstato reikalavimų. 

• Į sutartį įtrauktos standartinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. 

• Dokumentu įgyvendinamas Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūros (ACER) sprendimas dėl disbalanso mokesčio nustatymo 

principų harmonizavimo. 

Atnaujinta tvarka turėtų labiau skatinti rinkos dalyvius išvengti patiriamo disbalanso ir 

užtikrinti nuoseklų ir labiau harmonizuotą atsiskaitymo už disbalansą taisyklių taikymą, tuo pačiu 

prisidedant prie elektros energijos sistemos efektyvumo didinimo galutinių vartotojų naudai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

paslaugos kainos viršutinės ribos 2022 metams  

TN: tn  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB Kauno termofikacijos 

elektrinės, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, AB „Panevėžio energija“ ir AB „Ignitis gmayba“ 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutines ribas 2022 metams. 

Elektros energetikos įstatyme nustatyta, jog gamintojų, kurie teikia izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar 

likvidavimo paslaugas, kainos reguliuojamos, kai elektros energetikos sistemos veikimui užtikrinti 

yra reikalingi visų gamintojų, galinčių teikti tretinį aktyviosios galios rezervą ir izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar 

likvidavimo paslaugas, elektros energijos generavimo pajėgumai.  

Taip pat VERT nustatė ir AB „Ignitis gamyba“ Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir 

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos 

pajamų viršutinę ribą 2022 metams. 

VERT nustatė, kad LITGRID AB atsiskaito su AB „Ignitis gamyba“ UAB Kauno 

termofikacijos elektrine, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, AB „Panevėžio energija“ už 

gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

sąnaudas, taikydama ataskaitiniu laikotarpiu galiojančią VERT nustatytą gamtinių dujų tiekimo 

saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-suderino-disbalanso-pirkimo-pardavimo-sutarciu-standartines-salygas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatytos-izoliuoto-elektros-energetikos-sistemos-darbo-paslaugos-kainos-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai 

buitiniams vartotojams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB 

„Ignitis“* 2022 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, 

per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros 

tiekėjo**. 

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 16,7 cento už kilovatvalandę 

(su PVM) – 9,9 proc., arba 1,5 cento daugiau negu šiuo metu (15,2 cento). Dviejų laiko zonų dienos 

tarifas didės 6,8 proc. (1,2 cento) iki 18,9 cento, o nakties – 17 proc. (1,8 cento) iki 12,4 cento. 

Objektyvios kainos pokyčio priežastys 

Elektros energijos kainos 2022-iems metams pokytį iš esmės lėmė mažesnės skirstymo 

paslaugos, perdavimo, sisteminių paslaugų, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) 

kainos bei didesnė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba bei visuomeninio 

tiekimo elektros energijos įsigijimo kainos didėjimas dėl prognozuojamos elektros energijos 

rinkos kainos augimo.  

 

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos struktūra 2022 m., proc. 

 
 

Didžiausią dalį elektros energijos kainos struktūroje sudaro įsigijimo kaina (48 proc.). 

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios: 

1. Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir 

biržos mokesčius; 

2. Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro: 

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus 

sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos 

perdavimo tinklais; 

b) Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo 

stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatyti-2022-m-uab-ignitis-elektros-energijos-tarifai-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/nustatytos-elektros-energijos-skirstymo-paslaugu-vidutines-ir-zemos-itampos-tinklais-kainu-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/nustatytos-elektros-energijos-skirstymo-paslaugu-vidutines-ir-zemos-itampos-tinklais-kainu-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/paskelbtos-elektros-energijos-perdavimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka-2022-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/Nustatyta-elektros-energijos-sistemini%c5%b3-paslaug%c5%b3-kaina-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/vert-nustate-visuomenines-elektros-energijos-kainos-virsutines-ribas-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-14/nustatyta-prognozuojama-elektros-energijos-rinkos-kaina-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-14/nustatyta-prognozuojama-elektros-energijos-rinkos-kaina-2022-metams.aspx
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rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos 

tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. 

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant 

elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros 

energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) 

elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais 

kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo 

buitiniams vartotojams koeficientą. 

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina– skirta elektros 

energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, 

centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan. 

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, 

patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams. 

5. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos 

įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje 

faktiškai susiformavusios kainos, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su 

liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2025-12-31). 

 

2 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM) 
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3 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM) 

 
 

4 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ ir ŽĮ vartotojams 2022 m. ir 2021 m. II pusm., 

ct/kWh (be PVM) 

 
 

Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams 

Šiuo metu daugiausia buitinių vartotojų (94,8 proc.) yra pasirinkę vienos laiko zonos 

„Standartinį“ mokėjimo planą. VERT ragina buitinius vartotojus pasitikrinti, ar jų pasirinktas 

mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, 
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namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti 

didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją. 

 

5 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai ŽĮ buitiniams vartotojams 2019–2022 m., 

ct/kWh (su PVM) 

 
 

Lietuva Europos Sąjungos kontekste 

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 

1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 44,8 proc. mažesnė už ES vidurkį. 
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6 pav.  Buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2021 m. I pusm. (su mokesčiais), 

„Eurostat“ duomenys 

 
* UAB „Ignitis“ yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros 

energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja. 

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA. 

 

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų 

dedamųjų: 

− perdavimo paslaugos kaina; 

− viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos; 

− sisteminių paslaugų kaina; 

− skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos; 

− elektros energijos skirstymo paslaugos kainos papildoma dedamoji; 

− visuomeninės elektros energijos įsigijimo kainos ir visuomeninės elektros energijos VĮ ir ŽĮ 

tinklais kainos; 

− visuomeninio tiekimo kaina. 

* UAB „Ignitis“ yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros 

energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja. 

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT patvirtino 2022 m. I pusm. Gamtinių dujų tarifus 

buitiniams vartotojams  

TN: tn  

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. buitiniai vartotojai, gamtines dujas naudojantys maistui ruošti, už 

suvartotą 1m3  gamtinių dujų mokės 0,80 Eur/m3 su PVM, pastovioji tarifo dalis (mokama kas 

mėnesį, nepriklausomai nuo dujų suvartojimo) nesikeis – 0,56 Eur/mėn. su PVM. 

Gamtinių dujų kaina (už 1 m3) šiai vartotojų grupei didėja 26,87% (arba 0,17 Eur) dėl 

gamtinių dujų (produkto) kainos pokyčio.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Elektros-energijos-tiekimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/paskelbtos-elektros-energijos-perdavimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka-2022-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/Nustatyta-elektros-energijos-sistemini%c5%b3-paslaug%c5%b3-kaina-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/nustatytos-elektros-energijos-skirstymo-paslaugu-vidutines-ir-zemos-itampos-tinklais-kainu-virsutines-ribos-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-05/nustatyta-elektros-energijos-skirstymo-paslaugos-kainos-buitiniams-vartotojams-papildoma-dedamoji.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/vert-nustate-visuomenines-elektros-energijos-kainos-virsutines-ribas-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/vert-nustate-visuomenines-elektros-energijos-kainos-virsutines-ribas-buitiniams-vartotojams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/vert-nustate-elektros-energijos-visuomeninio-tiekimo-paslaugos-kainos-virsutine-riba-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Elektros-energijos-tiekimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-patvirtino-2022-m--I-pusm--gamtiniu-duju-tarifus-buitiniams-vartotojams.aspx
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II pogrupio vartotojams, vartojantiems gamtines dujas šildymui, gamtinių dujų pastovioji 

tarifo dalis taip pat nesikeis, kintamoji didės 34,22 proc. – už suvartotą 1m3 gamtinių dujų šie 

vartotojai mokės 0,55 Eur/m3 su PVM. Gamtinių dujų vartotojams, kurie suvartoja daugiau nei 

20 tūkst. M3 per metus, kintamoji tarifo dalis (už m3) didėja 36,02 proc., pastovioji tarifo dalis 

nesikeičia. 

 

Lentelė. 2021 m. II pusm. Ir 2022 m. I pusm. Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 

palyginimas (su PVM) 

Buitinių vartotojų pogrupis 

Gamtinių dujų tarifo 

buitiniams vartotojams 

dalis 

2021 m. 

I pusm. 

2022 m. 

II pusm. 
Pokytis, proc. 

I pogr. (Q ≤ 300 m3) pastovioji dalis, Eur/mėn. 0,56 0,56 0 

 kintamoji dalis, Eur/m3 0,63 0,80 26,87 

II pogr. (300 < Q ≤ 20 tūkst. M3) pastovioji dalis, Eur/mėn. 3,99 3,99 0 

 kintamoji dalis, Eur/m3 0,41 0,55 34,22 

III pogr. (Q > 20 tūkst. M3) pastovioji dalis, Eur/mėn. 3,99 3,99 0 

 kintamoji dalis, Eur/m3 0,39 0,53 36,02 

 

UAB „Ignitis“ 2022 m. I pusm. Buitiniams vartotojams planuoja parduoti 137,86 mln. m3 

gamtinių dujų.  

Buitiniai vartotojai, atsiskaitydami už gamtines dujas, kas mėnesį moka pastoviąją tarifo 

dalį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, bei kintamąją tarifo dalį – mokama 

priklausomai nuo to, kiek dujų suvartojama. 

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus. 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT: mažėja prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo 

sistemos įkainiai buitiniams vartotojams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujus buitinių vartotojų 

prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) gamtinių dujų sistemos įkainius*, 

kurie įsigalios 2022 m. sausio 1 d. 

Prijungimo įkainiai  2-3 vartotojų grupėms (vartojantiems daugiau kaip 300 m3 dujų per 

metus) 2022 metais, lyginant su 2021 metais, mažėja dėl praėjusio laikotarpio išaugusio 

vartotojų prijungimo prie skirstomojo tinklo skaičiaus ir atitinkamai mažėjant 1 vartotojui 

tenkančių faktinių investicijų. Pastovioji dalis mažėja 58,16 proc., kintamoji – 43,19 proc. 

 

1 lentelė. Apskaičiuotos pastovi ir kintama naujų II-III pogrupio vartotojų prijungimo įkainio dalys 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-mazeja-prijungimo-prie-gamtiniu-duju-skirstymo-sistemos-ikainiai-buitiniams-vartotojams-.aspx
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1 pav. 1 vartotojui tenkančios faktinės investicijos, tūkst. Eur. 

 
* Prijungimo įkainis buitiniam vartotojui susideda iš dviejų dalių: fiksuota dalis, nepriklausanti 

nuo prijungimo atstumo, ir kintanti dalis, priklausanti nuo atstumo (individualiai prijungiamoms 

vartotojų sistemoms mokama už geometrinį reikalingo nutiesti dujotiekio atstumą, o  praeityje 

suformuotame kvartale arba bendros vartotojų grupės prijungiamoms vartotojų sistemoms – už 

faktiškai tenkantį atstumą (m)). 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. Nustatyti mažųjų gamtinių dujų tiekėjų tarifai buitiniams 

vartotojams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino gamtinių dujų skirstymo 

kainas ir gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, kuriuos mažieji gamtinių dujų tiekėjai – 

AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Intergas“ ir UAB „Gren Lietuva“ – taikys nuo 2022 m. sausio 1 

d. 

Visų tiekėjų pastovioji tarifo dalis (mokama nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų 

kiekio) nesikeičia. Kintamoji tarifo dalis (už 1m3) keičiasi dėl išaugusios gamtinių dujų importo 

kainos. 

 

1 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2021 m. II 

pusm. Ir 2022 m. I pusm. (su PVM) 

 
I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;  

II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. M3 gamtinių dujų per metus. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/nustatyti-mazuju-gamtiniu-duju-tiekeju-tarifai-buitiniams-vartotojams.aspx
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2 lentelė. UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2021 m. II pusm. Ir 

2022 m. I pusm. (su PVM) 

 
I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus; 

II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. M3 gamtinių dujų per metus. 

 

3 lentelė. UAB „Gren Lietuva“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2021 m. II pusm. 

Ir 2022 m. I pusm. (su PVM) 

 
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. M3 gamtinių dujų per metus. 

 

VERT gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams perskaičiuoja du kartus per metus, metų 

viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis. 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. VERT: nuo 2022 m. sausio 1 d. keisis prijungimo prie ESO 

tinklų įkainiai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už 

įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirstomųjų tinklų mokėtų 

pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/vert-nuo-2022-m-sausio-1-d-keisis-prijungimo-prie-eso-tinklu-ikainiai.aspx
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Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie sutartis dėl 

elektros įrenginių prijungimo pasirašys po 2022 sausio 1 d. 

Palyginus su šiuo metu galiojančiais įkainiais, ESO I vartotojų grupei įkainis už 1 kW 

leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą didėja, II, III vartotojų grupėms – mažėja, 

atitinkamai 13,68 proc., 27,51 proc. 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, kai projektą vartotojas rengia savo lėšomis, 

II ir III grupės vartotojams mažėja 9–22 proc.. Kitiems vartotojams maksimali kompensuotina 

projektavimo kaina mažėja 39–60 proc. 

 

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius (100 proc.) 

(be PVM): 

  

 Vartotojų grupė 

Įkainis už 1 kW 

elektros įrenginių 

leistinosios naudoti 

galios įrengimą 

ar padidinimą, Eur 

Įkainis už 1 m 

elektros tinklo 

nutiesimo, Eur 

 Projekto 

parengimo įkainis, 

Eur 

Maksimali 

kompensuotina 

projektavimo 

kaina, Eur 

I grupė 28,82 – – – 

II grupė 83,06 34,98 572,83 572,83 

III grupė 40,68 42,66 654,79 654,79 

Vartotojai, kurių 

naujai prijungiama 

ar didinama 

leistinoji naudoti 

galia didesnė 

nei 500 kW 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

881,59 

Vartotojai, kurių 

naujai prijungiama 

ar didinama 

leistinoji naudoti 

galia ne mažesnė 

nei 1 MW 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 981,01 

 

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai 

pažeidžiamiems vartotojams (20 proc.) (be PVM): 

  

 Vartotojų grupė 

Įkainis už 1 kW 

elektros įrenginių 

leistinosios naudoti 

galios įrengimą ar 

padidinimą, Eur 

 Įkainis už 1 m 

elektros tinklo 

nutiesimo, Eur 

 Projekto 

parengimo įkainis, 

Eur 

 Maksimali 

kompensuotina 

projektavimo 

kaina, Eur 

I grupė 5,76 – – – 

II grupė 16,61 7,00 114,57 458,26 

III grupė 8,14 8,53 130,96 523,83 

Vartotojai, kurių 

naujai prijungiama 

ar didinama 

leistinoji naudoti 

galia didesnė 

nei 500 kW 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

705,27 

 

https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/prijungimo-ikainiai.aspx
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Kiti vartotojai, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie 

skirstomųjų  tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 

MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų 

operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų 

nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 

kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti 

transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovus), 

kurie pageidauja, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir 

organizuoti jų įrengimo darbus) apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba 

moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį, išskyrus atvejus, kai kituose 

įstatymuose nustatyta kitaip. 

Įkainiai ir kaina nurodyta (be PVM): 

  

 Vartotojų grupė 

Įkainis už 1 kW 

elektros įrenginių 

leistinosios naudoti 

galios įrengimą ar 

padidinimą, Eur 

 Įkainis už 1 m 

elektros tinklo 

nutiesimo, Eur 

 Projekto 

parengimo įkainis, 

Eur 

 Maksimali 

kompensuotina 

projektavimo 

kaina, Eur 

I grupė 14,41 – – – 

II grupė 41,53 17,49 286,41 286,41 

III grupė 20,34 21,33 327,40 327,40 

Vartotojai, kurių 

naujai prijungiama 

ar didinama 

leistinoji 

naudoti galia 

didesnė nei 500 

kW 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

440,80 

 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji 

naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW: 

Vartotojų grupė 
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, 

Eur 

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama 

leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW 
1 782,91 

 

Vartotojams, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių 

leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau 

kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros 

įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, maksimali 

kompensuotina projektavimo kaina atitinka 90 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais 

kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų vienam projekto vienetui parengti. 

  Maksimali projektavimo kaina, Eur   

Vartotojų grupė 2021 m. 2022 m. Pokytis (%) 

Vartotojai virš  1 MW 4465,74 1782,91 -60,08 

 

Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio; 

Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo 

metrų skaičiaus;  

Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;  
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Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis 

vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą. 

* I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama 

elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir 

kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinajai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, 

keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir 

(ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių 

skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir 

vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir 

derina vartotojai. 

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama 

elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW 

(išskyrus I grupės vartotojus). 

 III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama 

elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 

500 kW (imtinai). 

** Kiti vartotojai (išskyrus: (1) pažeidžiamus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų 

tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie 

didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui 

įsipareigoja 10 m. nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti 

leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji 

naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir 

gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių 

pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovai) nurodytais 

atvejais, kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų 

operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus). 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-11-30 pranešimas. Gaminantiems vartotojams nustatytos pasinaudojimo tinklais 

paslaugos kainos 2022 metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino gaminantiems vartotojams 

paslaugos kainas ir procentinį dydį, kuris bus taikomas atsiskaitant už pasinaudojimą AB „Energijos 

skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB 

„Lifosa“ elektros tinklais. Įkainiai galios nuo 2022 m. sausio 1 d.  

Įkainiai apskaičiuoti įvertinus skirstomojo tinklo operatorių planuojamus patirti kaštus, 

kurie yra būtini paslaugai teikti.  

 

Lentelė Nr.1. 2022 m. paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos 

elektra“ ir AB „Lifosa“ elektros tinklais (be PVM) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-lapkritis/2021-11-30/Gaminantiems-vartotojams-nustatytos-pasinaudojimo-tinklais-paslaugos-kainos-2022-metams.aspx
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Visi gaminantys vartotojai yra prisijungę prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

skirstomojo tinklo.  2022 m., palyginus su 2021 m., šio tinklo gaminantiems vartotojams, 

atsiskaitantiems pagal  I – III atsiskaitymo būdus, paslaugos kainos 2022 m. mažėja 18–28 proc. 

vidutinės įtampos (VĮ) tinkle ir 14–21 proc. žemutinės įtampos (ŽĮ) tinkle dėl VERT 

 sumažintos perdavimo, sisteminių ir skirstymo paslaugų kainos. Pagal IV atsiskaitymo būdą 

paslaugos kaina 2022 m. VĮ mažėja 19 proc., ŽĮ – 20 proc. Pagrindinės priežastys – didesnė 

nustatyta prognozuojama rinkos kaina 2022-iems metams ir perdavimo paslaugos elektros energijos 

dedamosios kaina bei sumažėjusios sisteminių paslaugų, perdavimo paslaugos galios dedamosios ir 

skirstymo paslaugų kainos. 

 

Lentelė Nr. 2. ESO paslaugų kainų palyginimas. 

 
Paslaugų kainos ir procentinis dydis už pasinaudojimą elektros tinklais gaminantiems 

vartotojams nustatomas kartą per metus. 

Gaminantis vartotojas gali keisti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas 

būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-11-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-927/652-III-3 priedas 

 

LŠTA INFO 

Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis (IV pogrupis "Procesai ir jų optimizavimas") 

 
Renovacijos darbo gr. apibendrinimas 
 

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: Virginija Pilipienė <virginija.pilipiene@am.lt>  

Sent: Wednesday, December 1, 2021 7:07 PM 

To: a.zigmontiene@skia.lt; Aidas Vaičiulis <aidas@pasyvuspastatai.lt>; aiste.gasiuniene@sumin.lt; Andrius Rascius <juristas@statybininkai.lt>; Andrius.cerniauskas@kalvis.lt; 

Andrius.daujotas@kalvis.lt; andrius.jurelionis@ktu.lt; andrius.karazinas@solet.lt; Asta Rokickienė <asta.rokickiene@am.lt>; Audrius Šapalas <audrius.sapalas@am.lt>; 

ausra.girdzijauskaite@policija.lt; Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>; Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt>; Darius.Vedrickas@vpt.lt; e.kuklieriene@vtpsi.lt; 

edmundas.mulokas@jonavospaslaugos.lt; Eglė Valūnė <egle.valune@am.lt>; egle.randyte@amiestas.lt; Ekonomika@lpk.lt; Gabriela Kuštan <gabriela.kustan@lsa.lt>; 

gediminas.seputis@vrm.lt; 'Gvidas Dargužas' <gvidas.darguzas@vipa.lt>; ignas.vaskelis@utbu.lt; info@alytausbu.lt; info@statybosresursas.lt; justinas.laurinavicius@zilinskis.com; 

Karolis Banionis <karolis.banionis@ktu.lt>; karolis.janusevicius@ena.lt; kestutis.karosas@vilnius.lt; l.bickaitiene@vtpsi.lt; Laura.Jursenaite@ena.lt; laura.rudzianskaite@eku.lt; 

laurynas.buzys@sumin.lt; Lietuvos projektavimo įmonių asociacija <lpia@lacc.lt>; Lolita Šinkūnienė <Lolita.Sinkuniene@socmin.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA 

<mantas@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; m.smaidziunas@betalt.lt; Mindaugas Stonkus <Mindaugas.Stonkus@enmin.lt>; Mindaugas Žiukas 

<M.Ziukas@cpo.lt>; mindaugas.dauksys@ktu.lt; n.andrijauskiene@cpo.lt; Ona Burneikaitė-Raugalienė <ona.raugaliene@am.lt>; paulius.milcius@gmail.com; 

povilas@statybosresursas.lt; r.leckas@eku.lt; Raimondas Bliudzius <raimondas.bliudzius@ktu.lt>; raimundas.endrikis@kaunas.lt; rasa@inolinegroup.lt; 

renalda.statkeviciute@policija.lt; Ričardas Žala <Ricardas.Zala@vrm.lt>; Rimvydas Dilba <rimvydas.dilba@am.lt>; Rolandas Marcinkevičius <rolandas.marcinkevicius@vipa.lt>; 

rolandas.klimavicius@bustorumai.lt; s.v.skrodenis@gmail.com; skraida@skraida.lt; tadas.kubilius@lpk.lt; v.prunskiene@dbukis.lt; v.sirtautas@inhus.eu; Valdas Lukauskas 

<Valdas.Lukauskas@socmin.lt>; vida.naudziuniene@manobustas.lt; vidmantas.janulevicius@lpk.lt; vilija.leleiviene@eku.lt; Vitas Maciulis <vitas.maciulis@gmail.com>; Vytautas 

Bernadisius <vytautas.bernadisius@enmin.lt>; Vytautas Vrubliauskas <vytautas.vrubliauskas@apva.lt>; 'Žaneta Maskaliovienė' <zaneta.maskalioviene@vipa.lt>; Vaiva 

Rumbutienė <vaiva.rumbutiene@am.lt>; milda.simelyte@skoloslt.lt 

Cc: rita.grigaraviciene@alytausbu.lt; Daiva Astasevičiūtė <daiva.astaseviciute@am.lt>; Raimonda Juknaitė <raimonda.juknaite@am.lt>; Inesis Kiškis <inesis.kiskis@am.lt>; 

Nemunas Abukauskas <nemunas.abukauskas@sumin.lt>; Marius Smaidžiūnas <marius.smaidziunas@apva.lt>; roma.janusoniene@manobustas.lt 

Subject: Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis (IV pogrupis "Procesai ir jų optimizavimas") 
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Labas vakaras gerb. darbo grupės nariai, 

siunčiame nuorodą lentelės, kurioje apibendrintos susitikimų metu pateiktos Jūsų pastabos: 

Apibendrinta pasiūlymų lentelė.docx 

 

Primename, kad aptarimas numatytas šį penktadienį (gruodžio 2 d.) 10 val. 

