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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-928/653 

2021-12-09/2021-12-13 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-928/653-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-12-09 atnaujinta informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: 

tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-928/653-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-12-06 teikimas LRV Nr. (10.9-08Mr)3-2082 dėl Lietuvos Respublikos 

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

Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“ projekto, 

TN: tn, 

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

valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos 

patvirtinimo“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos energetikos plėtros programos projektai ir Projektus lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 

ir susijusių teisės aktų pakeitimo, TN: tn, 

• VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo, TN: tn, 

• VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo, TN: tn, 

o VERT teikiami Viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių 

teisės aktų pakeitimo, Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

pakeitimo ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo 

metodikos pakeitimo projektai ir Projektus lydintys dokumentai (tiesioginės nuorodos 

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

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

928/653-II-2-1 priedas 2021-12-13.zip ir IS-927/652-II-3-1 priedas 2021-12-06.zip; IS-

927/652-II-4-1 priedas 2021-12-06.zip; 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)    

 

Šio skyriaus IS-928/653-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-10 posėdžio darbotvarkė TN: tn, 

o VERT 2021-12-10 posėdžio „6. 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“ medžiaga TN: tn. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b2270a80569d11ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=aytc3bi9l
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b2270a80569d11ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=aytc3bi9l
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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Šio skyriaus IS-928/653-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-10 teikimas Nr. R2-(RPS)-7284 DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS 

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PROJEKTO VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS, 

o VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS 

PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 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-

928/653-II-4-1 priedas 2021-12-13.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-928/653-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2021-12-10 pranešimas. VERT: gruodžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-12-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-12-06 pranešimas. BALTPOOL PRISTATO NAUJĄ TVARUMO 

SPRENDIMĄ – BIOKURO KILMĖS ATSEKAMUMO ĮRANKĮ, TN: tn, 

• Baltpool 2021-12-09 pranešimas. Biokuro ir šilumos prekybos statistika, 2021 lapkritis, . 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-928/653-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2021-12-08 pranešimas. Pirmieji XVIII Vyriausybės metai: kas svarbiausio 

energetikoje  TN: tn  

• EM 2021 12 09 pranešimas. Iki 2030 metų energetikos plėtros programai bus skirta 2,6 

mlrd. Eurų, TN: tn, 

• VYRIAUSYBĖ PRITARĖ NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMAI, 

BNS, 2021 m. gruodžio 8 d. www.delfi.lt, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-928/653-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2021 12 09 pranešimas. Lietuvos dekarbonizaciją ir žiedinę ekonomiką iki 2030 m. 

stimuliuos šimtai milijonų eurų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-IV-3 priede pateikiama 

• AR MIŠKAI GALI PADĖTI SUMAŽINTI ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINAS ? 2021 m. 

gruodžio 06 d. 10:12, www.Atspindžiai.lt, TN: tn, 

• KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ: KUR KREIPTIS IR KAS JĄ GAUS, 

www.DELFI.lt, 2021 m. gruodžio 7 d. TN: tn, 

• ŠILDYMO SĄSKAITOMS AUGANT, EKSPERTŲ PATARIMAI, KAIP SUTAUPYTI: 

RECEPTĄ RAS IR GYVENANTYS NERENOVUOTUOSE DAUGIABUČIUOSE, 

Raminta Rakauskė 2021 m. gruodžio 8 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-10/vert-gruodzio-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/baltpool-pristato-nauja-tvarumo-sprendima-biokuro-kilmes-atsekamumo-iranki/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pristatome_nauja_biokuro_kilmes_atsekamumo_iranki&utm_term=2021-12-06
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pirmieji-xviii-vyriausybes-metai-kas-svarbiausio-energetikoje
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-2030-metu-energetikos-pletros-programai-bus-skirta-2-6-mlrd-euru
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vyriausybe-pritare-nacionalines-energetikos-pletros-programai.d?id=88897613
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-dekarbonizacija-ir-ziedine-ekonomika-iki-2030-m-stimuliuos-simtai-milijonu-euru
http://www.atspindžiai.lt/
https://www.atspindziai.lt/ar-miskai-gali-padeti-sumazinti-silumines-energijos-kainas
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kompensacija-uz-busto-sildyma-kur-kreiptis-ir-kas-ja-gaus.d?id=88886753
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/sildymo-saskaitoms-augant-ekspertu-patarimai-kaip-sutaupyti-recepta-ras-ir-gyvenantys-nerenovuotuose-daugiabuciuose.d?id=88839671
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• „KAUNAS GERIAU PASIRUOŠĘS ŠALČIAMS NEI VILNIUS“: ŠILDYMO KAINOS 

NEIŠGĄSDINO, TAM PADEDA KONKURENCIJA, Giedrė Trapikaitė, LRT RADIJAS, 

LRT.lt, 2021.12.07, TN: tn, 

• VILNIEČIUS ŠIURPINA LAPKRIČIO ŠILDYMO SĄSKAITOS: KAI KAM TEKS 

PAKLOTI IR 100 EURŲ, O GRUODĮ – DAR DAUGIAU, Jonas Deveikis, LRT.lt, 

2021.12.09, TN: tn, 

• NORINTIESIEMS MOKĖTI MAŽIAU UŽ ŠILDYMĄ EKSPERTAI MATO DU KELIUS 

– GRIAUTI ARBA RENOVUOTI, Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.lt 2021.12.08 

www.lrt.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-IV-4 priede pateikiama 

• VERT 2021-12-09 pranešimas. Įvyko VERT ir Prancūzijos ambasados atstovų susitikimas, 

TN: tn. 

• VERT 2021-12-09 pranešimas. Įvyko VERT ir Ispanijos ambasados atstovų susitikimas, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-IV-5 priede pateikiama 

• SPAUDŽIANT ŠALČIAMS VISAS KVARTALAS LIKO BE ELEKTROS: BŪSTUOSE 

NUTRŪKO VANDENS TIEKIMAS, KAMBARIUOSE – VOS 10 LAIPSNIŲ ŠILUMOS, 

Radvilė Rumšienė, LRT.lt, 2021.12.09, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-928/653-V-1 priede pateikiama 

• AM 2021 12 09 pranešimas. Konferencija: kokio Lietuvai reikia Statybų kodekso? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_INSPEKTA CON Flanšinių jungčių montavimo mokymai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-V-3 priede pateikiama 

• APVA Nuotolinė konferencija „Daugiabučių modernizavimo perspektyvos“, TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021-12-06 pranešimas. „KAUNO ENERGIJOS“ INOVACIJA: Į 

„MOKSLO SALĄ“ ATKELIAVO 30 TONŲ SVERIANČIOS ŠALČIO MAŠINOS, TN: 

tn. 

• AB Kauno energija 2021 m. gruodžio 2 d. pranešimas. ŠILDYTIS TAUPIAU – MISIJA