Tikimės iki to laiko spėsite peržiūrėti lentelę. Jei turėsite pastabų, jas galite pažymėti atitinkame stulpelyje. 

 

Iki susitikimo. 

 

Pagarbiai  

Virginija Pilipienė  

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė  

Patarėja 

Tel.: 8 616 34857   

El. paštas: virginija.pilipiene@am.lt  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

___________________________________________  

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali. Ji skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jūs negalite skaityti, kopijuoti ar bet kaip kitaip platinti šio pranešimo viso ar dalies 

ir skleisti jame esančios informacijos. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir iškart ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš Jūsų kompiuterio 

sistemos.  

___________________________________________  

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius. 

 

 
Nuo: Virginija Pilipienė <virginija.pilipiene@am.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. lapkričio 30 d., antradienis 10:28 

Iki: a.zigmontiene@skia.lt <a.zigmontiene@skia.lt>; Aidas Vaičiulis <aidas@pasyvuspastatai.lt>; aiste.gasiuniene@sumin.lt <aiste.gasiuniene@sumin.lt>; Andrius Rascius 

<juristas@statybininkai.lt>; Andrius.cerniauskas@kalvis.lt <Andrius.cerniauskas@kalvis.lt>; Andrius.daujotas@kalvis.lt <Andrius.daujotas@kalvis.lt>; andrius.jurelionis@ktu.lt 

<andrius.jurelionis@ktu.lt>; andrius.karazinas@solet.lt <andrius.karazinas@solet.lt>; Asta Rokickienė <asta.rokickiene@am.lt>; Audrius Šapalas <audrius.sapalas@am.lt>; 

ausra.girdzijauskaite@policija.lt <ausra.girdzijauskaite@policija.lt>; Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>; Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt>; 

Darius.Vedrickas@vpt.lt <Darius.Vedrickas@vpt.lt>; e.kuklieriene@vtpsi.lt <e.kuklieriene@vtpsi.lt>; edmundas.mulokas@jonavospaslaugos.lt 

<edmundas.mulokas@jonavospaslaugos.lt>; Eglė Valūnė <egle.valune@am.lt>; egle.randyte@amiestas.lt <egle.randyte@amiestas.lt>; Ekonomika@lpk.lt <Ekonomika@lpk.lt>; 

Gabriela Kuštan <gabriela.kustan@lsa.lt>; gediminas.seputis@vrm.lt <gediminas.seputis@vrm.lt>; 'Gvidas Dargužas' <gvidas.darguzas@vipa.lt>; ignas.vaskelis@utbu.lt 

<ignas.vaskelis@utbu.lt>; info@alytausbu.lt <info@alytausbu.lt>; info@statybosresursas.lt <info@statybosresursas.lt>; justinas.laurinavicius@zilinskis.com 

<justinas.laurinavicius@zilinskis.com>; Karolis Banionis <karolis.banionis@ktu.lt>; karolis.janusevicius@ena.lt <karolis.janusevicius@ena.lt>; kestutis.karosas@vilnius.lt 

https://lraplinkosministerija-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ona_raugaliene_am_lt/EcffFUnY0lRJn3md_TZ7GqABqNSCcUMdNdFozTspOSzuPg
https://lraplinkosministerija-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ona_raugaliene_am_lt/EcffFUnY0lRJn3md_TZ7GqABqNSCcUMdNdFozTspOSzuPg
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
mailto:virginija.pilipiene@am.lt
mailto:a.zigmontiene@skia.lt
mailto:a.zigmontiene@skia.lt
mailto:aidas@pasyvuspastatai.lt
mailto:aiste.gasiuniene@sumin.lt
mailto:aiste.gasiuniene@sumin.lt
mailto:juristas@statybininkai.lt
mailto:Andrius.cerniauskas@kalvis.lt
mailto:Andrius.cerniauskas@kalvis.lt
mailto:Andrius.daujotas@kalvis.lt
mailto:Andrius.daujotas@kalvis.lt
mailto:andrius.jurelionis@ktu.lt
mailto:andrius.jurelionis@ktu.lt
mailto:andrius.karazinas@solet.lt
mailto:andrius.karazinas@solet.lt
mailto:asta.rokickiene@am.lt
mailto:audrius.sapalas@am.lt
mailto:ausra.girdzijauskaite@policija.lt
mailto:ausra.girdzijauskaite@policija.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:Darius.Vedrickas@vpt.lt
mailto:Darius.Vedrickas@vpt.lt
mailto:e.kuklieriene@vtpsi.lt
mailto:e.kuklieriene@vtpsi.lt
mailto:edmundas.mulokas@jonavospaslaugos.lt
mailto:edmundas.mulokas@jonavospaslaugos.lt
mailto:egle.valune@am.lt
mailto:egle.randyte@amiestas.lt
mailto:egle.randyte@amiestas.lt
mailto:Ekonomika@lpk.lt
mailto:Ekonomika@lpk.lt
mailto:gabriela.kustan@lsa.lt
mailto:gediminas.seputis@vrm.lt
mailto:gediminas.seputis@vrm.lt
mailto:gvidas.darguzas@vipa.lt
mailto:ignas.vaskelis@utbu.lt
mailto:ignas.vaskelis@utbu.lt
mailto:info@alytausbu.lt
mailto:info@alytausbu.lt
mailto:info@statybosresursas.lt
mailto:info@statybosresursas.lt
mailto:justinas.laurinavicius@zilinskis.com
mailto:justinas.laurinavicius@zilinskis.com
mailto:karolis.banionis@ktu.lt
mailto:karolis.janusevicius@ena.lt
mailto:karolis.janusevicius@ena.lt
mailto:kestutis.karosas@vilnius.lt
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<kestutis.karosas@vilnius.lt>; l.bickaitiene@vtpsi.lt <l.bickaitiene@vtpsi.lt>; Laura.Jursenaite@ena.lt <Laura.Jursenaite@ena.lt>; laura.rudzianskaite@eku.lt 

<laura.rudzianskaite@eku.lt>; laurynas.buzys@sumin.lt <laurynas.buzys@sumin.lt>; Lietuvos projektavimo įmonių asociacija <lpia@lacc.lt>; Lolita Šinkūnienė 

<Lolita.Sinkuniene@socmin.lt>; LŠTA – Mantas Paulauskas <mantas@lsta.lt>; LŠTA – Ramunė Gurklienė <ramune@lsta.lt>; m.smaidziunas@betalt.lt 

<m.smaidziunas@betalt.lt>; Mindaugas Stonkus <Mindaugas.Stonkus@enmin.lt>; Mindaugas Žiukas <M.Ziukas@cpo.lt>; mindaugas.dauksys@ktu.lt 

<mindaugas.dauksys@ktu.lt>; n.andrijauskiene@cpo.lt <n.andrijauskiene@cpo.lt>; Ona Burneikaitė-Raugalienė <ona.raugaliene@am.lt>; paulius.milcius@gmail.com 

<paulius.milcius@gmail.com>; povilas@statybosresursas.lt <povilas@statybosresursas.lt>; r.leckas@eku.lt <r.leckas@eku.lt>; Raimondas Bliudzius <raimondas.bliudzius@ktu.lt>; 

raimundas.endrikis@kaunas.lt <raimundas.endrikis@kaunas.lt>; rasa@inolinegroup.lt <rasa@inolinegroup.lt>; renalda.statkeviciute@policija.lt <renalda.statkeviciute@policija.lt>; 

Ričardas Žala <Ricardas.Zala@vrm.lt>; Rimvydas Dilba <rimvydas.dilba@am.lt>; Rolandas Marcinkevičius <rolandas.marcinkevicius@vipa.lt>; 

rolandas.klimavicius@bustorumai.lt <rolandas.klimavicius@bustorumai.lt>; s.v.skrodenis@gmail.com <s.v.skrodenis@gmail.com>; skraida@skraida.lt <skraida@skraida.lt>; 

tadas.kubilius@lpk.lt <tadas.kubilius@lpk.lt>; v.prunskiene@dbukis.lt <v.prunskiene@dbukis.lt>; v.sirtautas@inhus.eu <v.sirtautas@inhus.eu>; Valdas Lukauskas 

<Valdas.Lukauskas@socmin.lt>; vida.naudziuniene@manobustas.lt <vida.naudziuniene@manobustas.lt>; vidmantas.janulevicius@lpk.lt <vidmantas.janulevicius@lpk.lt>; 

vilija.leleiviene@eku.lt <vilija.leleiviene@eku.lt>; Vitas Maciulis <vitas.maciulis@gmail.com>; Vytautas Bernadisius <vytautas.bernadisius@enmin.lt>; Vytautas Vrubliauskas 

<vytautas.vrubliauskas@apva.lt>; 'Žaneta Maskaliovienė' <zaneta.maskalioviene@vipa.lt>; Vaiva Rumbutienė <vaiva.rumbutiene@am.lt>; milda.simelyte@skoloslt.lt 

<milda.simelyte@skoloslt.lt> 

Kopija: rita.grigaraviciene@alytausbu.lt <rita.grigaraviciene@alytausbu.lt>; Daiva Astasevičiūtė <daiva.astaseviciute@am.lt>; Raimonda Juknaitė <raimonda.juknaite@am.lt>; 

Inesis Kiškis <inesis.kiskis@am.lt>; Nemunas Abukauskas <nemunas.abukauskas@sumin.lt>; Marius Smaidžiūnas <marius.smaidziunas@apva.lt> 

Tema: Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis (IV pogrupis "Procesai ir jų optimizavimas") 

Kada: 2021 m. gruodžio 3 d., penktadienis 10:00–12:00. 

Kur:  

  

Laba diena,  

perkeliame susitikimą į gruodžio 3 d., 10 val. Trečiadienį visiems planuojame išsiųsti apibendrintą variantą, kurį aptarsime penktadienio susitikimo metu. 

 

________________________________________________________________________________  

„Microsoft Teams“ susitikimas  

Prisijungti naudodami kompiuterį arba mobiliąją programėlę  

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo  

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys  

________________________________________________________________________________  

*** 

 

DARBO GRUPĖS IV POGRUPIS ,,PROCESAI IR JŲ OPTIMIZAVIMAS“ 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Siūlymas Sprendimas Reikalingi teisės aktų 

pakeitimai ar 

įpareigojimai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Terminas Pastabos 

1. Daugiabučių namų Atestavimas; kvalifikacinių 1.1. Administravimo LRV 2009-12-16 nutarimo AM 2021 m.  

mailto:kestutis.karosas@vilnius.lt
mailto:l.bickaitiene@vtpsi.lt
mailto:l.bickaitiene@vtpsi.lt
mailto:Laura.Jursenaite@ena.lt
mailto:Laura.Jursenaite@ena.lt
mailto:laura.rudzianskaite@eku.lt
mailto:laura.rudzianskaite@eku.lt
mailto:laurynas.buzys@sumin.lt
mailto:laurynas.buzys@sumin.lt
mailto:lpia@lacc.lt
mailto:Lolita.Sinkuniene@socmin.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:m.smaidziunas@betalt.lt
mailto:m.smaidziunas@betalt.lt
mailto:Mindaugas.Stonkus@enmin.lt
mailto:M.Ziukas@cpo.lt
mailto:mindaugas.dauksys@ktu.lt
mailto:mindaugas.dauksys@ktu.lt
mailto:n.andrijauskiene@cpo.lt
mailto:n.andrijauskiene@cpo.lt
mailto:ona.raugaliene@am.lt
mailto:paulius.milcius@gmail.com
mailto:paulius.milcius@gmail.com
mailto:povilas@statybosresursas.lt
mailto:povilas@statybosresursas.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:raimondas.bliudzius@ktu.lt
mailto:raimundas.endrikis@kaunas.lt
mailto:raimundas.endrikis@kaunas.lt
mailto:rasa@inolinegroup.lt
mailto:rasa@inolinegroup.lt
mailto:renalda.statkeviciute@policija.lt
mailto:renalda.statkeviciute@policija.lt
mailto:Ricardas.Zala@vrm.lt
mailto:rimvydas.dilba@am.lt
mailto:rolandas.marcinkevicius@vipa.lt
mailto:rolandas.klimavicius@bustorumai.lt
mailto:rolandas.klimavicius@bustorumai.lt
mailto:s.v.skrodenis@gmail.com
mailto:s.v.skrodenis@gmail.com
mailto:skraida@skraida.lt
mailto:skraida@skraida.lt
mailto:tadas.kubilius@lpk.lt
mailto:tadas.kubilius@lpk.lt
mailto:v.prunskiene@dbukis.lt
mailto:v.prunskiene@dbukis.lt
mailto:v.sirtautas@inhus.eu
mailto:v.sirtautas@inhus.eu
mailto:Valdas.Lukauskas@socmin.lt
mailto:vida.naudziuniene@manobustas.lt
mailto:vida.naudziuniene@manobustas.lt
mailto:vidmantas.janulevicius@lpk.lt
mailto:vidmantas.janulevicius@lpk.lt
mailto:vilija.leleiviene@eku.lt
mailto:vilija.leleiviene@eku.lt
mailto:vitas.maciulis@gmail.com
mailto:vytautas.bernadisius@enmin.lt
mailto:vytautas.vrubliauskas@apva.lt
mailto:zaneta.maskalioviene@vipa.lt
mailto:vaiva.rumbutiene@am.lt
mailto:milda.simelyte@skoloslt.lt
mailto:milda.simelyte@skoloslt.lt
mailto:rita.grigaraviciene@alytausbu.lt
mailto:rita.grigaraviciene@alytausbu.lt
mailto:daiva.astaseviciute@am.lt
mailto:raimonda.juknaite@am.lt
mailto:inesis.kiskis@am.lt
mailto:nemunas.abukauskas@sumin.lt
mailto:marius.smaidziunas@apva.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3NGRmNjctMzMyZi00NTFjLThhYjYtM2Y0MWVhNTMxMWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2275848098-4674-4fa3-b107-0b4fa111d6bd%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=75848098-4674-4fa3-b107-0b4fa111d6bd&tenantId=e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798&threadId=19_meeting_MzY3NGRmNjctMzMyZi00NTFjLThhYjYtM2Y0MWVhNTMxMWJh@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT
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atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

administratorių 

kvalifikacija ir 

motyvacija 

reikalavimų sistema; 

mokymo programa; 

administratorių rato 

plėtimas; 

mokesčio padidinimas Nr. 1725 pakeitimo 

projektas  

(didinamos mažiems (iki 

1500 kv. m) 

daugiabučiams namams 

apmokamos arba 

kompensuojamos išlaidos 

už projektavimo paslaugas 

suma, didinama projekto 

įgyvendinimo 

administravimo tarifas)  

gruodis 

1.2. Draudiminė 

atsakomybė 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas (projektų 

administratoriams nustatyti 

reikalavimus ir 

atsakomybę) 

AM 2023 m.  

1.3. Veiklos 

patvirtinimas 

(deklaravimas) ir sąrašo 

sudarymas 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas (projektų 

administratoriams nustatyti 

reikalavimus)  

AM 2023 m.  

1.4. Mokymai ir 

mokymų medžiagos 

atnaujinimas 

Mokymų programos 

sudarymas ir mokymų 

periodiškumo nustatymas 

APVA 2022 m.  

1.5. APVA specialistų 

bendravimas su projektų 

administratoriais ir jų 

kompetencijos 

palaikymas 

Konsultavimas APVA nuolat  

2. Investicijų planų 

kokybė, rengėjų 

Atestavimas, draudiminė 

atsakomybė; 

2.1. IP rengėjų mokymai  Mokymų programos 

sudarymas 

, APVA, 

AM 

Prieš 

kiekvieną 
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kvalifikacija ir 

vertinimas 

Tiksliau reglamentuota IP 

planų sudėtis, kainos ir 

kiekių rezervas; 

Galimybė IP rengėją 

samdyti iš savo įstaigos; 

Prieš rengiant namo 

atnaujinimo Investicijų 

planą, būtina kvalifikuoto 

specialisto išsami pastato 

apžiūra, tinkamas 

probleminių vietų 

identifikavimas, vertinimas 

ir atnaujinimo sprendimas. 

Pvz.: balkonų atitvarų, 

perdangų, stogo 

konstrukcijų, cokolio būklės  

ir t.t. vertinimai 

kvietimą 

2.2. IP skaitmeninimas, 

nustatant išsamesnius 

reikalavimus 

IP elektroninio įrankio 

sukūrimas 

APVA 2022 m.  

2.3. Tikslinti IP rengimo 

sutarties sąlygas 

Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymo Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 13 priedo 

tikslinimas; VšĮ CPO LT 

sutarties tikslinimas 

AM, 

CPO LT 

2022 m.  

2.4. Parengtų IP kainų 

indeksavimas 

    

2.5. Įkainių atnaujinimas 

(APVA)  

Pakeistas Aplinkos 

ministro 2009 -11-10 

įsakymas Nr. 677 ,,Dėl 

Daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

investicijų plano rengimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

 

APVA 

skelbia 

įkainius 

nuo 2022-

01-01 

 

2.6. Svarstyti galimybę Aplinkos ministro 2014- AM 2022 m.  
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IP pirkti kartu su TDP 

 

01-14 įsakymas Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

2.7. Sudaryti 

gyventojams galimybę 

patiems pasirinkti dėl IP 

rengimo: ar 

administratoriaus 

parengtą pasiūlymą, ar 

IP rengėjo parengtą 

investicijų planą 

IP rengimo skaitmeninimas APVA 2022 m.  

2.8. Draudiminė 

atsakomybė 

    

2.9. Galimybė IP rengti 

administratoriaus 

darbuotojui, turinčiam 

tam kompetencijų 

IP rengimo paslaugos 

pirkimo būdų praplėtimas 

AM 2022 m.  

2.10. Galimybė IP 

rengimo metu nusipirkti 

statybos techninį 

prižiūrėtoją 

Galima pirkti ir dabar    

3. Statinio statybos 

techninės priežiūros 

gerinimas 

stiprinti statybos valstybinę 

priežiūrą; 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su 

VTPSI 

 

VTPSI, 

AM, 

APVA 

Nuolat 
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statinio statybos techninių 

prižiūrėtojų paslaugų 

apmokėjimo schemos 

pokyčiai, tipinių sutarčių 

pakeitimai, pirkimo būdų 

praplėtimas (apklausos 

būdu) 

 

 

 

 

 

 

 

el. statybos darbų žurnalo 

privalomas naudojimas; 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymo Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

VšĮ CPO LT sutarčių 

tikslinimas 

AM, VšĮ 

CPO LT 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 Derinamas STR dėl el. 

statybos darbų žurnalo 

AM 2021 m. 

gruodis 

 

4. Nepakankamas 

renovuojamų pastatų 

skaičius 

nereikalingas butų ir kitų 

patalpų savininkų pritarimas 

jei pastatas neatitinka 

nustatytos minimalios 

energetinio efektyvumo 

ribos; 

 

siūlyti savivaldybėms 

atrinkti neefektyviausius 

energijos vartojimo 

atžvilgiu daugiabučius 

namus, parengti šių 

investicijų planus ir 

pristatyti gyventojams; 

 

atsisakyti reikalavimo 

4.2. Reikalingas 

savivaldos įtraukimas 

Diskusijos ir 

bendradarbiavimas su 

savivaldybėmis  

AM, 

APVA 

  

4.3. Pasiūlyti lankstesnį 

būdą dėl saulės 

elektrinių įrengimo  

DNAMP pakeitimas 

(pakeisti privalomumą 

įrengti saulės šviesos 

energijos elektrinę 

bendrosioms pastato 

reikmėms, kai atnaujinamo 

(modernizuojamo) 

daugiabučio namo plotas 

daugiau kaip 1500 m² į 

rekomendaciją) 

AM, EM 2022 m.  

4.4. Nustatyti, kad 

renovuoti gali 

daugiabučiai namai, 

DNAMP pakeitimas 

(nustatyti, kad gali būti 

atnaujinami daugiabučiai 

AM 2022 m.  
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įrengti saulės elektrines tuo 

atveju, kai namo plotas 

didesnis kaip 1.500 kv. m; 

 

Komunikacija su 

savivaldybėmis (ypatingai 

koalicijos merus), skatinant 

rengti ir įgyvendinti EE 

projektus, agreguojant jų 

valdymą; 

,,Išplėsti“ renovacijos 

apimtį - namus pastatytus 

po 1993 m., gyvenamosios 

paskirties pastatai 

(įvairioms socialinėms 

grupėms). 

turintys D ir žemesnę 

energinio naudingumo 

klasę (atkreipiant dėmesį 

į šildymo šaltinius) 

namai pastatyti ir po 1993 

metų, jei jų energinio 

naudingumo klasė yra D ir 

žemesnė)  

4.5. Svarstyti galimybę 

renovuoti pastatus 

įvairioms socialinėms 

grupėms  

DNAMP pakeitimas 

(nustatant kriterijus kokie 

pastatai įvairioms 

socialinėms grupėms 

leidžiama įgyvendinti 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus 

AM 2022 m.  

4.6. CK 4.85 pakeitimo 

projektas, suteikiantis 

atnaujinimo 

modernizavimo 

iniciatyvos teisę  

Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso  

4.85 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas Nr. 

XIVP-325 

(siūloma daugiabučio 

namo atnaujinimo 

(modernizavimo)  

tikslais susirinkimus ar 

balsavimą raštu 

organizuoti– bendrojo 

naudojimo objektų 

valdytojui, savivaldybės 

programos įgyvendinimo 

administratoriui ar kitam 

asmeniui, teikiančiam 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo 

administravimo paslaugas.) 

AM 

(svarstoma 

Seime) 

2021 m. 

gruodis 

 

5. Didelė projektų 

administravimo 

DNAMP IS tobulinimas DNAMP DNAMP IS paleidimas APVA 2022 m.  
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našta 

6. Privalomų 

įgyvendinamų 

priemonių 

nustatymas 

Privalomai įtraukti vidaus 

šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimą, 

jeigu šios sistemos 

neatitinka privalomųjų 

reikalavimų arba jos yra 

fiziškai nusidėvėję ir 

nepatikimos.  

Privalomos pritaikymo 

neįgaliesiems ir gaisrinės 

saugos priemonės (diskusija 

su NRD ir PAGD) 

Visų langų keitimas 

Padidinti kitų galimų 

įgyvendinti priemonių 

procentą 

DNAMP pakeitimas 

(padidinti investicijų 

dalies, tenkančioms kitoms 

(ne energinį efektyvumą 

didinančioms) priemonėms 

procentą. Šiuo metu šis 

procentas neturi viršyti 20 

procentų visos investicijų 

sumos.) 

AM 2022 m.  

Diskusija su Šilumos 

tiekėjų asociacija, (kokiu 

atveju turi būti 

reikalaujama atnaujinti 

šildymo ir karšto 

vandens sistemą) 

Aplinkos ministro 2009 -

11-10 įsakymo Nr. 677 

,,Dėl Daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

investicijų plano rengimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

(numatyti galimų 

įgyvendinti priemonių 

paketus) 

AM, 

LŠTA 

2022 m.  

7. Projektų srauto 

netolygumas 

Nuosaikesnis projektų 

srauto ciklas, mažinantis 

administravimo kaštus ir 

duodantis aiškesnį signalą ir 

“tolygumą” rinkos 

pajėgumams 

Kvietimas ištisinis, 

stabdomas gavus 

pakankamai paraiškų 

Kvietimas teikti paraiškas 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

(kvietimo sąlygose 

nustatyti paraiškų teikimo 

terminus, vertinimo ir 

atrankos sąlygas ir kt.) 

LRV 2009-12-16 nutarimo 

Nr. 1725 pakeitimas  

2015 m. balandžio 1 d. 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. 267 ,,Dėl 

Paraiškų atnaujinti 

AM 2022 m.  
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(modernizuoti) daugiabutį 

namą teikimo, vertinimo ir 

atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

8. Dažnai keičiami 

teisės aktai, 

reglamentuojantys 

Daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

įgyvendinimą 

 Keičiant teisės aktus 

išlaikyti nuoseklumą, 

lankstumą.  

Vadovautis Teisėkūros 

pagrindų įstatymo 3 str. 

nurodytais principais 

AM Nuolat  

9. Paslaugų ir rangos 

darbų tiekėjų 

trūkumas 

išplėsti galimybę pirkimus 

vykdyti kitomis 

platformomis; 

skatinti pirkti ekonominio 

naudingumo būdu 

(papildomai skatinant pvz. 

įgyvendinus projektą) 

Diskusija su Projektavimo 

įmonių asociacija; 

Diskusija su Statybininkų 

asociacija; 

Paslaugų ir darbų pirkimų 

agregavimas; 

Sugrąžinti rangos ir 

projektavimo darbų pirkimą 

kartu 

Atsisakyti informavimo 

apie numatomą pirkimo 

būdą 

LRV 2009-12-16 nutarimo 

Nr. 1725 pakeitimo 

projektas 

AM   

Standartizuoti pirkimo 

dokumentai 

Parengti standartizuotus 

paslaugų ir darbų pirkimo 

dokumentus 

AM, 

APVA 

  

Nustatyti kriterijus, 

skatinant pirkimus  pagal 

ekonominį naudingumą  

Diskusija su VPT AM, 

APVA, 

VPT 

2021 m. 

gruodis 

 

 Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo 

Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

AM 2021 m. 

gruodis 
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(modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos 

nustatymo“ pakeitimas 

(nustatyta, kad projekto 

parengimo paslaugos gali 

būti perkamos kartu su 

rangos darbais, 

nepriklausomai nuo pastato 

ploto) 

 VšĮ CPO LT parengia 

modulį  

 2022 m. 

kovas 

 

11. Nevaldomos 

projektų srauto 

planavimo ir 

įgyvendinimo rizikos 

(neaišku kiek 

paraiškų bus 

teikiama, kokie 

projektavimo 

terminai, viešųjų 

lėšų paramai 

matymo, nežinome 

kiek išmokėta, kiek 

ir kada reikia, 

projekto eigos 

sekos). 

Inventorizuoti esamų 

projektų sąrašą, numatant 

veiksmus, kad iki metų galo 

visi projektai būtų pasiruošę 

pasirašyti kredito sutartis; 

Įvertinti riziką ir priemones 

joms valdyti. 

DNAMP IS paleidimas DNAMP IS tobulinimas APVA 2022 m. 

III ketv. 

 

13. Paslaugų ir rangos 

darbų tiekėjų 

kvalifikacija  

Įpareigoti užsakovą 

(projekto administratorių) 

tikrinti kvalifikacinius 

reikalavimus prieš 

pasirašant sutartį. 

 Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymas Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

AM 2022 m.  



 

109 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; CPO LT  

14. Atsiskaitymas su IP 

rengėjais 

Pakeisti atsiskaitymo tvarką  LRV 2009-12-16 

nutarimas Nr. 1725; 

Valstybės paramos sutartis; 

Kvietimo tvarkos keitimas 

AM 2022 m.  

15. Dalinė renovacija Suvienodinti „mažosios 

renovacijos“ sąlygas su 

daugiabučių namų 

renovacijos sąlygomis; 

 

sukurti mechanizmus, 

kuriais naudojantis būstų 

savininkai galėtų energinio 

efektyvumo didinimo 

projektus įgyvendinti 

etapais, kaip pvz. pradžioje 

būtų sutvarkoma šildymo 

sistema, po kurio laiko – 

keičiami langai bei 

stiklinami balkonai, o vėliau 

– šiltinamos sienos bei 

stogai. Tokie mechanizmai 

paskatintų atsargesnius 

būstų savininkus į pastatų 

atnaujinimą investuoti 

laipsniškai. DNAMP 

įgyvendinimo teisės aktuose 

Įgyvendinti tęstinį 

projektą (įgyvendinti 

priemones etapais) 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas 

AM 2022 m.  

Sudaryti tinkamą 

finansuoti priemonių 

sąrašą, kurias 

įgyvendinus būtų 

pasiekti nustatyti 

rezultatai, 

diferencijuojant paramą 

    

Suvienodinti dalinės ir 

kompleksinės 

renovacijos sąlygas, 

suteikiant lengvatinį 

kreditą, apmokant už 

asmenis, turinčius teisę į 

kompensaciją už 

šildymą, tačiau 

diferencijuojant paramą 

Atlikti naujus energinio 

efektyvumo rodiklių 

palyginimo skaičiavimus  
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būtų galima numatyti, kad 

tokie etapais įgyvendinami 

projektai (visi jų etapai) 

turėtų būti įgyvendinti 

pavyzdžiui, per 5 metus, 

arba kai kurie pastatai (gali 

būti išskirtos atskiros 

pastatų grupės ar regionai, 

kuriuose yra pastatai) 

apskritai būtų skatinami 

įgyvendinti tik dalinę 

renovaciją 

16. Ilgas daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto parengimo 

paslaugas ir rangos darbus 

pirkti kartu; 

 Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo 

Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos 

nustatymo“ pakeitimas 

(nustatyta, kad projekto 

parengimo paslaugos gali 

būti perkamos kartu su 

AM 2021 m. 

gruodis 
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rangos darbais, 

nepriklausomai nuo pastato 

ploto) 

 Nuolatinis bendravimas ir 

komunikacija su 

koordinacine grupe 

   

17. Administratoriai 

negali sudaryti VP 

sutarčių 8 etapo 

suderintiems 

projektams, o savo 

rizika vykdyti TDP 

pirkimų kol 

nepasirašytos VP 

sutartys nenori 

(finansuotojai 

neteikia tokiems 

projektams 

preliminarių 

pritarimų) 

Aiškesnė komunikacija dėl 

sąlygų VPS pasirašyti 

 Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutarties keitimas 

(atsižvelgiant į 2009 m. 

gruodžio 16 d. Vyriausybės 

nutarimo Nr. 1725 

nuostatas) 

AM, 

APVA 

2022 m.  

 Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutarčių 

pasirašymo proceso 

keitimas 

   

18. Energinio 

naudingumo 

sertifikavimo ir 

pastato sandarumo 

matavimo paslaugų 

pirkimas 

rangos sutartyje turėtų būti 

aiškiai išvardinti 

reikalavimai kaip 

paruošiamas objektas šiems 

darbams, kurias pirks 

užsakovas ir kaip objektas 

turės būti paruoštas; 

 

energinio naudingumo 

sertifikavimui duomenys 

turi būti pateikiami IP 

rengimo etape. 

Metodikos tikslinimas, 

kad renovuotame name 

būtų nustatytas % butų 

(ploto), kurių 

neišmatavus rezultatai 

būti pakankamai tikslūs; 

Sandarumo priemonės 

turi būti numatomos IP ir 

TDP; 

Energinio naudingumo 

skaičiavimo struktūrą 

pritaikyti kitose sferose 

   

     

 Susietina su IP 

skaitmeninimu 
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19. Techninio darbo 

projekto kokybė 

PV numatyti realią 

atsakomybę už 

nekokybiškai parengtus 

projektus, už esmines 

klaidas (netinkamai parinkti 

sprendiniai, neatitikimai 

tarp projekto dalių, 

teikiamos neaktualios 

specifikacijos, 

nepakankamas detalumas)  

Projektavimo sutartyse 

numatyti konkrečias baudas 

už netesybas laiku 

neparengus TDP ir negavus 

statybą leidžiančio 

dokumento. 

Projektavimo sutartyje 

numatyti ne mažesnę kaip  

30 proc. sumą projekto 

vykdymo priežiūrai; 

Peržiūrėti norminius 

dokumentus (higienos 

normas, STR, aplinkos 

ministro įsakymus), 

pritaikant juos 

atnaujinimo/modernizavimo 

specifikai 

Projekto 

administratoriaus 

kompetencijos rengiant 

projektavimo techninę 

užduotį, priimant 

parengtą techninį darbo 

projektą 

Projekto parengimo 

paslaugų sutarčių 

tikslinimas  

(numatyti kokia dalis 

turėtų būti numatyta 

projekto vykdymo 

priežiūrai ir kt.) 

AM, 

APVA 

  

     

20. Projektų ekspertizė Išplėsti ir aiškiau nurodyti 

ką ekspertas turi patikrinti 

projekte (atitikmuo su 

reikalavimais techniniam 

prižiūrėtojui) 

Kontrolės mechanizmas 

 STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

AM 2022 m.   
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21. Kultūros paveldo 

pastatų ir pastatų, 

esančių kultūros 

paveldo zonoje 

renovacija 

Pastatams, esantiems 

kultūros paveldo zonoje 

turėtų būti numatytas toks 

pat energinio naudingumo 

vertinimas kaip ir namams 

pripažintiems kultūros 

paveldo statiniais, kadangi 

gavus KPD reikalavimus 

nešiltinti dalies namo sienų, 

turinčių vertingųjų savybių, 

nėra galimybės atnaujinimo 

priemonėmis užtikrinti 

būtiną 40 proc. energijos 

suvartojimo sumažinimą; 

Į svarstymą įtraukti KM; 

EM 

Statybos įstatymas 51 str. AM, KM, 

EM 

  

     

22. De minimis pažymų 

išdavimo proceso 

supaprastinimas 

  Vyriausybės 2019 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 

974 ,,Dėl Valstybės 

pagalbos, tenkančios ūkinę 

veiklą vykdančiam buto ar 

kitos patalpos savininkui, 

įgyvendinančiam 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą, 

apskaičiavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

   

23. Energijos vartojimo 

auditų kokybė 

Plėsti renovacijos įkainių 

norminę bazę, kad tam tikri 

įkainiai būtų labiau 

pritaikomi ir viešiesiems 

pastatams. 

Kelti reikalavimus energijos 

vartojimo audito 

specialistams, dėl 

Sprendžiamas kitame 

formate (nuomonę turėtų 

pateikti EM) 
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investicijų planavimo 

kompetencijų, gal net 

reikalauti statybos 

skaičiuojamosios projekto 

dalies rengimo atestacijos. 

Numatyti STR, kad jei 

techninis projektas 

rengiamas pagal energijos 

vartojimo auditą, 

projektuotojas turi 

vadovautis šiais 

sprendiniais, arba pagrįsti, 

kodėl siūlomas kitas 

sprendimas. Praktika, kai 

užsakovas raštiškai nežino, 

kodėl projektuotojas priėmė 

sprendimą pakeisti 

sprendinius nėra tinkama. 

24. Pasenęs statybinės 

klimatologijos 

reglamentavimas 

Atnaujinti statybinės 

klimatologijos 

reglamentavimą 

Pakeisti RSN-156-94 Pakeisti RSN-156-94 AM 2022  
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Iki ketvirtadienio AM laukia pastabų / pasiūlymų renovacijos strategijos įgyvendinimo apibendrintai lentelei. Pažymėjau geltonai mums aktualias 

priemones. Jei būtų patikslinimų- lauksiu. 

 

DARBO GRUPĖS IV POGRUPIS ,,PROCESAI IR JŲ OPTIMIZAVIMAS“ 

 

Eil. 

Nr. 

Problema Siūlymas Sprendimas Reikalingi teisės aktų 

pakeitimai ar įpareigojimai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Terminas Pastabos 

1. Daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

administratorių 

kvalifikacija ir 

motyvacija 

Atestavimas; kvalifikacinių 

reikalavimų sistema; 

mokymo programa; 

administratorių rato 

plėtimas; 

1.1. Administravimo 

mokesčio padidinimas 

LRV 2009-12-16 nutarimo 

Nr. 1725 pakeitimo 

projektas  

(didinamos mažiems (iki 

1500 kv. m) 

daugiabučiams namams 

apmokamos arba 

kompensuojamos išlaidos 

už projektavimo paslaugas 

suma, didinama projekto 

įgyvendinimo 

administravimo tarifas)  

AM 2021 m. 

gruodis 

 

1.2. Draudiminė 

atsakomybė 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas (projektų 

administratoriams nustatyti 

reikalavimus ir 

atsakomybę) 

AM 2023 m.  

1.3. Veiklos 

patvirtinimas 

(deklaravimas) ir sąrašo 

sudarymas 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas (projektų 

administratoriams nustatyti 

reikalavimus)  

AM 2023 m.  

1.4. Mokymai ir Mokymų programos APVA 2022 m.  
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mokymų medžiagos 

atnaujinimas 

sudarymas ir mokymų 

periodiškumo nustatymas 

1.5. APVA specialistų 

bendravimas su projektų 

administratoriais ir jų 

kompetencijos 

palaikymas 

Konsultavimas APVA nuolat  

     

     

     

2. Investicijų planų 

kokybė, rengėjų 

kvalifikacija ir 

vertinimas 

Atestavimas, draudiminė 

atsakomybė; 

Tiksliau reglamentuota IP 

planų sudėtis, kainos ir 

kiekių rezervas; 

Galimybė IP rengėją 

samdyti iš savo įstaigos; 

Prieš rengiant namo 

atnaujinimo Investicijų 

planą, būtina kvalifikuoto 

specialisto išsami pastato 

apžiūra, tinkamas 

probleminių vietų 

identifikavimas, vertinimas 

ir atnaujinimo sprendimas. 

Pvz.: balkonų atitvarų, 

perdangų, stogo 

konstrukcijų, cokolio būklės  

ir t.t. vertinimai 

2.1. IP rengėjų mokymai  Mokymų programos 

sudarymas 

, APVA, 

AM 

Prieš 

kiekvieną 

kvietimą 

 

2.2. IP skaitmeninimas, 

nustatant išsamesnius 

reikalavimus 

IP elektroninio įrankio 

sukūrimas 

APVA 2022 m.  

2.3. Tikslinti IP rengimo 

sutarties sąlygas 

Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymo Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 13 priedo 

tikslinimas; VšĮ CPO LT 

sutarties tikslinimas 

AM, 

CPO LT 

2022 m.  

2.4. Parengtų IP kainų 

indeksavimas 
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2.5. Įkainių atnaujinimas 

(APVA)  

Pakeistas Aplinkos 

ministro 2009 -11-10 

įsakymas Nr. 677 ,,Dėl 

Daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

investicijų plano rengimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

 

APVA 

skelbia 

įkainius 

nuo 2022-

01-01 

 

2.6. Svarstyti galimybę 

IP pirkti kartu su TDP 

 

Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymas Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

AM 2022 m.  

2.7. Sudaryti 

gyventojams galimybę 

patiems pasirinkti dėl IP 

rengimo: ar 

administratoriaus 

parengtą pasiūlymą, ar 

IP rengėjo parengtą 

investicijų planą 

IP rengimo skaitmeninimas APVA 2022 m.  

2.8. Draudiminė 

atsakomybė 
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2.9. Galimybė IP rengti 

administratoriaus 

darbuotojui, turinčiam 

tam kompetencijų 

IP rengimo paslaugos 

pirkimo būdų praplėtimas 

AM 2022 m.  

2.10. Galimybė IP 

rengimo metu nusipirkti 

statybos techninį 

prižiūrėtoją 

Galima pirkti ir dabar    

3. Statinio statybos 

techninės priežiūros 

gerinimas 

stiprinti statybos valstybinę 

priežiūrą; 

 

 

statinio statybos techninių 

prižiūrėtojų paslaugų 

apmokėjimo schemos 

pokyčiai, tipinių sutarčių 

pakeitimai, pirkimo būdų 

praplėtimas (apklausos 

būdu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el. statybos darbų žurnalo 

privalomas naudojimas; 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su 

VTPSI 

 

VTPSI, 

AM, 

APVA 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymo Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

 

VšĮ CPO LT sutarčių 

tikslinimas 

AM, VšĮ 

CPO LT 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

  

Derinamas STR dėl el. 

statybos darbų žurnalo 

 

AM 

 

 

 

2021 m. 

gruodis 

 

4. Nepakankamas nereikalingas butų ir kitų 4.2. Reikalingas Diskusijos ir AM,   
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renovuojamų pastatų 

skaičius 

patalpų savininkų pritarimas 

jei pastatas neatitinka 

nustatytos minimalios 

energetinio efektyvumo 

ribos; 

 

siūlyti savivaldybėms 

atrinkti neefektyviausius 

energijos vartojimo 

atžvilgiu daugiabučius 

namus, parengti šių 

investicijų planus ir 

pristatyti gyventojams; 

 

atsisakyti reikalavimo 

įrengti saulės elektrines tuo 

atveju, kai namo plotas 

didesnis kaip 1.500 kv. m; 

 

Komunikacija su 

savivaldybėmis (ypatingai 

koalicijos merus), skatinant 

rengti ir įgyvendinti EE 

projektus, agreguojant jų 

valdymą; 

,,Išplėsti“ renovacijos 

apimtį - namus pastatytus 

po 1993 m., gyvenamosios 

paskirties pastatai 

(įvairioms socialinėms 

grupėms). 

savivaldos įtraukimas bendradarbiavimas su 

savivaldybėmis  

APVA 

4.3. Pasiūlyti lankstesnį 

būdą dėl saulės 

elektrinių įrengimo  

DNAMP pakeitimas 

(pakeisti privalomumą 

įrengti saulės šviesos 

energijos elektrinę 

bendrosioms pastato 

reikmėms, kai atnaujinamo 

(modernizuojamo) 

daugiabučio namo plotas 

daugiau kaip 1500 m² į 

rekomendaciją) 

AM, EM 2022 m.  

4.4. Nustatyti, kad 

renovuoti gali 

daugiabučiai namai, 

turintys D ir žemesnę 

energinio naudingumo 

klasę (atkreipiant dėmesį 

į šildymo šaltinius) 

DNAMP pakeitimas 

(nustatyti, kad gali būti 

atnaujinami daugiabučiai 

namai pastatyti ir po 1993 

metų, jei jų energinio 

naudingumo klasė yra D ir 

žemesnė)  

AM 2022 m.  

4.5. Svarstyti galimybę 

renovuoti pastatus 

įvairioms socialinėms 

grupėms  

DNAMP pakeitimas 

(nustatant kriterijus kokie 

pastatai įvairioms 

socialinėms grupėms 

leidžiama įgyvendinti 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus 

AM 2022 m.  

4.6. CK 4.85 pakeitimo 

projektas, suteikiantis 

atnaujinimo 

modernizavimo 

iniciatyvos teisę  

Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso  

4.85 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas Nr. 

XIVP-325 

(siūloma daugiabučio 

namo atnaujinimo 

(modernizavimo)  

AM 

(svarstoma 

Seime) 

2021 m. 

gruodis 
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tikslais susirinkimus ar 

balsavimą raštu 

organizuoti– bendrojo 

naudojimo objektų 

valdytojui, savivaldybės 

programos įgyvendinimo 

administratoriui ar kitam 

asmeniui, teikiančiam 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo 

administravimo paslaugas.) 

 

5. Didelė projektų 

administravimo 

našta 

DNAMP IS tobulinimas DNAMP DNAMP IS paleidimas APVA 2022 m.  

6. Privalomų 

įgyvendinamų 

priemonių 

nustatymas 

Privalomai įtraukti vidaus 

šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimą, 

jeigu šios sistemos 

neatitinka privalomųjų 

reikalavimų arba jos yra 

fiziškai nusidėvėję ir 

nepatikimos.  

Privalomos pritaikymo 

neįgaliesiems ir gaisrinės 

saugos priemonės (diskusija 

su NRD ir PAGD) 

Visų langų keitimas 

Padidinti kitų galimų 

įgyvendinti priemonių 

procentą 

DNAMP pakeitimas 

(padidinti investicijų 

dalies, tenkančioms kitoms 

(ne energinį efektyvumą 

didinančioms) priemonėms 

procentą. Šiuo metu šis 

procentas neturi viršyti 20 

procentų visos investicijų 

sumos.) 

AM 2022 m.  

Diskusija su Šilumos 

tiekėjų asociacija, (kokiu 

atveju turi būti 

reikalaujama atnaujinti 

šildymo ir karšto 

vandens sistemą) 

Aplinkos ministro 2009 -

11-10 įsakymo Nr. 677 

,,Dėl Daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

investicijų plano rengimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

AM, 

LŠTA 

2022 m.  
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(numatyti galimų 

įgyvendinti priemonių 

paketus) 

7. Projektų srauto 

netolygumas 

Nuosaikesnis projektų 

srauto ciklas, mažinantis 

administravimo kaštus ir 

duodantis aiškesnį signalą ir 

“tolygumą” rinkos 

pajėgumams 

Kvietimas ištisinis, 

stabdomas gavus 

pakankamai paraiškų 

Kvietimas teikti paraiškas 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

(kvietimo sąlygose 

nustatyti paraiškų teikimo 

terminus, vertinimo ir 

atrankos sąlygas ir kt.) 

 

LRV 2009-12-16 nutarimo 

Nr. 1725 pakeitimas  

 

2015 m. balandžio 1 d. 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. 267 ,,Dėl 

Paraiškų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį 

namą teikimo, vertinimo ir 

atrankos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimas 

AM 2022 m.  

8. Dažnai keičiami 

teisės aktai, 

reglamentuojantys 

Daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

įgyvendinimą 

 Keičiant teisės aktus 

išlaikyti nuoseklumą, 

lankstumą.  

Vadovautis Teisėkūros 

pagrindų įstatymo 3 str. 

nurodytais principais 

AM Nuolat  

9. Paslaugų ir rangos 

darbų tiekėjų 

trūkumas 

išplėsti galimybę pirkimus 

vykdyti kitomis 

platformomis; 

skatinti pirkti ekonominio 

Atsisakyti informavimo 

apie numatomą pirkimo 

būdą 

LRV 2009-12-16 nutarimo 

Nr. 1725 pakeitimo 

projektas 

AM   

Standartizuoti pirkimo Parengti standartizuotus AM,   
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naudingumo būdu 

(papildomai skatinant pvz. 

įgyvendinus projektą) 

Diskusija su Projektavimo 

įmonių asociacija; 

Diskusija su Statybininkų 

asociacija; 

Paslaugų ir darbų pirkimų 

agregavimas; 

Sugrąžinti rangos ir 

projektavimo darbų pirkimą 

kartu 

dokumentai paslaugų ir darbų pirkimo 

dokumentus 

APVA 

Nustatyti kriterijus, 

skatinant pirkimus  pagal 

ekonominį naudingumą  

Diskusija su VPT AM, 

APVA, 

VPT 

2021 m. 

gruodis 

 

 Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo 

Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos 

nustatymo“ pakeitimas 

(nustatyta, kad projekto 

parengimo paslaugos gali 

būti perkamos kartu su 

rangos darbais, 

nepriklausomai nuo pastato 

ploto) 

 

 

 

 

AM 2021 m. 

gruodis 
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 VšĮ CPO LT parengia 

modulį  

 2022 m. 

kovas 

 

     

     

        

11. Nevaldomos 

projektų srauto 

planavimo ir 

įgyvendinimo rizikos 

(neaišku kiek 

paraiškų bus 

teikiama, kokie 

projektavimo 

terminai, viešųjų 

lėšų paramai 

matymo, nežinome 

kiek išmokėta, kiek 

ir kada reikia, 

projekto eigos 

sekos). 

Inventorizuoti esamų 

projektų sąrašą, numatant 

veiksmus, kad iki metų galo 

visi projektai būtų pasiruošę 

pasirašyti kredito sutartis; 

Įvertinti riziką ir priemones 

joms valdyti. 

DNAMP IS paleidimas DNAMP IS tobulinimas APVA 2022 m. 

III ketv. 

 

13. Paslaugų ir rangos 

darbų tiekėjų 

kvalifikacija  

Įpareigoti užsakovą 

(projekto administratorių) 

tikrinti kvalifikacinius 

reikalavimus prieš 

pasirašant sutartį. 

 Aplinkos ministro 2014-

01-14 įsakymas Nr. D1-34 

,,Dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

(ar jo dalies) rengimo, 

projekto (ar jo dalies) 

ekspertizės atlikimo, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir 

statybos rangos darbų 

pirkimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; CPO LT  

 

AM 2022 m.  
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14. Atsiskaitymas su IP 

rengėjais 

Pakeisti atsiskaitymo tvarką  LRV 2009-12-16 

nutarimas Nr. 1725; 

Valstybės paramos sutartis; 

Kvietimo tvarkos keitimas 

AM 2022 m.  

15. Dalinė renovacija Suvienodinti „mažosios 

renovacijos“ sąlygas su 

daugiabučių namų 

renovacijos sąlygomis; 

 

sukurti mechanizmus, 

kuriais naudojantis būstų 

savininkai galėtų energinio 

efektyvumo didinimo 

projektus įgyvendinti 

etapais, kaip pvz. pradžioje 

būtų sutvarkoma šildymo 

sistema, po kurio laiko – 

keičiami langai bei 

stiklinami balkonai, o vėliau 

– šiltinamos sienos bei 

stogai. Tokie mechanizmai 

paskatintų atsargesnius 

būstų savininkus į pastatų 

atnaujinimą investuoti 

laipsniškai. DNAMP 

įgyvendinimo teisės aktuose 

būtų galima numatyti, kad 

tokie etapais įgyvendinami 

projektai (visi jų etapai) 

turėtų būti įgyvendinti 

pavyzdžiui, per 5 metus, 

arba kai kurie pastatai (gali 

būti išskirtos atskiros 

pastatų grupės ar regionai, 

Įgyvendinti tęstinį 

projektą (įgyvendinti 

priemones etapais) 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas 

AM 2022 m.  

Sudaryti tinkamą 

finansuoti priemonių 

sąrašą, kurias 

įgyvendinus būtų 

pasiekti nustatyti 

rezultatai, 

diferencijuojant paramą 

    

Suvienodinti dalinės ir 

kompleksinės 

renovacijos sąlygas, 

suteikiant lengvatinį 

kreditą, apmokant už 

asmenis, turinčius teisę į 

kompensaciją už 

šildymą, tačiau 

diferencijuojant paramą 

Atlikti naujus energinio 

efektyvumo rodiklių 

palyginimo skaičiavimus  

   

     



 

125 

kuriuose yra pastatai) 

apskritai būtų skatinami 

įgyvendinti tik dalinę 

renovaciją 

16. Ilgas daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projektų 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Projekto parengimo 

paslaugas ir rangos darbus 

pirkti kartu; 

 Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo 

Nr. 1725 „Dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) 

kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos 

nustatymo“ pakeitimas 

(nustatyta, kad projekto 

parengimo paslaugos gali 

būti perkamos kartu su 

rangos darbais, 

nepriklausomai nuo pastato 

ploto) 

 

AM 2021 m. 

gruodis 

 

 Nuolatinis bendravimas ir 

komunikacija su 

koordinacine grupe 

   

17. Administratoriai Aiškesnė komunikacija dėl  Valstybės paramos AM, 2022 m.  
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negali sudaryti VP 

sutarčių 8 etapo 

suderintiems 

projektams, o savo 

rizika vykdyti TDP 

pirkimų kol 

nepasirašytos VP 

sutartys nenori 

(finansuotojai 

neteikia tokiems 

projektams 

preliminarių 

pritarimų) 

sąlygų VPS pasirašyti daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutarties keitimas 

(atsižvelgiant į 2009 m. 

gruodžio 16 d. Vyriausybės 

nutarimo Nr. 1725 

nuostatas) 

APVA 

 Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutarčių 

pasirašymo proceso 

keitimas 

   

18. Energinio 

naudingumo 

sertifikavimo ir 

pastato sandarumo 

matavimo paslaugų 

pirkimas 

rangos sutartyje turėtų būti 

aiškiai išvardinti 

reikalavimai kaip 

paruošiamas objektas šiems 

darbams, kurias pirks 

užsakovas ir kaip objektas 

turės būti paruoštas; 

 

energinio naudingumo 

sertifikavimui duomenys 

turi būti pateikiami IP 

rengimo etape. 

Metodikos tikslinimas, 

kad renovuotame name 

būtų nustatytas % butų 

(ploto), kurių 

neišmatavus rezultatai 

būti pakankamai tikslūs; 

Sandarumo priemonės 

turi būti numatomos IP ir 

TDP; 

Energinio naudingumo 

skaičiavimo struktūrą 

pritaikyti kitose sferose 

   

     

 Susietina su IP 

skaitmeninimu 

   

     

     

19. Techninio darbo 

projekto kokybė 

PV numatyti realią 

atsakomybę už 

nekokybiškai parengtus 

projektus, už esmines 

klaidas (netinkamai parinkti 

sprendiniai, neatitikimai 

Projekto 

administratoriaus 

kompetencijos rengiant 

projektavimo techninę 

užduotį, priimant 

parengtą techninį darbo 

Projekto parengimo 

paslaugų sutarčių 

tikslinimas  

(numatyti kokia dalis 

turėtų būti numatyta 

projekto vykdymo 

AM, 

APVA 
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tarp projekto dalių, 

teikiamos neaktualios 

specifikacijos, 

nepakankamas detalumas)  

Projektavimo sutartyse 

numatyti konkrečias baudas 

už netesybas laiku 

neparengus TDP ir negavus 

statybą leidžiančio 

dokumento. 

Projektavimo sutartyje 

numatyti ne mažesnę kaip  

30 proc. sumą projekto 

vykdymo priežiūrai; 

Peržiūrėti norminius 

dokumentus (higienos 

normas, STR, aplinkos 

ministro įsakymus), 

pritaikant juos 

atnaujinimo/modernizavimo 

specifikai 

projektą priežiūrai ir kt.) 

     

20. Projektų ekspertizė Išplėsti ir aiškiau nurodyti 

ką ekspertas turi patikrinti 

projekte (atitikmuo su 

reikalavimais techniniam 

prižiūrėtojui) 

Kontrolės mechanizmas 

 STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

AM 2022 m.   

21. Kultūros paveldo 

pastatų ir pastatų, 

esančių kultūros 

paveldo zonoje 

renovacija 

Pastatams, esantiems 

kultūros paveldo zonoje 

turėtų būti numatytas toks 

pat energinio naudingumo 

vertinimas kaip ir namams 

pripažintiems kultūros 

paveldo statiniais, kadangi 

Į svarstymą įtraukti KM; 

EM 

Statybos įstatymas 51 str. AM, KM, 

EM 
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gavus KPD reikalavimus 

nešiltinti dalies namo sienų, 

turinčių vertingųjų savybių, 

nėra galimybės atnaujinimo 

priemonėmis užtikrinti 

būtiną 40 proc. energijos 

suvartojimo sumažinimą; 

22. De minimis pažymų 

išdavimo proceso 

supaprastinimas 

  Vyriausybės 2019 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 

974 ,,Dėl Valstybės 

pagalbos, tenkančios ūkinę 

veiklą vykdančiam buto ar 

kitos patalpos savininkui, 

įgyvendinančiam 

daugiabučio namo 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą, 

apskaičiavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

   

23. Energijos vartojimo 

auditų kokybė 

Plėsti renovacijos įkainių 

norminę bazę, kad tam tikri 

įkainiai būtų labiau 

pritaikomi ir viešiesiems 

pastatams. 

Kelti reikalavimus energijos 

vartojimo audito 

specialistams, dėl 

investicijų planavimo 

kompetencijų, gal net 

reikalauti statybos 

skaičiuojamosios projekto 

dalies rengimo atestacijos. 

Numatyti STR, kad jei 

techninis projektas 

Sprendžiamas kitame 

formate (nuomonę turėtų 

pateikti EM) 

    



 

129 

rengiamas pagal energijos 

vartojimo auditą, 

projektuotojas turi 

vadovautis šiais 

sprendiniais, arba pagrįsti, 

kodėl siūlomas kitas 

sprendimas. Praktika, kai 

užsakovas raštiškai nežino, 

kodėl projektuotojas priėmė 

sprendimą pakeisti 

sprendinius nėra tinkama. 

24. Pasenęs statybinės 

klimatologijos 

reglamentavimas 

Atnaujinti statybinės 

klimatologijos 

reglamentavimą 

Pakeisti RSN-156-94 Pakeisti RSN-156-94 AM 2022  
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IS-927/652-III-4 priedas 
 

 
LŠTA 2021 m. gruodžio 2 d. pranešimas.  

TN: tn  

 

ŠILDYMAS LAPKRITĮ KAINUOS DAUGIAU NEI PERNAI, BET NE DRASTIŠKAI 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos preliminariais duomenimis, gyventojus pasieksiančios 

lapkričio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą vidutiniškai bus apie trečdalį didesnės 

nei 2020-ųjų lapkritį. 

Šį lapkritį vidutinė lauko oro temperatūra Lietuvoje siekė apie +4,3 0C šilumos, 2019 metų 

lapkričio mėnesį – apie +5,3 0C šilumos. Dėl žemesnės vidutinės lauko oro temperatūros šį lapkritį  

daugiabučiuose buvo suvartota apie 10 proc. daugiau šilumos nei prieš metus. Tačiau mokėjimų už 

šilumą dydį labiausiai lėmė vidutiniškai 45 proc. padidėjusi šilumos kaina dėl pabrangusio kuro. 

Pirminiais duomenimis, 60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniuose senos 

statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, šių metų lapkričio 

mėnesį vidutiniškai išleis 59 eurus. Toks butas vidutiniškai suvartojo apie 930 kWh (15,5 kWh/kv. 

m.) šilumos. 

Prieš metus tam pačiam plotui apšildyti vidutiniškai prireikė apie 876 kWh (14,6 kWh/kv. 

m.), o vidutinės sąskaitos už šilumą sudarė apie 38 eurus.  

Mažiausiai energijos naudojančiuose naujos statybos daugiabučiuose 60 kv. metrų ploto 

butų šildymui šių metų lapkritį vidutiniškai suvartota apie 342 kWh (5,7 kWh/kv. m.). Čia 

mokėjimai už šilumą mažiausi ir sudaro apie 22 eurus.  

Daugiausia šilumos vartojo butai senuose ir pačios prasčiausios būklės šalies 

daugiabučiuose, kuriuose šildymui lapkritį reikėjo vidutiniškai apie 1266 kWh šilumos (21,1 

kWh/kv. m.). Tai gyventojams vidutiniškai kainuos apie 80 eurų.  

Šį lapkritį vidutinė šilumos kaina Lietuvoje buvo 6,3 ct/kWh, o prieš metus – 4,3 ct/kWh su 

9 % PVM. Šilumos kainų šuolį lėmė ženkliai išaugę gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo kaštai 

„Baltpool“ biržoje. Palyginimui, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šią savaitę patvirtino 

gamtinių dujų ir elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams: nuo 2022 metų gamtinės dujos 

šildymui, įskaitant ir pastoviąją mokėjimų dalį  kainuos apie 7-8 ct/kWh, o elektra 16,7 ct/kWh. 

Pridėjus dar ir įrenginių kaštus bei eksploatavimo sąnaudas, kaip kad yra įskaičiuota į centralizuotai 

tiekiamą šilumą, akivaizdu, kad pastarasis apsirūpinimo šiluma būdas yra pigesnis už alternatyvas. 

Be to, centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti sunaudojama 75 % atsinaujinančių išteklių, todėl ji 

yra „žalia“, o gamtinės dujos yra iškastinis kuras, kaip ir didelė dalis kuro, naudojamo elektros 

gamybai.       

Pažymėtina, kad šildymo sąskaitoms didelę įtaką turi ne tik šilumos kaina, kuri atskiruose 

miestuose gali skirtis iki dviejų kartų, klimatinės sąlygos, bet ir energetinė pastato kokybė. Šilumos 

suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste atskiruose pastatuose gali skirtis 

iki 10 kartų. Tai priklauso nuo pastato dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir 

rūsio būklės. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti 

šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar 

asmens kvalifikacija bei pastangos. 

Vyriausybė šiuo metu inicijuoja permainas pastatų šildymo sistemų priežiūroje, siekiant 

pagerinti ir modernizuoti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, kad šiluma 

nebūtų švaistoma, o sąskaitos būtų mažesnės. Tokias viltis suteikia statistiniai šilumos suvartojimo 

modernizuotuose pastatuose duomenys. Aplinkos ministerija kviečia pasinaudoti valstybės parama 

https://lsta.lt/aktualijos/sildymas-lapkriti-kainuos-daugiau-nei-pernai-bet-ne-drastiskai/
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daugiabučių šildymo sistemų modernizavimui ir ragina gyventojus ir pastatų valdytojus aktyviau 

rūpintis šilumos ir pinigų taupymu. Detaliau apie mažosios renovacijos priemonę ČIA 

________ 

 

Prognozuojami mokėjimai už šilumą š.m. lapkričio mėn., lyginant su 2020 m. lapkričiu 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 15,5 kWh/m2 14,6 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 930 kWh/butui 876 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 6,3 ct/kWh 4,3 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 59 Eur/mėn 38 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 5,7 kWh/m2 5,2 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 342 kWh/butui 312 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 6,3 ct/kWh 4,3 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 22 Eur/mėn 13 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 21,1 kWh/m2 19,2 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1266 kWh/butui 1152 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 6,3 ct/kWh 4,3 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 80 Eur/mėn 50 Eur/mėn 

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemomis

2020 m. lapkritis 

(+5,3 0C) 

Senas, labai prastos būklės daugiabutis
2020 m. lapkritis  

(+5,3 0C) 

2020 m. lapkritis 

(+5,3 0C) 

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas 

daugiabutis

2021 m. lapkritis 

(+4,1 0C) 

2021 m. lapkritis 

(+4,1 0C) 

2021 m. lapkritis  

(+4,1 0C) 

 
 
 

 

http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/klimato-kaitos-programa/daugiabuciu-namu-vidaus-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-modernizavimas/217
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IS-927/652-IV-1 priedas 

 

EUROPA ŽIEMĄ PASITINKA SU TUŠČIOMIS „GAZPROM“ SAUGYKLOMIS IR 

REKORDINĖMIS DUJŲ KAINOMIS 

2021-11-30 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt,  

TN: tn  

 

Europos dujų rinka žiemą, intensyviausius vartojimo mėnesius, pasitinka jau iki rekordinių 

aukštumų pakilusiomis kainomis. Seklius rusiškų dujų srautus stebintys ekspertai prognozuoja 

tolesnį kainų augimą ir svarsto, ar Europai užteks dujų nepalankiai susiklosčius aplinkybėms. 

Papildyta informacija apie suplanuotus krovinius Klaipėdos SkGD importo terminale. 

Pasibaigiant lapkričiui Europoje gamtinių dujų kainos dar kartą priartėjo prie spalio viduryje 

išgąsčio sukeltų rekordų. ICE (angl. Intercontinental Exchange) biržoje ateities gamtinių dujų 

sandoriai Nyderlandų TTF prekybos taške žiemos tiekimui per pastarąsias porą dienų ūgtelėjo nuo 

88,122 Eur/MWh sausiui iki 97 Eur/MWh. 

Ateities sandorių rinkoje vis dar matomas staigus sezoninis dujų pigimas balandį, tačiau ir 

tokiu atveju – iki 51,6 Eur/MWh, kas yra bent porą kartų brangiau, nei istoriniai vidurkiai. 

 
„Didelių palengvėjimų rinkoje nematyti iki pavasario, esant itin aukštoms suskystintų 

gamtinių dujų (SkGD) kainoms Azijoje, istoriškai mažam Europos dujų saugyklų užpildymui bei 

neaiškumui dėl rusiškų dujų tiekimo visos žiemos metu“, – situaciją apibūdina Viktorija 

Ditmonaitė, „Ignitis“ didmeninės prekybos vadovė. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/11/30/europa-ziema-pasitinka-su-tusciomis-gazprom-saugyklomis-ir-rekordinemis-duju-kainomis
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Dujų kainas palaiko rekordiškai aukštos ir apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei anglies 

kainos, kas skatina dar didesnį dujų vartojimą Europos dujinėse elektrinėse. Šioks toks 

palengvėjimas galėtų būtų susijęs su labai šilta ir trumpa žiema, arba su naujais Europoje 

skelbiamais karantinais, dėl ko reikšmingai mažėtų dujų vartojimas. „Tačiau jei pastarieji scenarijai 

neišsipildys ir priešingai, jei lauks labai ilga ir šalta žiema, kaip 2020-21 m., o dujų pasiūla Europai 

reikšmingai nedidės, tai labai tikėtina, kad šią žiemą dar išvysime Europos dujų kainų momentinių 

sušokimų ir virš 100 Eur/MWh“, – prognozuoja V. Ditmonaitė. 
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Problema – rusiškos dujos 

„Šiuo metu Europos dujų rinkose vis dar tvyro įtampa ir neaiškumas tiek dėl galimos dujų 

paklausos žiemos metu Europoje, tiek dėl tolimesnio rusiškų dujų tiekimo, – teigia V. Ditmonaitė. – 

Europai trūksta pakankamos dujų pasiūlos, o ir požeminių dujų saugyklų teikiamas lankstumas 

kasdien mažėja vis intensyviau dujas išimant prasidėjus pirmiesiems šalčiams.“ 

Spalio viduryje Europos dujų perdavimo sistemų operatorių asociacija (ENTSOG) 

skaičiavo, kad „Europos dujų infrastruktūra siūlo pakankamai lankstumo, kad būtų užtikrintas dujų 

tiekimo saugumas Europoje“ jei dujos į žemyną bus importuojamos „panašiomis apimtimis, kaip 

pastaraisiais metais“. „Kita vertus, šaltos žiemos atveju, dujų rinka turėtų padidinti dujų importą 

dujotiekiais ir/ar SkGD 5–10%, palyginti su maksimaliais pastaraisiais metais matytais importo 

kiekiais“, – teigė ENTSOG. 

Kol kas, nepaisant išaugusio SkGD importo ir stabilių dujų srautų iš Norvegijos, daugiausia 

nerimo kelia rusiškos dujos. „Gera naujiena ta, kad dujų tiekimas iš Norvegijos išlieka stabilus – 

siekia apie 350 mln. kub. m per parą, o vidutinis išdujinimo rodiklis iš Europos SkGD terminalų 

lapkritį buvo net 32% didesnis nei spalį. Lapkritį Europa taip pat sulaukė daugiau SkGD krovinių 

importo nei pernai. Vis tik didelę įtaką bendrai situacijai turi rusiškų dujų tiekimas, kuris kaip rodo 

duomenys, visą lapkritį išliko nepakankamas“, – paaiškina V. Ditmonaitė. 

„Gazprom“ ir vėl nenominavo jokių papildomų dujų kiekių gruodžio mėnesiui tiek 

Ukrainos, tiek Jamalo-Europos dujotiekiuose skelbtų aukcionų metu. Vokietijos Mallnow dujų 

apskaitos taške (Jamalo-Europos dujotiekyje) dujų srautai iš Rusijos svyravo ties 15–21 mln. kub. 

m per parą lapkritį, kai techniniai pajėgumai siekia 87 mln. kub. m per parą. 

Tuščios „Gazprom“ saugyklos 

Europos dujų saugyklose, prasidedant žiemai, sukaupta mažiau dujų, nei įprasta. Lapkričio 

27 d. jos buvo pripildytos iki 69,94%, palyginti su 88,86% tuo pačiu metu pernai. Be to, jų atsargas 

sparčiau mažina kiek žemiau, nei įprastai, nukritusi oro temperatūra. „Dėl žemesnės nei vidutinės 

oro temperatūros daugelyje Europos šalių, šiuo metu dujų iš saugyklų yra išimama kur kas daugiau 

nei įdedama“, - pastebi V. Ditmonaitė. 

Europos dujų saugojimo infrastruktūros informaciją skelbiančios agentūros GIE AGSI 

duomenys rodo, kad bene tuščiausios – „Gazprom“ valdomos dujų saugyklos Austrijoje, 

Vokietijoje ir Nyderlanduose.  

Trys didžiausios – Haidacho, Rehdeno ir Bergemeerio – dujų saugyklos šeštadienį buvo 

užpildytos atitinkamai 3,51%, 9,33%, 28,78%. Tai – itin žemi rodikliai, palyginti su, atitinkamai, 

82,86%, 78,97% ir 86,33% tuo pačiu metu 2020-aisiais. 

Kai kurie analitikai nerimauja, kad, netikėtai išaugus dujų poreikiui, Europoje gali tekti 

naudoti technines saugyklų dujas. „Jei turėsime šaltą žiemą, galėtume pasiekti labai labai mažus 

kiekius Europos saugyklose, – teigia Grahamas Freedmanas, „Wood Mackenzie“ vyriausias 

analitikas, jį cituoja „The Independent“. – Ypač jei Azijoje žiema taip pat bus šalta, nes tai išimtų 

daugiau SkGD iš rinkos.“ 

„Galėtume atsidurti ypatingai ribotoje padėtyje, tokioje, kad Europa galėtų pradėti naudoti 

technines dujas“, – teigia jis. 

Pastarosios – tai saugyklose laikomos dujos, skirtos palaikyti jų saugų techninį veikimą. 

Lietuvai dujų užteks 

Baltijos regiono šalyse veikia viena dujų saugykla – latvių „Conexus Baltic Grid“ valdoma 

Inčukalno dujų saugykla. Ji lapkričio 27 d. buvo užpildyta 68,93% (kiek daugiau nei 15 TWh), 

palyginti su 91,18% pernai ar 69,32% tuo pačiu metu ikipandeminiais 2019 m. „Sunku pasakyti ar 

šis rodiklis yra pakankamas, nes tai yra kompleksinis klausimas: žiūrėti vien tik į saugyklos 

užpildymą nepakanka, svarbiu veiksniu yra ir tai,  kokius dujų tiekimo kontraktus šiuo metu turi 

Baltijos šalių dalyviai ir t. t. Tačiau kalbant apie Lietuvą, dujų tikrai turėtų pakakti patenkinti šalies 

dujų paklausą žiemos metu“, – patikina „Ignitis“ dujų prekybos vadovė. 

Klaipėdos SkGD terminalą dujų vartotojai žiemai (gruodžio-vasario mėnesiams) kol kas yra 

užsakę 6 dujų krovinius (iš jų – vienas didelės apimties), palyginti su 17 krovinių importui tuo pačiu 

laikotarpiu pernai. 
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Kaip VŽ paaiškino „Klaipėdos naftos“ atstovai, dujų terminalo klientai įprastai dažniau dujų 

terminalo paslaugas perka lanksčiais grafikais. „Terminalo naudotojai pagal įprastą praktiką 

užsakinėja pajėgumus momentinių sandorių rinkoje įsigytiems kroviniams, kurie gali neatsispindėti 

šiuo metu patvirtintuose grafikuose, t. y. jie gali būti užsakomi artėjant konkretiems mėnesiams, – 

paaiškina KN atstovai. – Taip pat, atsižvelgiant, kad yra kalendorinių metų pabaiga, terminalo 

naudotojai, tikėtina, vis dar planuoja kitų metų krovas ir dujovežių atvykimus.“ 

Tiesa, ankstyvą pavasarį, t. y. 2022 m. balandį, pagal jau dabar patvirtintą grafiką į terminalą 

turėtų atvykti du dideli SkGD dujovežiai. 

Kurie terminalo klientai užsakė kuriuos krovinius neskelbiama. 

Terminalo nuolatinį veikimą, t. y. galimybę rinkos dalyviams įsigyti ir atsigabenti dujų 

pasaulinėje SkGD rinkoje, užtikrina „Ignitis“, vykdydamas vad. paskirtojo tiekėjo veiklą (t. y. 

užtikrindamas, kad bent 4 dujų kroviniai būtų importuojami per terminalą kasmet). 
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IS-927/652-IV-2 priedas 

 

AMBICINGI KLIMATO KAITOS TIKSLAI KERTASI SU PRAMONĖS GALIMYBĖMIS 

JUOS ĮGYVENDINTI 

www.Alfa.lt,  2021-12-01 

TN: tn  

 

Nė vienas euras iš Klimato kaitos programos neskiriamas moksliniams tyrimams, kurie padėtų 

sukurti technologijas, leidžiančias plėtoti švarią, klimato kaitai neutralią pramonę.  

 

Kodėl už taršą renkami pinigai neskiriami klimato kaitai neutralioms technologijoms 

kurti?  

Šiuo metu visos lėšos, gautos už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus (ALT), 

patenka į bendrą katilą, vadinamą Klimato kaitos programa (KKP). Iš šio specialaus fondo 

daugiausia finansuojami ne pramonės žalinimosi projektai, kurie padėtų siekti deklaruojamų ES 

žaliosios politikos tikslų, o įvairūs energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) 

projektai.  

Nė vienas euras iš KKP neskiriamas moksliniams tyrimams, kurie padėtų sukurti 

technologijas, leidžiančias plėtoti švarią, klimato kaitai neutralią pramonę. Užuot dalį lėšų, 

surenkamų už aukcione parduodamus ATL, skyrusi tokiems tyrimams, mūsų valstybė finansuoja 

daugiabučių namų renovaciją, AEI panaudojimą pastatuose, elektromobilių įsigijimą įmonėse, 

Lietuvos technologijų perdavimą trečiosioms šalims ir kitas veiklas, kurios iš esmės negerina 

Lietuvos užsibrėžtų žaliojo kurso rodiklių ir kardinaliai nemažina šilumos efektą skatinančių dujų 

(ŠESD) išmetimo.  

O būtent tai yra ES prekybos ATL sistemos pagrindinis tikslas. Už lėšų, gautų pardavus 

ATL aukcione, paskirstymą atsakingi politikai ir valstybės tarnautojai, regis, nesusimąsto apie tai, 

jog kai kurios ekonomikai ir žemės ūkiui svarbios pramonės šakos ŠESD išmeta ne todėl, kad 

nenori ar vengia investuoti į klimato kaitai neutralias technologijas, tiesiog tokios technologijos 

šiandien dar neegzistuoja.  

Todėl kai kurie ekspertai ir pramonininkai mano, jog dalis lėšų, gautų už ATL ir taršos 

baudas, galėtų būti tikslingai nukreipta į technologinį proveržį bei žaliųjų permainų įgyvendinimą 

pramonėje. Kitaip tariant, reikėtų investuoti ne tik į egzistuojančių žalių technologijų diegimą, bet ir 

į ateities technologijų kūrimą.  

Kol valdžia nesiryžta priimti sprendimų, Lietuvos įmonės, mokėdamos dešimtis milijonų 

eurų už ATL, patenka į spąstus – kasmet keliami žalieji mokesčiai suryja lėšas, kurias verslai galėtų 

nukreipti į žaliąją transformaciją.  

Alfa.lt rašė, kad nuo 2018 m. į KKP kasmet surenkama daugiau kaip 80 mln. eurų už 

aukcione parduodamus ATL. Daugiausia ATL perka didžiosios Lietuvos chemijos ir cemento 

pramonės įmonės, tarp jų – Jonavos chemijos produktų gamintoja „Achema“, „Orlen Lietuva“, 

„Akmenės cementas“. Kadangi nemokamų ATL kasmet mažėja ir per ateinantį dešimtmetį 

planuojama juos visai panaikinti, įmonių išlaidos auga, nepaisant to, kad jos nuolat investuoja į 

aplinkosaugą.  

Pavyzdžiui, „Achema“ šiemet už ATL planuoja išleisti daugiau nei 49 mln. eurų. Kasmet 

mažėjant nemokamų ATL skaičiui ir augant jų kainai, 2031 m. už ATL įmonei gali tekti mokėti ir 

200 mln. eurų. Tai ne tik mažins svarbios Lietuvos ekonomikai ir Jonavos regionui gamyklos 

konkurencines galimybes, bet ir gali tapti nepakeliama našta.  

Klimato kaitai neutralios technologijos dar nesukurtos  

Ambicingi aplinkosaugos reikalavimai jau dabar mažina Europos pramonės 

konkurencingumą, nes tokios šalys kaip Kinija, Rusija, Baltarusija ir kitos gamina produkciją 

nesilaikydamos aplinkosaugos reikalavimų, neinvestuodamos į taršą mažinančias technologijas. 

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/pramone/ambicingi-klimato-kaitos-tikslai-kertasi-su-pramones-galimybemis-juos-igyvendinti/238700/
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Atitinkamai jų gaminamos produkcijos, su kuria tenka konkuruoti Europos įmonėms, savikaina 

mažesnė.  

Siekdamos išvengti ATL pirkimo ir nedidinti produkcijos savikainos, Europos bendrovės 

priverstos modernizuoti gamybą, energiją gaminti iš AEI.  

Tačiau ne visos bendrovės, kad ir kiek investuotų į aplinkosaugą, yra objektyviai pajėgios 

išvengti ATL pirkimų. Pavyzdžiui, kai kurios chemijos pramonės gamyklos savo gamybos procese 

yra priverstos deginti gamtines dujas ir kartu išmesti ŠESD. ATL būtent ir išduodami ŠESD, 

daugiausia anglies dioksido, išmesti. Be to, chemijos produktų gamyklos dar išmeta ir azoto 

suboksidą, išsiskiriantį gaminant azoto rūgštį. Šios ŠESD taip pat yra įtrauktos į ATL sistemą.  

Viena iš tokių pramonės įmonių – „Achema“. Į ES ATL prekybos sistemą patenka dvi 

„Achemos“ gamybos rūšys: azoto rūgšties ir amoniako gamyba. Azoto rūgšties gamybos metu 

išsiskiriančioms dujoms valyti ir ŠESD (anglies dioksidui ir azoto suboksidui) mažinti 

technologijos yra išrastos ir taikomos pramonėje. Nuo 2007 m. jos diegiamos ir Jonavos gamykloje. 

Investavus 7,2 mln. eurų į azoto rūgšties gamybą, „Achemos“ ŠESD emisijos iš azoto rūgšties 

įrenginių atitinka ES nustatytus griežtus kriterijus.  

Amoniako gamyboje – visai kita padėtis. Amoniako gamyba garo riformingo pagrindu šiuo 

metu yra tobuliausia ir švariausia prieinama technologija pasaulyje. Geresnės paprasčiausiai nėra. 

Tai reiškia, kad, nesant alternatyvaus gamybos būdo, investicijos į ŠESD emisijų mažinimą būtų 

netikslingos dėl technologiškai ir teoriškai nepasiekiamų rodiklių.  

Net jeigu Lietuvos įmonė būtų pasirengusi investuoti dešimtis milijonų eurų, kad pasiektų 

leidžiamą išmetimo normą, to padaryti negalėtų, nes šiuo metu nėra žinoma kitų amoniako sintezės 

technologijų, kurias būtų galima pritaikyti praktikoje.  

ES ATL prekybos sistema riboja įmonių konkurencingumą nustatydama ypač griežtus ir 

nepamatuotus rodiklius. Prognozuojama, kad, esant dabartinei situacijai, 2022 m. amoniako 

gamybos santykinis taršos rodiklis bus žemiau teorinio (termodinaminio) minimumo, o tai reiškia, 

kad visiems ES amoniako gamybos įrenginiams trūks nemokamų ATL. Tokiu būdu net geriausi 

Europos gamintojai pateks į teršėjų gretas ir bus nepakeliamai apmokestinti, nes nėra visiškai jokių 

teorinių galimybių įgyvendinti politikų keliamus tikslus.  

Aplinkos ministerija neįžvelgia arba nesupranta problemos  

Naujienų portalas Alfa.lt klausė Aplinkos ministerijos apie galimybę dalį KKP lėšų nukreipti 

į pramonės įmones, dalyvaujančias ATL prekybos sistemoje, kad šio fondo lėšomis pramonės 

įmonės galėtų vykdyti mokslinius tyrimus ir kurti dar neatrastas netaršias technologijas.  

Ministerija atsakė, kad dalį KKP lėšų įmonės jau gauna ir jas gali investuoti į rinkoje esamas 

naujas technologijas. „KKP lėšos jau dabar nukreipiamos į pramonės įmones, kurios gali investuoti 

į AEI diegimą, energijos efektyvumo didinimą, taršių technologijų keitimą alternatyviomis ir pan.“, 

– redakcijai raštu atsakė Aplinkos ministerijos tarnautojai.  

Alfa.lt duomenimis, pramonės įmonės, dalyvaujančios ATL prekybos sistemoje, lėšų iš KPP 

netaršioms technologijoms kurti negauna. 2021 m. iš KKP tik numatyta skirti 4 mln. eurų įmonių, 

nedalyvaujančių ES ATL prekybos sektoriuje, technologiniams procesams atnaujinti panaudojant 

AEI.  

Aplinkos ministerija neatsakė į Alfa.lt klausimą apie mokslinių tyrimų, kurie leistų kurti 

netaršias technologijas pramonėje, finansavimą KKP lėšomis. Naujienų portalas teiravosi, ar toks 

finansavimas padėtų įgyvendinti ES ATL prekybos sistemos vieną pagrindinių tikslų – mažinti 

išmetamųjų ŠESD kiekį. Ar tokiam pokyčiui šiuo metu būtų politinė valia ir palaikymas?  

„Be KKP lėšų, taip pat planuojamos papildomos Modernizavimo fondo lėšos, kuriomis 

planuojama finansuoti švaresnių technologijų diegimą pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES ATL 

prekybos sistemoje, ir „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtrą“, – teigiama atsakyme 

redakcijai.  

Aplinkos ministerija savo komentare nurodė, kad įmonės gali pretenduoti į Modernizavimo 

fondo lėšas, kuriomis planuojama finansuoti švaresnių technologijų diegimą pramonės įmonėse, 

dalyvaujančiose ES ATL prekybos sistemoje, ir „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtrą. 

Tam esą planuojama skirti atitinkamai 40 mln. eurų ir 50 mln. eurų. Be to, ministerijos teigimu, 
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įmonės gali kreiptis ir į ES inovacijų fondą. „Inovacijų fondo lėšos nėra apribojamos valstybės 

pagalbos taisyklėmis ir gali būti naudojamos su kitomis finansinėmis priemonėmis“, – teigė 

ministerija.  

Pramonė nėra didžiausia teršėja  

Šiuo metu ŠESD išmetimo mažinimo tikslus įgyvendina apie 70 Lietuvos juridinių asmenų, 

dalyvaujančių ES ATL prekybos sistemoje. Tačiau šios įmonės išmeta tik 30 proc. Lietuvai 

tenkančių ŠESD. Šios Lietuvos įmonės – tai chemijos ir naftos pramonės gamyklos, cukraus 

perdirbimo ir maisto fabrikai, cemento ir kitos didžiosios gamyklos, kurios gamybos proceso metu 

degina iškastinį kurą.  

Tačiau ne pramonė, o transportas, šilumos ir elektros energijos gamyba bei žemės ūkis 

išmeta daugiausia CO2, o šie didžiausi teršėjai nėra pakankamai apmokestinami – bent tokiu mastu, 

kad kaip ir pramonė būtų priversti investuoti į netaršius įrenginius, atsisakyti taršių technologijų ar 

transporto priemonių.  

Daugiausia ŠESD į atmosferą išmeta sektoriai, kuriems netaikoma ES ATL prekybos 

sistema. Tai transportas, žemės ūkis, atliekų tvarkymas, statyba, centralizuoto šilumos tiekimo 

įmonės, naudojančios mažos galios katilines, viešojo sektoriaus pastatai, namų ūkiai.  

Lietuvai, siekiančiai įvykdyti žaliojo kurso įsipareigojimus, iš tikrųjų yra svarbesnis ne 

pramoninis sektorius, kuriam nustatyti konkretūs reikalavimai, o šie didžiausi teršėjai, ypač 

transportas ir žemės ūkis. Šiems sektoriams emisijų mažinimo įsipareigojimai įgyvendinami 

nacionaliniais teisės aktais, tačiau dažnai nesėkmingai, nes priemonės yra nepopuliarios ir politiškai 

žalingos.  

Aplinkos ministerija teigia, kad ne ATL prekybos sistemos sektoriams planuojamos 

skatinamosios priemonės per atskirus finansavimo šaltinius: Modernizavimo fondą, KKP, Darnaus 

judumo fondą, ES Inovacijų fondą. Tačiau iki šiol šiuose sektoriuose nepavyko pasiekti 

reikšmingesnio žaliojo proveržio. Toks už taršą gaunamų lėšų panaudojimas kol kas nepadeda 

vykdyti Lietuvos įsipareigojimų dėl klimato kaitos. Politikai ir pramonininkai turėtų rasti 

kompromisą tarp ambicingų aplinkosaugos tikslų ir verslo galimybių juos įgyvendinti.  

Mat kad ir kiek įmonės investuotų į aplinkosaugą, tikslų pasiekti nepavyks dėl technologijų 

lygio. Būtinos investicijos į mokslinius tyrimus, o jos galėtų būti finansuojamos iš ATL aukcione 

gaunamų lėšų. 
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IS-927/652-IV-3 priedas 

 

AM 2021 12 02 pranešimas. Nacionalinio miškų susitarimo forume išgrynintos svarbiausios 

susitarimų temos 

TN: tn  

 

Šią savaitę įvykusiame Nacionalinio miškų susitarimo forume įvardytos 9 svarbiausios 

temos, kuriomis bus ieškoma susitarimo. Kartu iškelta daugiau nei 40 klausimų, kuriais sektorinės 

darbo grupės išsakė pastabų.  

Devynios susitarimo temos aprėpia aktualiausias sprendimų reikalaujančias sritis: tai yra 

stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir miškingumo didinimas, sengirių ir 

biologinės įvairovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą, miškų sektoriaus 

atvirumo didinimas, jų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis miško naudų 

suderinamumas, medieninės ir nemedieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir viešojo 

intereso santykis, patrauklių darbo vietų kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais 

susijusių mokslo sistemų vystymas. 

Šiose temų grupėse iškelti daugiausiai diskusijų keliantys klausimai: kaip tobulinti miškų 

grupių sistemą ir užtikrinti skirtingų funkcijų balansą, kad būtų geriau atliepiami klimato kaitos 

iššūkiai, kokiose miškų valstybinio reguliavimo srityse reikėtų keisti teisinio reglamentavimo 

apimtį, kaip užtikrinti gamtinių vertybių apsaugą privačiuose miškuose ir kokie esminiai veiklos 

apribojimai turi būti kompensuojami privataus miško savininkui. 

Išskirtos ir kitos aktualios problemos – kaip sudaryti geresnes sąlygas visuomenei ir atskirų 

interesų grupėms įtraukti į sprendimų priėmimą tvarkant, prižiūrinti ir planuojant miškus, kokia jų 

dalis turi būti saugoma dėl ekologinių funkcijų kartu vykdant gamtai artimą miškininkystę, kaip 

didinti su miškais susijusių sektorių darbuotojų profesijų prestižą visuomenėje ir paskatinti rinktis 

šias profesijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją.  

Pagal atrinktas temas susiburs 9 naujos susitarimų grupės, į kurias kiekviena iš 13 šiuo metu 

veikiančių sektorinių grupių, pageidaujanti tartis konkrečiais tos temos klausimais, deleguos savo 

atstovus. Kai kurios sektorinės grupės jau apsisprendė, kuriose norėtų dalyvauti.  

Aplinkos ministerija šiame paskutiniame bendrakūros etape sprendžiant, koks galiausiai bus 

susitarimas, kvies sugrįžti ir keturias sektorines grupes, kurios po 8 mėnesių bendro darbo sustabdė 

savo dalyvavimą Nacionaliniame miškų susitarime. 

Su susitarimų temomis ir orientaciniais klausimais galite plačiau susipažinti čia. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-misku-susitarimo-forume-isgrynintos-svarbiausios-susitarimu-temos
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Temos%20ir%20klausimai%202021-11-26.pdf
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RENGINIAI 



 

145 

 

IS-927/652-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2021  

TN: tn  

 

BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2021 

 

Data: 09 gruodžio, 2021  

Organizatorius: Verslo žinios  

Vieta: Vilnius Grand Resort, Vilniuje  

 

2021 m. gruodžio 9 d. organizuojamas jau tradicinis energetikos sektoriaus atstovų susitikimas – 

BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMĄ. Forumas vyks viešbutyje Vilnius Grand Resort, 

Vilniuje, ir internetu. 

 

Pagrindinės šių metų temos: 

• Energijos šaltinių transformacija 

• Europos energetikos žaliasis kursas: strateginių tikslų revizija 

• Jūrinio vėjo projektų plėtra Baltijos jūroje 

• Vandenilio projektų plėtra ir jų teisinis reguliavimas Europoje 

• Ateitis saulės jėgainių plėtotojų akimis ir kt. 

Čia pranešimus skaitys ir įžvalgomis dalysis: 

• Dainius Kreivys, Energetikos ministras, 

• Daiva Garbaliauskaitė, Energetikos viceministrė, 

• Timo Tatar, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos Generalinio sekretoriaus 

pavaduotojas energetikai ir mineraliniams ištekliams, 

• Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas, valdybos pirmininkas, 

• Hando Sutter, „Eesti Energia“ valdybos pirmininkas, 

• Walburga Hemetsberger, „SolarPower Europe“ vykdančioji direktorė, 

• Dr. Joyce von Marschall, RWE Jūrinio vėjo projektų vadovė Baltijos šalyse, 

• Giles Dickson, „Wind Europe“ vadovas, 

• Linas Sabaliauskas, „Enefit Green“ generalinis direktorius, LLC, 

• Jorgo Chatzimarkakis, „Hydrogen Europe“ generalinis direktorius, 

• Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius, 

• Marianne Beck Hassl, „Ørsted“ rinkų plėtros vadovė, 

• Rolandas Zukas, EPSO-G generalinis direktorius, 

• Dovilė Greblikienė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, 

• Kim Søgaard Mikkelsen, „Energinet“ Energetinių salų Projekto direktorius, 

• Julius Sakalauskas, „SoliTek“ direktorius, ir kiti. 

Dalyvio bilietas – 300 Eur + PVM. Registruojantis iki ketvirtadienio (lapkričio 18 d.) – 250 Eur 

+ PVM. 

Daugiau informacijos ir registracija arba susisiekime el. paštu agne.ranonyte@verslozinios.lt ir 

tel. + 370 5 250 7151 

 

https://lsta.lt/aktualijos/baltijos-energetikos-forumas-2021/
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
https://konferencijos.vz.lt/bef/?utm_source=vz.lt&utm_medium=banner&utm_campaign=baltijos-energetikos-forumas
mailto:agne.ranonyte@verslozinios.lt
tel:+37052507151
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IS-927/652-V-2 priedas 

 
 

NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „DAUGIABUČIŲ MODERNIZAVIMO 

PERSPEKTYVOS“ 

TN: tn  

 

Data 15 gruodžio, 2021  

Organizatorius Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Aplinkos ministerija  

Vieta Nuotoliniu būdu  

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Aplinkos ministerija kviečia saugiai susitikti  

nuotolinėje konferencijoje „Daugiabučių modernizavimo perspektyvos“, kurioje bus aptariama 

daugiabučių modernizavimo patirtis, rezultatai ir perspektyvos.  

Savo įžvalgomis renginyje pasidalins Aplinkos ministerijos viceministras Darius 

Kvedaravičius, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 

Lietuvos statybininkų asociacijos bei Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovai. 

Renginys vyks 2021 m. gruodžio 15 d. (trečiadienį), 9:00 val. 

Programą rasite ČIA.  

Apie dalyvavimą renginyje prašome informuoti iki 2021 m. gruodžio 10 d., 16:00 val., 

registruojantis internete, užpildant šią anketą. 

Renginio transliacijos nuorodą Jums atsiųsime elektroniniu paštu po registracijos pabaigos, 

gruodžio 14 d. 

 

https://lsta.lt/aktualijos/nuotoline-konferencija-daugiabuciu-modernizavimo-perspektyvos/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211215_AM_APVA_Renginio-programa-scaled.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetBfMMp0Z6VmbxdEJjsNJw50aNbQv0qdZuCcolFmTYZZZPUQ/viewform
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IS-927/652-V-3 priedas 

Projektas „ENSMOV“ . Nuotolinis seminaras „Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo 

efektyvumo fondą?“ 

TN: tn  

 

Data 07 gruodžio, 2021  

Vieta Nuotoliniu būdu  

 

2021 m. gruodžio 7 d. vyks projekto ENSMOV nuotolinis seminaras „Kaip įsteigti ir 

valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą?“ 

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 

7 straipsnį vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, 

stebėsenos ir tikrinimo gerinimas (anglų kalba „Enhancing the Implementation and Monitoring and 

Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the Energy Efficiency 

Directive“). Daugiau informacijos (anglų kalba) pateikta projekto „ENSMOV“ brošiūroje ir 

interneto svetainėje). 

Registracijos į seminarą nuoroda – Registration link 

Seminaras vyks Gruodžio 7 d. 

Seminaro trukmė: 2 val. 

Seminaro programa 

14:00 – 14:15 Įvadas į ENSMOV projektą ir temos apžvalga: energijos vartojimo efektyvumo 

finansavimas 

14:15 – 15:05 Esamų fondų pristatymai: Kroatija, Ispanija, Italija 

15:05 – 15:25 Fondo steigimo žingsniai – Rumunijos atvejis 

15:25 Klausimai ir atsakymai, apibendrinimas 

 

https://lsta.lt/aktualijos/nuotolinis-seminaras-kaip-isteigti-ir-valdyti-energijos-vartojimo-efektyvumo-fonda/
https://www.ena.lt/ensmov/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
https://www.ena.lt/uploads/TT-projektai/Brochure-Ensmov.pdf
https://ensmov.eu/
https://teams.microsoft.com/registration/DqfdQsySsUeHmFHlq3ekaQ,VvDm892cLUmOHikf1w8M6A,1H6qKoQVR0W5-toNZX6Ufw,EmATE2NQ3UuOkBaJS73fZw,jMPv-6_iHkmZ0yaEp_k14g,_ISX_NfjU0ykuvOarkKEmA?mode=read&tenantId=42dda70e-92cc-47b1-8798-51e5ab77a469.
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IS-927/652-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-11-29 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ NAUJOVĖS JAU TARNAUJA KLAIPĖDIEČIAMS 

 

 
 

Prasidėjus šildymo sezonui pagrindinėje AB „Klaipėdos energija“ rajoninėje katilinėje 

Šilutės plente instaliuotas ir pradėtas naudoti absorbcinis šilumos siurblys su ekonomaizeriu. Šis 

techninio išsilavinimo neturinčiam žmogui sunkiai suprantamas pavadinimas slepia išties dar 

Klaipėdoje nenaudotą technologiją: iš biokuro katilų dūmų išgaunama šilumos energija bendrovei ir 

jos klientams kasmet padės sutaupyti šimtus tūkstančių eurų. 

Mažins ir vizualinę taršą 

„Deginant biokurą į dūmtraukių sistemą patenka karštas oras, ant kurio mes purškiame 

vandenį. Taip iš dūmų išplauname kenksmingas daleles ir pagaminame šiltą vandenį, kurį vėl 

panaudojame gamybos procesuose. Anksčiau iš katilinės kamino į orą kildavo maždaug 45-50 

laipsnių karštumo baltas vandens garas. O mūsų įsigytas absorbcinis šilumos siurblys iš to garo 

srauto dar papildomai gali „ištraukti“ apie 25 laipsnius šilumos“, – technologinius niuansus aiškino 

Marius Prelgauskis, AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius. 

Paskaičiuota, jog prijungtas prie centralizuotą šilumą miestui gaminančių biokuro katilų 

absorbcinis šilumos siurblys per metus papildomai pagamins virš 5360 megavatvalandžių energijos. 

Tiek bendrovė, tiek aplinkosaugininkai yra sulaukę klausimų iš šalia rajoninės katilinės 

esančių Kauno gatvės daugiabučių gyventojų, ar iš palyginti neaukšto kamino sklindantys garai 

nėra kenksmingi. Ir nors technologiškai ir aplinkosauginiu požiūriu viskas yra gerai, vaizdas kėlė 

klaipėdiečiams nerimą. 

„Kai lauke apsiniaukę dėl žemo atmosferos slėgio vandens garai išties nekyla stačiai į viršų, 

o sklaidosi kamino lygyje – maždaug 20 metrų aukštyje. Kadangi absorbcinis šilumos siurblys 

dvigubai sumažina iš kamino išeinančio dūmų  temperatūrą, tų garų dabar bus dvigubai mažiau. 

Mažės ir vizualinė tarša“, – sakė M. Prelgauskis.     

Investicija – 25 metams 

Absorbcinis šilumos siurblys uostamiesčio bendrovės užsakymu pagamintas Pietų Korėjoje. 

Jo įsigijimas ir instaliavimas AB „Klaipėdos energija“ kainavo apie 1 mln. eurų. Penktadalį šios 

sumos, kaip ES paramą projektui, finansavo Aplinkos projektų valdymo agentūra. Visgi ši 

investicija atsipirks su kaupu per keletą metų, o įprastas tokio šilumos siurblio tarnavimo laikas 

 svyruoja apie 25 metus. 

„Absorbcinis šilumos siurblys yra tik viena iš bendrovėje įdiegtų technologinių naujovių, 

nukreiptų į energijos taupymą ir gamybos kaštų mažinimą. Tik brangstančios žaliavos, statybų 

https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-naujoves-jau-tarnauja-klaipedieciams/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/11/IMG_0351-scaled.jpg


 

151 

darbai nedžiugina – numatytas investicijas turime nuolat tikslinti, perskaičiuoti, tačiau kito kelio 

nėra. Matant pasaulines tendencijas, kad kuras brangsta, didėja kitos verslo sąnaudos ir mokesčiai, 

patikimiausia šilumos kainos stabilizavimo galimybe išlieka modernių technologijų ir įrenginių 

diegimas“, – pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą investicijų planą AB „Klaipėdos 

energija“ yra numačiusi išplėsti saulės elektrinių parką, pastatyti 3000 m3 akumuliacinę talpą, 

kurioje bus kaupiamas karštas vanduo, pagamintas iš pigesnio kuro. Taip pat bus tęsiama šilumos 

tinklų rekonstrukcija, leisianti sumažinti šilumos tiekimo nuostolius bei oro taršą. 2021 m. AB 

„Klaipėdos energija“ į atsinaujinimo projektus yra numačiusi investuoti virš 8,5 mln. eurų. 
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IS-927/652-VI-2 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-11-29 pranešimas.  

TN: tn  

 

PRITARUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI, AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ MAŽINA 

ŠILUMOS KAINĄ PELNO SĄSKAITA 

 

 
 

AB „Šiaulių energija“ siekia savo šilumos vartotojams dalinai kompensuoti šilumos 

kainos didėjimą dėl ženkliai išaugusių energinių resursų kainų. Pritarus Šiaulių miesto 

savivaldybės vadovams, šiuo šildymo sezono laikotarpiu, pradedant 2021 metų gruodžio 

mėnesiu, bendrovė numato mažinti šilumos kainą pelno sąskaita. 

Šį gruodį šilumos kaina gyventojams bendrovės valdybos sprendimu jau sumažinta 0,24 

ct/kWh ir sudarys 6,12 ct/kWh (be PVM). „Šiaulių energijos“ skaičiavimais, klientams tai leis 

sutaupyti daugiau nei 130 tūkst. Eur. 

„Šiaulių energija“ toliau renkasi sprendimus, kurie galėtų užtikrinti stabiliai neaukštą 

šilumos kainą. Įvertinus iškastinio kuro neigiamą poveikį aplinkai ir kylančias kainas, 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 

2021–2030 m. bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, ieškoma 

inovatyvių ir ekonomiškiausių sprendimų, panaudojant pažangiausias technologijas, investuoti į 

atsinaujinančių išteklių dalies šilumos gamyboje didinimą, CO2 emisijos bei šilumos kainos 

mažinimą. Šiuo metu toks naujas projektas yra sprendinių priėmimo stadijoje, parengtas projektas 

bus teikiamas derinti Šiaulių miesto savivaldybės taryboje bei Valstybinėje energetikos reguliavimo 

taryboje. 

Bendrovė džiaugiasi galimybe prisidėti prie gražaus artėjančių žiemos švenčių laukimo, 

rūpindamasi savo vartotojais, jų namų šiluma ir jaukumu. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-29  

 

https://www.senergija.lt/naujienos/pritarus-siauliu-miesto-savivaldybei-ab-siauliu-energija-mazina-silumos-kaina-pelno-saskaita/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id189/pictures/0001_img_2408_1638189649.JPG
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 AB „Šiaulių energija“ 2021-11-30 pranešimas. 

TN: tn  

 

VIENAS, DU, TRYS, KAMINE, ŽIBĖK, ARBA DIDŽIAUSIOS ŠIAULIŲ „EGLUTĖS“ 

PUOŠYBOS YPATUMAI 

 

 
 

Šios dienos saulėtas žiemiškas oras be vėjo puikiai tiko puošti didžiausia Šiaulių miesto 

eglute jau ne vieną dešimtmetį vadinamam AB „Šiaulių energija“ 120 m aukščio kaminui 

šviečiančiomis girliandomis. Smalsaujantiems, kaip tai vyksta, – keletas įdomių detalių. 

Bendrovės „eglutė“  šiemet savo mirksinčiomis šviesomis sužibės, kaip ir pagrindinė Šiaulių 

miesto eglė, gruodžio 4-osios vakare ir džiugins iki sausio 6 dienos – Trijų Karalių, tradiciškai 

užbaigsiančių šventinį laikotarpį. 

 

 
1. Metų bėgyje aštuonios kaminą papuošiančios girliandos (be lempučių), kurių kiekvienos 

ilgis siekia 90 m, kad nesusipainiotų, yra saugomos štai tokiose didžiulėse ritėse ir 

išvyniojamos tik artėjant Kalėdoms. Pasiruošimą joms bendrovės darbuotojai pradėjo jau 

prieš keletą savaičių, kuomet girliandos viena po kitos buvo išvyniotos ir kruopščiai 

patikrintos: pakeisti sugedę lempučių lizdai, sutvarkyti nutrūkę laidai ir pan. Beje, 

girliandas bendrovės meistrai prieš daugiau nei 20 metų pagamino savarankiškai pagal 

vieno iš tuometinių darbuotojų pasiūlytą projektą. 

https://www.senergija.lt/naujienos/vienas-du-trys-kamine-zibek-arba-didziausios-siauliu-eglutes-puosybos-ypatumai/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id190/pictures/0001_pagr_1638276031.jpg
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2. Prieš užkeliant girliandas ant kamino yra įsukamos lemputės ir visos kruopščiai patikrinamos, 

kad degtų. 

 
2. Išsirikiavę vorele, kad lemputės nesudužtų, vieną po kitos darbštieji „Šiaulių energijos“ 

auksarankiai girliandas tam tikra eilės tvarka tempia kamino link. „Vyrai, ne tą paėmėte“, 

– pasigirsta balsas iš eilės galo ir vyrai kantriai ima kitą girliandą. Šiai dar teks palaukti 

savo eilės. „Ar dabar jau tikrai ta?“ – juokdamiesi pasitikslina. Gera nuotaika – 

neatsiejama šio kruopštaus darbo dalis. 

 

 
4. Čia į pagalbą „Šiaulių energijos“ darbuotojams jau ne pirmus metus atskuba „Aukstata“ 

aukštalipiai. Jie trosais padeda užkelti girliandas ant kamino, prie kurio jas vėliau jau pritvirtina 

tiesiogiai. Šis darbas pareikalauja visos darbo dienos. 
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5. Jau daugiau nei du dešimtmečius kaminą apšviečia ne tik virš 700 lempučių. Ant jo suspindi ir 

artėjančių metų skaičiai. Jie „gimsta“ prie metalinės skaičių konstrukcijos pritvirtinus šviečiančius 

kabelius. Bėgant metams, keičiantis skaičiams, pagal poreikį pagaminamas vienas-kitas naujas 

metalinis skaičius. Šiemet prireikė trečiojo dvejeto, nes tokios skaičių kombinacijos ant kamino 

iškelti dar neteko. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-30  
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IS-927/652-VI-3 priedas 
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_________ 

 

 
TN: tn  

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS SUBSIDIJOS, SKIRTOS GYVENAMŲJŲ NAMŲ 

PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS 

PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS ĮRENGINIUS PAGAL 

PRIEMONĘ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTAI 

TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS 

ŠILUMOS ĮRENGINIUS NR. 2021-09-06 

Galiojantis kvietimas 

 

PASKELBIMO DATA 2021 09 05 22:56  

REDAGAVIMO DATA 2021 10 19  

PARAIŠKOS TEIKIMO TERMINAS 2022 02 01 00:00  

PRIEMONĖ gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos 

pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius  

PRIORITETAS Nėra  

PRIEMONĖ 
gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotai tiekiamos šilumos 

sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius  

PAREIŠKĖJAS 
Paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti 

projektą šilumos tiekėjas.  

NUMATYTAS 

FINANSAVIMAS 
2 000 000 EUR  

VISO SUMA 2 000 000 €  

ES SUMA 0 €  

VALSTYBĖS SUMA 2 000 000 €  

VYKDYTOJO SUMA 0 €  

 

https://www.apva.lt/call/kvietimas/
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Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17.00 val. arba iki tol, kol 

pakaks lėšų, skelbiamas kvietimas gauti paramą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų 

gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį 

kurą naudojančius šilumos įrenginius”. 

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu 

https://apvis.apva.lt/ 

Pareiškėjas 

Paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti projektą šilumos 

tiekėjas. 

Paramos gavėjai 

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų 

pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų (patalpų) savininkai. 

Sąlygos gauti subsidijai 

1. Paramos gavėjai turi būti savininkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomo 

gyvenamosios paskirties vienbučio namo ar buto ar patalpų (dvibučiuose ir (ar) 

daugiabučiuose namuose), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta 

tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir 

jiems suteikti unikalūs numeriai, ir kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir 

pastatas registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpiau kaip 

5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po 

statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 

duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas 

kvietimas teikti projekto paraiškas); 

2. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai turi naudoti iškastinio 

kuro technologijas ir (ar) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų 

banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. 

Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą naudojantys įrenginiai 

bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos; 

3. Daugiabučiuose namuose subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui; 

4. Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi 

būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos 

tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose. Savivaldybėse, kuriose tokių planų nėra, 

subsidija neteikiama; 

5. Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos nuo magistralinės centralizuotai tiekiamos 

šilumos sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje 

teritorijoje, iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso; 

6. Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos ir prijungiamos prie magistralinių ir kvartalinių 

centralizuotų šilumos tinklų sistemų, kurių tiesimo darbai baigti, jos paruoštos 

eksploatavimui teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos teikimo dienos ir yra šilumos 

tiekimo įmonės balanse (įtraukti į ilgalaikį turtą); 

7. Negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai; 

8. Jeigu name, kuriame įgyvendinamas projektas, nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo 

ūkinę veiklą, subsidijos tai projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos 

teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) 

Nr. 1407/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos 

reglamentu (ES) 2020/972. Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą 

finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre. 

https://apvis.apva.lt/
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9. Prieš teikdamas paraišką pareiškėjas ir paramos gavėjai ar jiems teisėtai atstovaujantys 

subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri pateikiama su paraišką ir pagal kurią: 

10. pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos 

centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros per namo sklypą (-us) iki gyvenamojo 

namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso; 

11. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui 

sudaryti sąlygas atlikti šilumos tinklų tiesimo darbus jo sklype. Jeigu tiesiama per kitų 

savininkų sklypus, pareiškėjas turi gauti sklypo savininko sutikimą atlikti darbus; 

12. pareiškėjas įsipareigoja subsidijos lėšomis sukurtą turtą perduoti naudos gavėjui (-

ams) pagal turto perdavimo–priėmimo aktą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

13. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja prisidėti 50 proc. prie projekto įgyvendinimo ir 

kompensuoti pareiškėjui išlaidas, kurios atsirado įrengiant paramos gavėjui (-ams) 

šildymo punktą pareiškėjo lėšomis, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį 

prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos ir pasirašyti centralizuotai 

teikiamos šilumos tiekimo sutartį su pareiškėju; 

14. paramos gavėjas įsipareigoja VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registre atnaujinti 

duomenis apie projekto metu įdiegtą įrangą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

15. paramos gavėjas įsipareigoja perimti jo nuosavybėje sukurtą turtą perdavimo–

priėmimo aktu; 

16. paramos gavėjas, perėmęs turtą iš pareiškėjo, įsipareigoja atnaujinti energetinio 

naudingumo sertifikatą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos. 

Kvietimo suma 

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur. 

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

1. Automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name 

ar daugiabučiame name; 

2. Energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. 

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą 

detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Subsidijos dydis 

Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti –  vieno ar dviejų butų namui – 2 500  Eur, 

daugiabučiui namui – 10 000  Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti 

išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis 

turi kompensuoti savo lėšomis. 

Paraiškų vertinimo tvarka 

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas 

atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos 

programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos 

sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nuostatas. 

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis. 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas: 

1. Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra 

vienbučio bendrasavininkių (bendraturčių); 

2. Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, 

kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria projekto 

įgyvendinimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu; 

3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; 

4. Galiojantis energetinio naudingumo  sertifikatas; 

5. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  pažyma dėl investicijų suderinamumo; 

6. Pareiškėjo ir paramos gavėjo sudaryta preliminari sutartis dėl projekto įgyvendinimo; 
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Pagrindiniai teisės aktai 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 

„Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos 

įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-488 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 

„Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija teikiama: 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00; 

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45 

  

Kontaktiniai asmenys: 

Jolanta Genienė, el. paštas jolanta.geniene@apva.lt, tel. 8 664 36 938. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
mailto:jolanta.geniene@apva.lt
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IS-927/652-VI-4 priedas 

 

 

LŠTA INFO. Lietuvos CŠT sektoriaus problemos ir poreikiai 

 

1. Prasideda naujas ES 2021-2027 metų finansinės paramos laikotarpis, kuris turėtų 

paskatinti šiuos CŠT sektoriaus tolimesnio modernizavimo procesus, būtinus šilumos ir 

karšto vandens tiekimo efektyvumui ir kokybei gerinti: 

a. Kogeneracinių elektrinių statyba (statomos arba planuojamos Vilniuje, Alytuje, 

Jonavoje, Mažeikiuose, Šilutėje). Projektai reikalingi ir elektros sistemos 

funkcionavimui. Ar yra teisinės-ekonominės prielaidos ir motyvacija statyti 

kogeneracines jėgaines vietoje šildymo katilų?  

b. Atsinaujinančių išteklių šilumos gamyboje diversifikavimas. Šalia biokuro turėtų būti 

įrengti ir kiti aplinkos bei liekamąją energiją panaudojantys sunkiau prognozuojami ir 

nestabilūs šilumos gamybos šaltiniai. Ar yra teisinės-ekonominės prielaidos ir 

motyvacija statyti kitus AEI šaltiniais pagrįstus šilumos šaltinius? Kaip užtikrinti jų 

investicijų grąžą? Ar jie reikalingi jeigu jau veikia bazinė kogeneracinė jėgainė? Su 

dabartiniu ES paramos intensyvumu (40-50 proc.) tik biokuro katilai nedidina šilumos 

kainų. Saulės kolektoriai, šilumos siurbliai, akumuliacinės talpyklos reikalauja didelių 

kapitalo investicijų ir didina sąnaudas. Jeigu norime pasiekti 100 proc. 

atsinaujinančios energijos šilumos gamyboje arba reikia didinti šilumos kainas, arba 

skirti didesnio intensyvumo paramą 80 proc.  

c. Tolimesnis CŠT sistemų efektyvinimas, žeminant temperatūrinius režimus, 

optimizuojant vamzdynų konfigūraciją bei parametrus, prisiderinant prie pastatų 

renovacijos ir diegiant centralizuoto vėsinimo sistemas. Kaip tai įgyvendinti jeigu 

nekontroliuojami šilumos punktai nei teisiniais nei komerciniais pagrindais? Juk CŠT 

sistemų ir pastato technologinė sąveika prasideda nuo šilumos punkto. Kas gali 

kvalifikuotai ir atsakingai eksploatuoti šilumos punktus ir užtikrinti gerus parametrus, 

kurie lemia visos CŠT sistemos efektyvumą? Siekiant didesnio CŠT sistemų efektyvumo 

turi būti skiriama parama ir šilumos punktų modernizavimui, nes gyventojai vangiai 

prisideda, o norint žeminti šilumnešio temperatūras reikia didesnio ploto šilumokaičių 

ir atitinkamų komunikacijų. Šilumos tiekėjui reikia suteikti daugiau teisių, nustatant 

šilumos punktų parametrus ir kontroliuoti jų priežiūrą, jeigu jis nevaldo šių įrenginių.   

d. Šilumos tiekimo technologinės grandinės skaitmenizavimas, efektyvinant šilumos 

tiekimo procesus ir suteikiant  šilumos vartotojams kuo daugiau galimybių sekti ir 

reguliuoti šilumos, vėsumos bei karšto vandens suvartojimą. Tam reikia pajėgaus 

investuotojo ir priėjimo į šilumos punktus bei priėjimo prie karšto vandens skaitiklių ir 

šilumos daliklių butuose. Šilumos punktuose įrengiami parametrų pirminiai jutikliai 

būtini CŠT sistemos valdymui ir optimizavimui.  Ar yra tam prielaidos? Pagal Energijos 

efektyvumo direktyvą tą turi atlikti energijos (šilumos) tiekėjas?      

 

2. Dabartinė kainodara orientuota į tiesioginį technologinių rodiklių reguliavimą, tačiau jie 

nuo to iš esmės nemažėja, o tik prarandamas pelnas. Dėl to prasta CŠT įmonių finansinė 

padėtis. Menkos galimybės įgyvendinti didesnės apimties projektus. Vietoje to, kad 

reguliatorius išspręstų finansinio gyvybingumo problemą (kaip buvo 2000-2004 metais) 

ruošiasi subankrutavusias įmones perduoti „garantiniam šilumos tiekėjui“. Būtina įvertinti 

šių pasekmių priežastis ir koreguoti reguliavimo principus. Spręsti priežasčių problemą, bet 

ne kovoti su pasekmėmis.   

  

3. Dėl VERT taikomos kainodaros, kai ne laiku nustatomos šilumos kainos ir dirbtinai 

nepripažįstamos realios ir neišvengiamos sąnaudos, dauguma CŠT įmonių yra labai 
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sunkioje finansinėje būklėje, pelningumas daug mažesnis negu kitų energetikos sektoriaus 

įmonių, todėl sunkiai gali ko-finansuoti būtinus projektus. Reikia iš esmės peržiūrėti ir keisti 

šilumos kainodarą, atsisakant finansinio žlugdymo ir įvedant skatinamąją kainodarą, kuri 

sudarytų prielaidas paslaugų kokybės gerinimui ir jų plėtrai.        

 

4. Brangios ilgalaikės investicijos šilumos gamybos srityje pernelyg rizikingos dėl 

neprognozuojamos konkurencijos „pilnais kaštais“. Per 3 metus faktiškai neatsirado naujų 

šilumos gamintojų. Užkertamas kelias naujų energijos gamybos ir kaupimo objektų statybai. 

Ar prieštaravimas tarp planavimo ir konkurencijos tai išspręs? Neturėtų būti dubliuojami ir 

prastovintys brangūs įrenginiai, o su jais ir personalas ar kiti neefektyviai naudojami 

ištekliai. Turėtų būti vertinamos bendrosios ilgalaikės sąnaudos, bet ne trumpalaikė nauda 

vartotojui.   

 

5. Reguliuojamoji kainodara neskatina mažinti šilumos kainų, o motyvuoja kurti kuo 

didesnį turtą ir taip uždirbti kuo didesnį pelną, kaip WACC nuo veikloje naudojamo turto 

vertės. Turi būti diegiama skatinamoji kainodara su minimalia priežiūra. Prioritetas turi 

būti ne turto didinimas, o jo efektyvus panaudojimas.    

 

6. Konkurencija šilumos gamyboje neveiksminga ir netvari. Dėl mažo konkuruojančių 

šilumos šaltinių skaičiaus ji veikia tik šiltuoju laikotarpiu, o šaltuoju reguliuojama VERT, 

nustatant dirbtinę maksimalios kainos ribą. Vieninteliame mieste - Kaune - yra pakankamas 

konkuruojančių šilumos gamintojų skaičius visam šilumos poreikiui, tačiau dalis dirba 

nuostolingai dėl labai netolygaus metinio šilumos poreikio, kadangi tokia „konkurencija“ 

nesuderinama su vienanare kaina. Dalį šilumos gamybos perkeliant pas nepriklausomus 

šilumos gamintojus, mažėja CŠT įmonių naudojamo turto vertė ir galimybės skolintis. Tai 

apsunkina naujų projektų vystymą ir finansavimą. Daug chaoso dėl šilumos tiekimo 

kokybės ir atsakomybių. Šilumos gamybos organizavimas ir reguliavimas, nukreiptas į 

pelno siekimą (reguliavimą), bet ne į bendrųjų šilumos gamybos kaštų optimizavimą. Tai 

neatitinka ilgalaikių šilumos vartotojų interesų ir stabdo tolimesnę pažangą Lietuvos 

šilumos ūkyje.   

 

7. Dabartinis konkurencijos šilumos gamyboje modelis nustato griežtą investicijų grąžos 

ribojimą reguliuojamiems šilumos gamintojams, kuri kasmet mažėja, kadangi skaičiuojama 

nuo faktinės turto vertės, kuri mažėja dėl buhalterinio nusidėvėjimo. Tuo tarpu 

nereguliuojamiems šilumos gamintojams leistina investicijų grąža, skaičiuojama nuo 

fiksuotos turto vertės (330 000,- EUR/MW) ir išlieka pastovi. Tai sukuria nelygiavertes ir 

nesąžiningas konkurencijos sąlygas ir skirtingas galimybes uždirbti pelno. 

Reguliuojamiems šilumos gamintojams leistinas pelnas ir kontroliuojamas faktinis pelnas 

pamečiui mažėja iki 0, o nereguliuojamiems visiškai nekontroliuojamas ir nereguliuojamas, 

tad gali būti nepagrįstai didelis, jeigu gamintojų nedaug. Tokia situacija yra visuose 

miestuose išskyrus Kauną. Būtina kuo skubiau suvienodinti veiklos sąlygas visiems šilumos 

gamintojams, nepriklausomai nuo jų statuso. Pažymėtina, kad didelės dalies pelno šilumos 

gamyboje „išsiurbimas“ iš reguliuojamų šilumos įmonių į išorę silpnina savivaldybių 

valdomų įmonių finansinį pajėgumą ir apsunkina tolimesnį CŠT infrastruktūros ir pastatų 

šildymo sistemų modernizavimą bei plėtrą. 

    

8. Daugumoje atvejų dabartinė konkurencija šilumos gamyboje vartotojams realiai 

neduoda naudos, nes vasarą negautos pajamos atsiimamos žiemos mėnesiais. O tai 

„išpučia“ šildymo sąskaitas žiemos mėnesiais ir jas padaro ypatingai socialiai jautriomis.  

Tikslinga dalį pastoviųjų sąnaudų apmokėti visus metus. Dažniausiai taip sumokamas 

prisijungimo prie CŠT sistemos galios mokestis. Tai logiškas kaštų padengimas ir galios 

įteisinimas bei skatinimas vartotojams ją mažinti siekiant CŠT sistemos optimalumo ir 
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efektyvumo. VERT analizė parodė, kad galutinės šilumos kainos būtų mažiausios, jeigu 

visi šilumos gamintojai būtų reguliuojami, dirbtų su reguliuojama investicijų grąža ir 

turėtų ekonominį saugumą. Deja, taip dirbti nepriklausomi šilumos gamintojai sutinka tik 

Kaune, o kituose miestuose, kur nereguliuojamų NŠG pelningumas žymiai didesnis negu 

reguliuojama grąža, nesutinka. Tai tik patvirtina „konkurencijos“ iškraipymus ir šilumos 

kainų mažinimo potencialą.  

 

9. Tiek ES, tiek ir LT politika plačiau naudoti SM3 biokurą šilumai gaminti. Tačiau jo 

kokybė neatitinka reikalavimų, kurių be to per mažai ir per lengvi. Nereglamentuojamos 

biokuro korozinio agresyvumo savybės. SM3 turi būti reikšmingai pigesnis už SM2, kad 

kainų skirtumas padengtų papildomas sąnaudas. Nėra biokuro kokybės kontrolės sistemos. 

Į SM3 biokurą nukeliauja visa likutinė žaliava ir aptinkami pavojingi priedai. Galėtų 

atsirasti nekondicinis biokuras, kuris tinka „verdančio sluoksnio“ katilams, elektrinėms ir 

pan., kurie turi specialią įrangą tokio kuro deginimui.      

 

10. Biokuro katilų parkas turi būti adaptuotas prastos kokybės SM3 biokuro deginimui. 

Tuo tikslu priklausomai nuo katilinių komplektacijos turi būti keičiamos pakuros, šilumos 

mainų paviršiai, sumontuojami papildomi dūmų valymo įrenginiai ir t.t. Naujoji 2021-2027 

metų ES parama tyrėtų būti orientuojama į tokias investicijas kartu su katilinių efektyvumo 

didinimu.   

 

11. Valstybinė miškų urėdija (VMU) planuoja nutraukti biokuro gamybą, o tai reiškia, kad 

sumažėjus baltarusiško biokuro pasiūlai ir pasitraukus iš rinkos VMU, ryškiai sumažės 

biokuro tiekėjų konkurencija. Atsisakius valstybei dalyvauti biokuro rinkoje, biokuro kainas 

lems tik regioninė rinka. Tai yra, lietuviškas biokuras keliaus į Skandinavijos šalis arba bus 

parduodamas skandinaviškomis kainomis. Šiuo metu CŠT sektorius šilumos gamybai 

naudoja 80 biokuro bei komunalinių atliekų ir tik 19 gamtinių dujų, kurių dalis dar sumažės 

pradėjus veikti VKJ. Kadangi centralizuotai tiekiama šiluma yra visų miestų gerovės 

pagrindas, o biokuras yra strateginis išteklius, VMU, priešingai, turėtų didinti jo gamybą ir 

daryti didelę įtaką jo kainoms bei šildymo išlaidoms Lietuvoje. Būtina peržiūrėti VMU 

funkcijas ir strategiją.  

 

12. Valstybė laiko prioritetu CŠT sistemų ir kogeneracijos plėtrą, tačiau subsidijuoja 

atsijungimus nuo CŠT sistemų ir mažindama CŠT šilumos rinką žlugdo savo prioritetą. 

Būtina derinti valstybės strateginius interesus ir atskirų valstybės įstaigų veiksmus.    

 

13. Pasikeitus iš esmės Lietuvos energetikos ūkio struktūrai pačių šilumos šaltinių rezervavimas 

neturi prasmės – reikia rezervuoti CŠT sistemos vartotojus, panaudojant dujų tiekimo 

sistemos patikimumą ir visus šilumos gamintojus. Taip sumažėtų naudojamų įrenginių 

parkas ir bendrosios šilumos gamybos sąnaudos. Reikia aiškiai suformuluoti šilumos 

tiekimo patikimumo ir atstatymo po avarijų sąlygas. 

 

14. Pasiekta situacija, kai iš esmės visuose miestuose pagrindinis kuras yra kietasis, o rezervinis 

– gamtinės dujos. Tačiau dujų užsisakymo pikiniams ir rezerviniams poreikiams 

kainodara yra neracionali ir diskriminacinė. Viršijus užsisakytą vartojimo pajėgumą 

tenka mokėti už jį visus metus. Neįmanoma prognozuoti tokių pajėgumų poreikį, todėl 

siekdamos atpiginti išlaidas dujoms reguliuojamos įmonės priverstos išlaikyti skystojo kuro 

atsargas ir visą infrastruktūrą šio kuro naudojimui. Būtina keisti gamtinių dujų kainodarą, 

kad jos būtų patikimai ir ekonomiškai prieinamos, bet kuriuo metu. Tai padėtų optimizuoti 

bendruosius šilumos (tikėtina ir gamtinių dujų) tiekimo kaštus.         
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15. Neveiksminga daugiabučių pastatų vidaus sistemų priežiūra. Visi gyventojai moka kaip 

už kokybišką paslaugą, deja, vieni dešimtmečius gyvena 17 oC temperatūroje, o kiti vėsinasi 

atsidarę langus, nes patalpose 27 oC. Niekas nėra suinteresuotas ar įpareigotas realiai 

tvarkyti vidaus sistemas. Auga pasenusių vamzdynų pastatuose avarijų skaičius.  

Konkurencija vidaus sistemų priežiūroje realiai neveikia.  

 

16. Nėra įpareigojančios ar skatinančios sistemos rūpintis šilumos taupymu pastatuose. 

Daugiabučių gyventojai neorganizuoti ir nepajėgūs patys to daryti daugumoje atvejų, o 

pastato valdytojams tai papildomas ir neatlygintinas darbas, kurio jie vengia (sabotuoja). 

 

17. Didesnė pusė šilumos punktų Lietuvoje priklauso gyventojams ir jie apmoka jų sąnaudas, o 

kita dalis priklauso šilumos tiekėjams, už kurių remontą jais besinaudojantys 

vartotojai nemoka (tiksliau moka visi šilumos vartotojai, kadangi šilumos tiekėjas kitų lėšų 

neturi – tik pajamos iš vartotojų). Tai nesąžininga kitų vartotojų atžvilgiu. 

 

18. Reguliavimo sudėtingumas ir beprasmybė „paskandina“ bet kokią motyvaciją ir 

visuomenei visiškai nesuprantamas, o pati VERT įklimpusi ir vėluoja naujas kainas nustatyti 

kelerius metus. Atsisakyti detalaus ir beprasmio persekiojimo – smulkių „pažeidimų“ 

ieškojimo, o realiai motyvuoti ekonomiškai per skatinamąją kainodarą.  

 

19. Neveiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje palaipsniui pakeisti į skatinamąjį  

reguliavimą ir konkurenciją dėl šilumos vartotojų. Ekonominis motyvas suderintų visų 

šilumos gamintojų interesus, jeigu jų pelnas priklausytų nuo galutinio rezultato, o ne nuo 

„antklodės“ tąsymo ir poveikio VERTai.    

 

20. Reguliavimas turi užtikrinti bent jau optimalų šilumos gamybos „portfelį“ ir efektyvų 

įrangos panaudojimą ilguoju laikotarpiu kiekvienoje CŠT sistemoje. LŠTA siūlymas: 

šilumos gamyboje konkurencijos principais atrinkti efektyviausius gamintojus ir šilumos 

supirkimui taikyti dvinarę kainą. Sąlyginai pastoviąją dedamąją gautų visi efektyvūs 

šilumos gamintojai (pavyzdžiui metus laiko), o sąlyginai kintamąją gautų tik tie gamintojai, 

kurie papildomai laimi mėnesinį aukcioną ir gamina šilumą. Taip būtų derinama einamoji 

konkurencija ir ilgalaikis ekonominis gyvybingumas. Po aukciono galėtų būti superkama ir 

atliekinė šiluma, jeigu jos kaina ne didesnė už kintamąją dedamąją. Aukciono laimėtojams, 

kurie dėl to sumažino ar nutraukė šilumos gamybą, būtų paliekama pastovi dedamoji. 

Nekiltų interesų konflikto dėl atliekinės šilumos supirkimo, nes ji būtų perkama tik pigiau 

už kintamąją dedamąją, o pastovi dedamoji pasiliktų aukcioną laimėjusiam gamintojui. 

Nebūtų be reikalo deginamas kuras, o atliekinė šiluma tuo tarpu metama į orą. 

 

21. Visi šilumos gamintojai turi prisidėti prie CŠT sistemos patikimumo ir plėtros. Dabar 

šilumos tiekėjams visa atsakomybė, o NŠG tik pelno siekimas. Šiuo metu, priešingai, NŠG 

„nusiurbdami“ pelną iš savivaldybinių šilumos tiekimo įmonių, silpnina jų bendrąjį finansinį 

pajėgumą ir menkina kompleksinio modernizavimo galimybes. Šilumos supirkimo tvarka 

turi įvertinti šią problemą ir įvesti „pasinaudojimo CŠT sistema“ ar panašų mokestį, kuris 

būtų panaudotas bendrajam CŠT sistemų atnaujinimui ir plėtrai.     

 

22. Šilumos tiekėjų ir vartotojų santykiai turi būti grindžiami ilgalaikiais sutartiniais 

santykiais – abipusiu įsipareigojimu naudotis padarytomis investicijomis iki jų atsipirkimo. 

Neturėtų būti švaistomos viešosios lėšos, kai dubliuojami šilumos šaltiniai ar atsisakoma 

naudoti ką tik sukurtą CŠT infrastruktūrą. Valstybė netgi remia vietinio šildymo šaltinių 

diegimą, atsijungiant nuo CŠT sistemų?   
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23. Vidaus sistemų prižiūrėtojas turi kokybiškai atlikti savo pareigas. Pastato valdytojas 

nesuinteresuotas kontroliuoti savo prižiūrėtojo, o gyventojai neturi kompetencijos ir 

iniciatyvumo. Tik šilumos tiekėjas, matydamas šilumos vartojimo rodiklius pastate pagal 

skaitiklių parodymus, gali nustatyti kaip efektyviai veikia vidaus sistema. Jam reikia suteikti 

daugiau kontroliavimo galimybių: dalyvauti (bent jau būti informuotam), pastato sistemos 

praplovimo ir bandymo darbuose, taikyti sankcijas prižiūrėtojui už padidintą grįžtamojo 

vandens temperatūrą (taikyti VERT nustatytą papildomą mokestį) ar pan. 

 

24. Jeigu pastato vidaus sistemų prižiūrėtojas sistemiškai neatlieka savo funkcijų, turėtų 

būti numatyta galimybė jam taikyti sankcijas arab jį bent laikinai pakeisti šilumos tiekėju, 

kuris tiekia šilumą „iki buto“ ir privalo turėti galimybę užtikrinti kokybišką šildymą visiems 

vartotojams. Konkurencija priežiūros srityje realiai neveikia. Priežiūros kokybės 

neužtikrinimas kenkia tiek CŠT sistemos efektyvumui, tiek ir pastato gyventojams. Turi būti 

griežtai apibrėžti šilumos pristatymo sutartimis santykiai tarp vidaus sistemų prižiūrėtojo ir 

šilumos tiekėjo. 

 

25. Išspręsti šilumos punktų, nepriklausančių vartotojams, perdavimo gyventojams 

problemą arba nustatyti jų remonto sąnaudų apmokėjimo tvarką. Tai ir dalies vartotojų 

diskriminacija - reikalingas skubus sprendimas. 

 

26. Įteisinti privalomą inžinerinę vidaus sistemų renovaciją prasčiausio energetinio 

efektyvumo pastatuose, kurie patys niekada nesirenovuos. Siūloma pastatuose, kurie 

neatitinka privalomųjų reikalavimų, VERT sprendimu inicijuoti privalomą „mažąją 

renovaciją“ atnaujinant vidaus sistemas, valstybės remiamomis ir kaupiamosiomis lėšomis, 

per nustatytą laikotarpį.  

 

27. Sureglamentuoti karšto vandens tiekimo tvarką. Įteisinti (ar panaikinti) realiai 

Lietuvoje veikiančias karšto vandens tiekimo schemas: 

Gal būt reikėtų įteisinti tris karšto vandens tiekimo alternatyvas: 

 

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

dabar susiklosčiusią tvarką; 

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

nuožiūra;  

c. Vartotojai perka šilumą ir geriamąjį vandenį pastato įvade iš šilumos ir vandens 

tiekėjų, o apskaitos prietaisų butuose įrengimui ir eksploatacijai, duomenų surinkimui 

bei perdavimui tiekėjams samdo KV apskaitos paslaugos tiekėją (šilumos tiekėją, 

geriamojo vandens tiekėją, administratorių ar pan.), kuriam už šią paslaugą moka 

sutartą apskaitos mokestį. Tokia praktika su „bilingo“ įmonės dalyvavimu apskaitoje 

yra įprastinė Vakarų Europoje. 

 

28. Vyksta reali konkurencija su alternatyviais šildymo būdais. Ar detalus reguliavimas, 

suvaržymai ir kainodara padeda konkuruoti dėl šilumos vartotojų? Būtina suteikti daugiau 

iniciatyvų ir galimybių lanksčiau šilumos tiekėjams konkuruoti dėl naujų ar atsijungusių 

šilumos vartotojų.  

 

29. Renovacijos mastai didės. Ar vienanarė kaina suderinama su sparčiu šilumos pardavimų 

kritimu? Reikia atskirti prisijungimo galios mokesčio pastoviąją dedamąją šilumos 

kainodaroje ir ją susieti su vartojimo nominalia galia. Šilumos tiekėjas ją turi garantuoti, o 

perteklinį pralaidumą gali panaudoti kitų vartotojų prijungimui arba sistemų optimizavimui 

(didinant debitą ir mažinant temperatūrų lygį. Šilumos vartotojai ar jų atstovas bus 

suinteresuoti mažinti šią galią. Tai padėtų optimizuoti CŠT sistemas ilguoju laikotarpiu.  
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30. Didelė problema socialinių ir savivaldybių butų nuomininkų nemokumas ir įsiskolinimai. 

Siūlytina sudaryti privalomas trišales sutartis tarp turto savininko, nuomininko ir šilumos 

tiekėjo, kur būtų numatytos atsakomybės ir neatsiskaitymo už paslaugas pasekmės.     

 

31. Šilumos tiekėjo prestižas ir populiarumas darbo rinkoje per mažas. Pastaruosius metus 

net nebesuformuojamos studentų grupės Šilumos energetikos programose tiek 

universitetuose, tiek ir kolegijose. Būtina įmonių valdyboms suteikti daugiau teisių, o VERT 

dirbtinai nemažinti atlyginimo dydžių, siekiant pasiekti konkurencingus  atlyginimus CŠT 

sektoriuje.  

 

32. Vėluojantys bazinių kainų nustatymai ir perskaičiavimai. Vis dar daliai CĮT įmonių vėluoja 

bazinių kainų nustatymas. Taip pat intensyvėja bazinių kainų perskaičiavimo vėlavimai. 

Bazines kainas perskaičiuoja savivaldybės, tačiau VERT turi patikrinti, ar perskaičiavimas 

atliktas „be pažeidimų“. Kol VERT nepatikrina – perskaičiuotų kainų negalima taikyti. 

Būtina reglamentuoti, kad bazines kainas nustato ir perskaičiuoja šilumos tiekėjas. Jas 

tvirtina (peržiūri/ vizuoja) savivaldybės administracijos direktorius. VERT per 15 dienų 

patikrina, ar nustatyta kaina tinkamai. Jei VERT nespėja to padaryti per 15 dienų, įsigalioja 

savivaldybės admin. dir. patvirtinta kaina. VERT patikrinus kainą gali atkoreguoti bet kada.  

 

33. Šilumos ūkio įstatymas galioja visiems rinkos dalyviams, įskaitant visus šilumos vartotojus. 

Siekiant prijungti prie CŠT daugiau nuosavų namų ar kotedžų, kuriuose yra 1 ar 2 vartotojai, 

dalis Šilumos ūkio įstatymo nuostatų turėtų būti taikoma su išimtimis. Pvz., galimai nereiktų 

reikalauti, kad nuosavame name būtinai būtų šilumos punkto prižiūrėtojas, nereikalingos 

procedūros dėl šildymo pradžios ir pabaigos, šildytis gali pradėti bet kada ir nesikreipiant į  

ir pan.  
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IS-927/652-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO_ 2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga 

 

Siunčiame šį pirmadienį vykusio LŠTA nuotolinio susitikimo medžiagą: 

- Įrenginių techninės priežiūros programinio valdymo sprendimas Alldevice (Mindaugo 

Venckaus pristatymas).  

- Vaizdo įrašas:  LŠTA pirmadienio webinaras_įrenginių techninės priežiūros IT 

sprendimai_Alldevice programinė įranga-20211129_140321-Meeting Recording.mp4 

 

Alldevice programos bendrą apžvalgą, ją taip pat galima rasti mūsų svetainėje: 

https://www.alldevicesoft.com/lt/apzvalga 

 

Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

*** 

 

2021-11-29 d. LŠTA pirmadienio webinaro „Įrenginių techninės priežiūros programinio valdymo 

sprendimas Alldevice“ pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

927/652-VI-5-1 priedas 2021-12-06.pdf), 

________ 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ef0sENTkgVBGtdf7QK2cOX8BbmmxiaK4TAnqJHt0GX1-qw?e=Bet9Bz
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ef0sENTkgVBGtdf7QK2cOX8BbmmxiaK4TAnqJHt0GX1-qw?e=Bet9Bz
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ef0sENTkgVBGtdf7QK2cOX8BbmmxiaK4TAnqJHt0GX1-qw?e=Bet9Bz
https://www.alldevicesoft.com/lt/apzvalga
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. LŠTA 2021-12-06 pirmadienio webinaras_ dėl SM3 deginimo 

 

Š.m. gruodžio 6 d. 14 val. LŠTA pirmadienio webinaras – KTU doc. dr. Kęstučio 

Buinevičiaus atlikto tyrimo dėl SM3 kuro deginimo (esamų įrenginių techninės, ekonominės 

galimybės) pristatymas. 

 

Prisijungimo nuoroda: 

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________ 

 

Kvietimas _ 2021-12-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_SM3 deginimas 

 

Kviečiame š.m. gruodžio 6 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA nuotoliniame pasitarime, kurio 

metu KTU doc. dr. Kęstutis Buinevičius pateiks praktine patirtimi ir atliktais tyrimais paremtą 

informaciją dėl biokuro katilų eksploatacinių problemų, kylančių naudojant žemos kokybės kurą, 

rekomendacijas dėl techninių, ekonominių galimybių pritaikyti esamas technologijas. Kviečiame 

įmonių specialistus prisijungti ir padiskutuoti, pasidalinti patirtimi ypač tie, kurie degina SM3 

skiedras.  

Primename, kad šiuo klausimu LŠTA nariams išplatino informaciją, skirtą savivaldybių merų 

atsakymui į Energetikos ministerijos raštą dėl SM3 biokuro naudojimo galimybių ir skatinamojo 

poreikio. 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkyNzNhMmItOTE3YS00MzI2LWIwNTAtODgyNDE2NTg1MzNj%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_MzkyNzNhMmItOTE3YS00MzI2LWIwNTAtODgyNDE2NTg1MzNj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkyNzNhMmItOTE3YS00MzI2LWIwNTAtODgyNDE2NTg1MzNj%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_MzkyNzNhMmItOTE3YS00MzI2LWIwNTAtODgyNDE2NTg1MzNj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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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 

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/ 

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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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.  
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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  
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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/
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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. 

 

  Katilų pritaikymo SM3 kurui galimybės ir kriterijai 
 

Pagrindinė prielaida SM3 kuro deginimui yra tinkamai sukonstruota ir pagaminta įranga – pakura, katilas, 

kuro ir pelenų transportavimo įtaisai ir kt. SM3 kuro ypatumai – didesnis drėgnumas, daug daugiau smulkios 

frakcijos (smulkelių), daug daugiau lapų ir spyglių, daug daugiau žemių ir balastinių nedegių medžiagų, 

didesnė cheminė tarša sieros,  chloro ir kalio junginiais - padidintas dūmų korozingumas, žemesnė pelenų 

lydymosi temperatūra.  

Kad įvertinti galimybes naudoti SM3 kurą, reikia pirmiausiai įvertinti pakuros tinkamumą. 

 

Pakuros tinkamumo vertinimo kriterijai: 

- Dėl didesnės kuro drėgmės, pakuroje turi būti išvystyta džiovinimo zona. Pakura turėtų būti su 

grįžtančios liepsnos srautu (8 pav.) , nes tai leidžia išlaikyti galią esant padidintai kuro drėgmei.  

- Drėgno kuro deginimui nerekomenduojama naudoti pakuras su „šaltomis“ – vandeniu 

aušinamomis sienelėmis, nes tada gali būti nepakankama temperatūra pakuroje kuro džiovinimui 

ir kokybiškam, pilnam drėgno kuro sudegimui. SM3 kurui yra tinkamesnės „karštos“ pakuros, 

kurių sienelės dengtos mūriniu, betonu ar kita šilumą palaikančia medžiaga. 

- Kuro džiovinimui paspartinti ir geresniam kuro sudegimui , pirminis oras turėtų būti pašildytas 

iki 70-100 0C ar kiek daugiau. 

- Pakuros ardyno šiluminis įtempimas turi būti ne didesnis kaip 450-800 kW/m2. Kuo mažesnės 

galios pakura, tuo įtempimas turi būti mažesnis; mažas ardyno šiluminis įtempimas leidžia 

tolygiau paskirstyti degimą, kad nesusidarytų aukštos temperatūros zonos degančiame 

sluoksnyje. 

- Tūrinis pakuros šiluminis įtempimas turi būti ne daugiau kaip 250-300 kW/m3. Žemas pakuros 

tūrio šiluminis įtempimas leidžia palaikyti žemesnes temperatūras antrinėje degimo zonoje 

realizuojant pakopinį degimą ir pilniau išdegti dujiniams degimo produktams. 

- Jeigu siekiama mažų NOx koncentracijų (kada kūrenamas daug  azoto turintis kuras), tai dūmų 

kelias turi būti padidintas, kad galima būtų organizuoti pakopinį degimą ir kad spėtų išdegti 

gazifikacijos dujos. 

- Dūmų recirkuliacija turi būti pakankamo našumo, kad užtikrintų temperatūros lygį pakuroje 

neviršijant 900-950 0C net ir esant sumažintai kuro drėgmei ( W ≤ 35% ) , kad lakūs pelenai 

nebūtų suminkštėję ir mažiau liptų prie paviršių. 

- Antrinio, tretinio  oro įvedimo vietos turi būti taip parinktos, kad galima būtų organizuoti 

pakopinį kuro degimą, nes toks degimas leidžia išvengti didelių temperatūrų kuro sluoksnyje ir 

pelenų šlakavimosi. 

- Kadangi SM3 kure yra leistinas didelis smulkelių kiekis, reikia įvertinti, ar ardelės yra tinkamos 

konstrukcijos, kad smulkelių prabyrėjimas būtų pakankamai nedidelis, t.y. kad prabyrėjęs pro 

ardeles kuras neužsidegtų ir liepsna po ardelėmis nesugadintų judinimo mechanizmų. Liepsnos 

po ardelėmis aptikimui įrengiamas temperatūros matavimas.  

- Dėl didesnio SM3 peleningumo, daugiau mineralinių priemaišų prabyra pro ardeles, todėl turi 

būti įrengtas periodinis pelenų/smėlio/smulkelių šalinimas iš po ardyninės zonos.  
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Jeigu pakuros konstrukcija yra tinkama , sekantis žingsnis yra  

Katilo tinkamumo įvertinimas: 

- Katilo darbiniai parametrai ir vandens recirkuliavimo sistemos našumas nulemia kokios 

temperatūros vanduo gali būti tiekiamas į katilą. Ši temperatūra turėtų būti ne mažesnė nei 95-

110 0C,  jeigu SM3 kuras yra be cheminių priedų ( S≤ 0,05% ,  Cl≤ 0,02% ). Reikia įvertinti 

galimybę dirbti rekomenduojamomis temperatūromis. Jeigu SM3 yra su cheminiais priedais, 

reikia laikyti aukštesnes vandens į katilą temperatūras, negu nurodyta lentelėje. Jeigu katilo 

parametrai neleidžia sukelti vandens temperatūros katile, yra rizika, kad naudojant SM3 katilas 

bus paveiktas intensyvios korozijos ir jo remontas bus dažnas. 

 

Kuro 

W% 

Oro pertekliaus koef. 

 1,9 1,6 1,3 

 Vandens temperatūra į 

katilą 0C 

35 84 88 93 

45 88 93 98 

55 93 98 104 

65 100 104 108 

Dūmų temperatūra visais atvejais 

turi būti didesnė negu 120-130 0C 

 

- Kada pakura iš principo yra tinkama SM3 deginimui, o katilas netinkamas , galimai tikslinga 

pakeisti tik katilą -  žemų parametrų katilą pakeisti į aukštesnių parametrų (aukštesnių slėgio ir 

darbinės temperatūros) katilą. 

- Korozijos labiausiai pažeidžiamos vietos yra toje zonoje , kur įteka grįžtantis vanduo. Todėl 

renkantis katilą pakeitimui, reikia išsiaiškinti katilo vidinės cirkuliacijos schemą, kad 

prognozuoti labiausiai korozijos pažeidžiamas vietas. Tos vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir 

vamzdžių sienelės storio matavimui. 

- Katilo paviršių apipūtimo įrenginiai turi turėti rezervą didesniam veikimo intensyvumui. 

 

Kuro tiekimo, pelenų šalinimo, dūmų valymo sistemų įvertinimas 

- Kuro tiekimo sistema turi būti pakankamo našumo, su rezervu , kad galėtų tiekti padidintą 

stipriai užbalastuoto kuro kiekį. 

- Įvertinti, ar dėl galimos mechaninės kuro taršos reikia įrengti kuro separatorius, kurie apsaugotų 

kuro transportavimo ir pelenų šalinimo sistemas nuo pašalinių mechaninių darinių – metalo, 

akmenų, statybinių atliekų ir pan. Kuo mažesnės galios pakura, kuo mažesnių gabaritų 

kuro/pelenų transportavimo įrenginiai, tuo svarbesnis yra šių sistemų apsaugojimas nuo 

mechaninių teršalų. 

- SM3 kuras yra drėgnesnis ir gali turėti  daug smulkelių. Dėl to sušąla į didelius gabalus. Reikia 

įvertinti, ar įrengtas kuro trupintuvas pajėgus smulkinti didelius sušalusio kuro gabalus. 

- Pelenų šalinimo sistema turi būti pajėgi dirbti dvigubo pelenų kiekio režimu. 

- Kuro pavyzdžių paėmimas turi didelę reikšmę kuro kokybės įvertinimui ir kuro kainai. 

Matavimai rodo, kad kuro transportavimo metu smulkeliai (kuriuose slypi cheminė tarša ir 

mechaninės kuro priemaišos – smėlis, žemės, akmenys ir kt.) dėl vibracijos sukrenta į 

transportavimo priemonės dugną ir, išpilant kurą, pasislepia po viršutiniais gero kuro 

sluoksniais. Todėl kuro pavyzdžių paėmimas nuo išpiltos kuro krūvos viršaus gali visiškai 

neatspindėti realių kuro parametrų. Paimamas analizei kuro mėginys turi būti visapusiškas, 

pilnavertis  ir pakankamai gerai atspindėti visą kuro kiekį. 

 

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. 
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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. Rekomenduojama, prieš pradedant naudoti SM3 kurą, atlikti įrenginių tinkamumo ar pritaikymo 

galimybių SM3 kurui analizę.  

4. 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.  

5. 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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LŠTA INFO 211220 web. LŠTA pirmadienio webinaras_GIS (ArcGIS) nauda šilumos tinklų 

eksploatacijoje 

 
Š.m. gruodžio 20 d. (pirmadienis) 14:00 LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotolinis seminaras tema 

„GIS (ArcGIS) nauda šilumos tinklų eksploatacijoje“.  

 

Pranešėjas: UAB Hnit-Baltic atstovas Augustinas Daugilis  

 

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 

________ 

 

 

 
 

BIOKURO KATILINIŲ EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA 

 

Miško g. 11, Kaunas  

7 akad. val. 

Viešbučio "Europa Royale Kaunas" konferencijų centre 

 

 

Programa 

08:30 - 09:00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava 

09:00 - 10:30 

Sotaus ir perkaitinto garo bei karšto vandens šildymo katilai, priežiūra, įrengimo ir 

saugaus eksploatavimo taisyklių naujienos: 

• Pasikeitimai atnaujintose „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir 

saugaus eksploatavimo taisyklėse“ ir jų taikymas; 

• Techninės būklės tikrinimas, katilų registravimas; 

• Katilų klasifikacija, įrengimas, priežiūra ir naudojimas. 

Algimantas Vaičiulis, Valstybinės energetikos inspekcijos vyr. inžinierius-inspektorius (šilumai) 

10:30 - 10:40 Kavos pertrauka 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyOTU4MDMtNWJhMS00MjhjLTg5OWItMzYzNGI4YzdkYzM4%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_ZGIyOTU4MDMtNWJhMS00MjhjLTg5OWItMzYzNGI4YzdkYzM4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://www.avgo.lt/
https://www.google.lt/maps/place/Miško%20g.%2011,%20Kaunas
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10:40 - 12:10 

Viskas apie biokuro katilines: 

• Inovatyvūs sprendimai biokuro katilinėse; 

• Biokuro rūšys, sudėtis ir pagrindinės charakteristikos; 

• Biokuro drėgmės įtaka katilo efektyvumui; 

• Biokuro deginimo principai: degimo reakcijos ir jų metu vykstantys 

procesai; 

• Biokuro deginimo būdai priklausomai nuo katilo galios; 

• Vidutinės galios biokuro kūryklų konstrukcijos; 

• Verdančio sluoksnio biokuro katilai, jų vieta katilų šeimoje; 

• Biokuro katilo darbo režimo valdymo principai; 

• Galios reguliavimas, oro paskirstymas, temperatūros kūrykloje valdymas. 

Dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo 

energetikos katedros docentas 

12:10 - 13:10 Pietų pertrauka 

13:10 - 14:10 

Garo ir karšto vandens gamybos sistemų, naudojančių biokurą, sudėtis, 

eksploatacija ir priežiūra: 

• Naujovės degimo optimizavime; 

• Sistemų, naudojančių biokurą garo ir karšto vandens gamybai, schemos; 

• Sistemų sudėtis ir jų eksploatacijos ypatumai. 

Audrius Gudiškis, UAB “Enerstena“ Paleidimo derinimo grupės vadovas 

14:10 - 14:20 Kavos pertrauka 

14:20 - 15:50 

Vandens charakteristikų reikšmė energetiniuose procesuose, garo gamyboje: 

• Vandens parametrų įtaka energetiniams procesams; 

• Vandens kokybinių rodiklių reikalavimų analizė; 

• Tradicinės ir membraninės vandens paruošimo schemų naudojimo 

ekonominis palyginimas; 

• Membraninės paruošimo schemos eksploatacijos ypatybės, membraninė 

deaeracija. 

Aurimas Kontautas, UAB "Arionex" Projektų vadovas 

15:50 - 16:30 Diskusija. 

Kaina 

Kaina: 139 Eur 

  

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.  

 
Papildoma informacija: 

Turite klausimų? 

• 8 601 91560; 8 600 17825 

• 8 5 2639248 

• aringas@avgo.lt; alvinas@avgo.lt 

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai. 

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė. 

Informacija apie mokymus: 

Vyr. vadybininkas Alvinas Dūdėnas  

Mob. tel.: +370 600 17825, +370 5 2639248, el. paštu: alvinas@avgo.lt 

mailto:%20alvinas@avgo.lt
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Pardavimų vadybininkas Aringas Streckis 

Mob. tel.: +370 601 91 560, +370 5 263 92 48, el. paštu: aringas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą. 

______ 

 

LŠTA INFO. planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs probleminiai 

klausimai 

 

Spalio pabaigoje VERT organizavo mokymus CŠT reguliuojamos apskaitos, veiklos 

ataskaitų rengimo, investicijų planavimo/derinimo temomis, tačiau daugumai bendrovių vis dar 

išlieka neaiškumų atskirais klausimais (pvz. bazinių kainų nustatymo, sąnaudų pagrindimo, darbo 

užmokesčio fondo pripažinimo ir pnš.). LŠTA 2022 m. sausio mėn. planuoja su UAB “Vilnius 

economics” ekspertais (Rapolas Striukas ir kt) pravesti konsultacijas (klausimų-atsakymų 

seminaras) praktinės dabartinės ir naujos kainodaros klausimais (dalyvautų tik LŠTA šilumos 

tiekimo įmonės). Vėlesniu etapu, apibendrinant problemines vietas, būtų teikiami siūlymai VERT 

dėl neaiškių kainodaros epizodų, jų koregavimo, patikslinimo, vienodo, korektiško teisės aktų 

nuostatų vertinimo (pvz. įmonėms teikiant kainų projektus) ir pnš. 

Tam, kad „Vilnius economics” specialistai galėtų iš anksto pasiruošti ir detaliau pristatyti, 

panagrinėti problemines temas, būtų labai gerai gauti Jūsų įmonei aktualius klausimus dėl kurių 

kyla neaiškumų ir norėtumėt pasitarti/padiskutuoti. 

Klausimų sąrašo laukiame iki gruodžio 13 d. (pirmadienio) el.p. ramune@lsta.lt  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

mailto:%20aringas@avgo.lt
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-927/652-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-12-02 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj,  gruodžio 2 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 2021-12-02 d. pasitarimui 

 

LRV pritarė ŠŪĮ pataisoms dėl ŠP sąnaudų padengimo ir kitoms. Dabar keliaus į LRS. 

Viešoje erdvėje pasirodo skeptiški pasisakymai: vartotojų „gynėjai“, daugiabučių administratoriai ir 

pan. Šiaulių energija ir LŠTA parengė papildomus paaiškinimus dėl ŠP sąnaudų apmokėjimo 

teisėtumo.   

EM nagrinėja gautus pasiūlymus ir pastabas dėl ŠŪĮ naujo projekto. Laukiame 

atnaujintos redakcijos. 

VERT planuoja 2022 sausį skelbti naują konkursą studijai „Dėl lyginamosios analizės 

taikymo šilumos kainodaroje“. Dabar tvirtina, kad gerai pagrįstas realias sąnaudas pripažintų 

būtinomis. 

Su Rapolu Striuku (Vilnius economics) sutarėme, kad praves konsultacijas dabartinės ir 

naujos kainodaros klausimais sausio mėn. Apklausime įmones dėl temų, kuriomis reikia 

detalesnių paaiškinimų ir konsultacijų. Planuojame kartu teikti pasiūlymus kainodaros epizodų 

koregavimui, patikslinimui ir pan. 

AB „Šiaulių energija“ 2021-11-29 pranešimas. PRITARUS ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBEI, AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ MAŽINA ŠILUMOS KAINĄ PELNO 

SĄSKAITA, 

Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams ir 

gamtinių dujų tarifai 2022 m. I pusm. Elektra 16,7 ct/kWh, o gamtinės dujos apie 7 ct/kWh (su 

PVM). Vidutinė CŠT kaina 2021-12 apie 6,3 su visais kaštais ir PVM. 

Reikėtų aktyviau dirbti su vartotojais, siūlant prisijungti – kaip pritraukti buitinius 

vartotojus? Kokių priemonių reikėtų? 

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/
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- Kaunas rengia papildomą paramą prisijungimui iš savivaldybės biudžeto; 

- Vilnius uždraus deginti iškastinį kietąjį kurą; 

- Gal reikia marketingo specialistų konsultacijų? 

Kalbėta su AM S.Gentvilu dėl paramos esamų komercinių vartotojų prijungimui prie 

CŠT sistemų. Jis palaiko, siūlo finansuoti prijungimą iš 2022 KKP lėšų. Reikia detalizuoti 

pasiūlymą. KE mato didelį potencialą. 

LŠTA 2021-11-30 d. pranešimas spaudai Šildytis taupiau – misija įmanoma: valstybė skiria 

paramą besijungiantiems prie centralizuoto šildymo 

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) ir modulinis išpildymas. Gal tiktų mažose CŠT sistemose vasarą karštą 

vandenį ruošti (taupyti biokuro katilą žiemai, automatinis veikimas).  

- Kintama dedamoji vsarą = elektros kaina/COP atitinkamai  16/4=4 ct/kWh  

- Pastoviųjų sąnaudų daliniam padengimui planuojama ES parama 2021-2027 metais  

- Dar efektyvesnis galėtų būti su nuosava saulės elektrine; 

- EK svarsto naują apibrėžimą „neteršiantys oro atsinaujinantys energijos ištekliai“ – reikės 

LŠTA pozicijos...    

2021-12-03 d. vyks  Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis  

LŠTA 2021-12-02 d. pranešimas Šildymas lapkritį kainuos daugiau nei pernai, bet ne 

drastiškai 

LAT 2021-11-17 nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-289-378/2021, TN: tn, (Nagrinėjamoje 

byloje tarp šalių UAB Lazdijų Šiluma ir A. M. - kilęs ginčas dėl šilumos energijos kiekio 

paskirstymo pastate esančių butų ir kitų patalpų savininkams bei mokesčių už šilumos energiją 

perskaičiavimo.); 

2022 metų pradžioje LŠTA planuoja centralizuotai įgyvendinti vieną iš vartotojų švietimo ir 

informavimo priemonių - Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai bendrijų 

pirmininkams, daugiabučių namų savininkams. (vyksta įmonių apklausa, kam būtų aktualu šią 

priemonę įgyvendint per LŠTA (kaip trečiajį asmenį) 

LŠTA 2021-12-06 d pirmadienio webinaras dėl SM3 deginimo (K.Buinevičiaus atliktas 

tyrimas) 

Gauta pasiūlymų organizuoti pirmadienio mokymą apie biokuro katilinių eksploatavimo 

aspektus. 

Ekspertas VN kritikuoja sąlygas, kurias išduoda CŠT įmonės daugiabučių 

modernizavimui. Siūlo jų aptarimą kurį pirmadienį.    

Gruodžio 16 d. (ketvirtadienį) kviečiame asociacijos narių  vadovus (vadovybę) į 

šventinį susitikimą restorane „SALA“ (Žalgirio arenoje, Kaune). Iki gruodžio 6 d. pranešti dėl 

dalyvavimo susitikime bei koncerte (pagal pageidavimą).  

_______ 

 

LŠTA įmonių 2021-12-02 d. pasitarimo APŽVALGA 

 

LRV pritarė ŠŪĮ pataisoms dėl ŠP sąnaudų padengimo ir kitoms nuostatoms. Dabar 

keliaus į LRS. Viešoje erdvėje pasirodo skeptiški pasisakymai: vartotojų „gynėjai“, daugiabučių 

administratoriai ir pan. Šiaulių energija ir LŠTA parengė papildomus paaiškinimus dėl ŠP sąnaudų 

apmokėjimo teisėtumo.   

EM nagrinėja gautus pasiūlymus ir pastabas dėl ŠŪĮ naujo projekto. Laukiame 

atnaujintos redakcijos. 

VERT planuoja 2022 sausį skelbti naują konkursą studijai „Dėl lyginamosios analizės 

taikymo šilumos kainodaroje“. Dabar tvirtina, kad gerai pagrįstas realias sąnaudas pripažintų 

būtinomis. 

Su Rapolu Striuku (Vilnius economics) sutarta, kad praves konsultacijas dabartinės ir 

naujos kainodaros klausimais sausio mėn. Apklausime įmones dėl temų, kuriomis reikia 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/388bcf604e1111ec862fdcbc8b3e3e05
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detalesnių paaiškinimų ir konsultacijų. Planuojame kartu teikti pasiūlymus kainodaros epizodų 

koregavimui, patikslinimui ir pan. 

AB „Šiaulių energija“ 2021-11-29 pranešimas. PRITARUS ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBEI, AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ MAŽINA ŠILUMOS KAINĄ PELNO 

SĄSKAITA, Įmonė  paaiškino, kad šilumos kainų kompensavimui bus naudojamas bendras įmonės 

pelnas, įskaitant ir gautą iš elektros gamybos.       

Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams ir 

gamtinių dujų tarifai 2022 m. I pusm. Elektra 16,7 ct/kWh, o gamtinės dujos apie 7 ct/kWh (su 

PVM). Vidutinė CŠT kaina 2021-12 apie 6,7 su visais kaštais ir PVM. 

Reikėtų aktyviau dirbti su vartotojais, siūlant prisijungti – kaip pritraukti buitinius 

vartotojus? Kokių priemonių reikėtų? APVA kol kas nesulaukia paraiškų paramai prisijungimui 

prie CŠT sistemų  

- Kaunas planuoja papildomą paramą prisijungimui iš savivaldybės biudžeto; 

- Vilnius uždraus deginti iškastinį kietąjį kurą; 

- Gal reikia marketingo specialistų konsultacijų ar pan.? 

Kalbėta su AM S.Gentvilu dėl paramos esamų komercinių vartotojų prijungimui prie 

CŠT sistemų. Jis palaiko, siūlo finansuoti prijungimą iš 2022 KKP lėšų. Tačiau prijungimu turėtų 

būti realiai atsisakoma iškastinio kuro. Reikia detalizuoti pasiūlymą. KE mato didelį potencialą. 

LŠTA 2021-11-30 d. pranešimas spaudai Šildytis taupiau – misija įmanoma: valstybė skiria 

paramą besijungiantiems prie centralizuoto šildymo. 

Išreikštas poreikis konkrečiau suformuluoti valstybės keliamus tikslus investicinėms 

kryptims šilumos ūkyje.   

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) ir modulinis išpildymas. Gal tiktų mažose CŠT sistemose vasarą karštą 

vandenį ruošti (taupyti biokuro katilą žiemai, automatinis veikimas).  

- Kintama dedamoji vasarą = elektros kaina/COP atitinkamai  16/4=4 ct/kWh  

- Pastoviųjų sąnaudų daliniam padengimui planuojama ES parama 2021-2027 metais  

- Dar efektyvesnis galėtų būti su nuosava saulės elektrine; 

- EK svarsto naują apibrėžimą „neteršiantys oro atsinaujinantys energijos ištekliai“ – 

reikės LŠTA pozicijos...    

2021-12-03 d. vyks  Ilgalaikės renovacijos strategijos veiksmų plano darbo grupės posėdis  

LŠTA 2021-12-02 d. pranešimas Šildymas lapkritį kainuos daugiau nei pernai, bet ne 

drastiškai 

LAT 2021-11-17 nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-289-378/2021, TN: tn, (Nagrinėjamoje 

byloje tarp šalių UAB Lazdijų Šiluma ir A. M. - kilęs ginčas dėl šilumos energijos kiekio 

paskirstymo pastate esančių butų ir kitų patalpų savininkams bei mokesčių už šilumos energiją 

perskaičiavimo.); Pateiktas paaiškinimas apie bylos esmę.  

2022 metų pradžioje LŠTA planuoja centralizuotai įgyvendinti vieną iš vartotojų švietimo ir 

informavimo priemonių - Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai bendrijų 

pirmininkams, daugiabučių namų savininkams. (vyksta įmonių apklausa, kam būtų aktualu šią 

priemonę įgyvendint per LŠTA (kaip trečiajį asmenį). Įmonės pateikė savo patirtį šioje srityje. 

LŠTA 2021-12-06 d pirmadienio webinaras dėl SM3 deginimo (K.Buinevičiaus atliktas 

tyrimas). Iškeltas pasiūlymas, kad biokuro naudojimo skatinimas ar reguliavimas (jeigu toks būtų) 

turėtų būti siejamas su katilinių dydžiu ar technologiniu tipu.  

Gautas pasiūlymas organizuoti pirmadienio mokymą apie biokuro katilinių eksploatavimo 

aspektus. 

Ekspertas Valdas Narkūnas kritikuoja sąlygas, kurias išduoda CŠT įmonės daugiabučių 

modernizavimui. Siūlo jų aptarimą kurį pirmadienį. 

Įmonių atstovai pasidalijo patirtimi apie atskirų rangovų kompetenciją.     

Gruodžio 16 d. (ketvirtadienį) kviečiame asociacijos visų narių  vadovus (vadovybę) į 

šventinį susitikimą restorane „SALA“ (Žalgirio arenoje, Kaune). Iki gruodžio 6 d. pranešti dėl 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/388bcf604e1111ec862fdcbc8b3e3e05
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dalyvavimo susitikime bei koncerte (pagal individualų pageidavimą). LŠTA koordinatorius – 

Danguolė Turčinavičienė mob. tel. 8 686 35104  

_______ 

 

UAB Tauragės šilumos tiklai įžvalgos ir pasiūlymai dėl mažosios renovacijos įgyvendinimo 

problemų. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-927/652-VI-6-1 priedas 

2021-12-06.zip) 
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IS-927/652-VI-7 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 22 2021-11-30 

TN: tn  

 

  
 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 22 2021-11-30, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-927/652-VI-7-1 priedas 2021-

12-06.pdf) 
 
 

 

https://www.lsd.lt/index.php?1169987293
https://www.lsd.lt/index.php?1169987293

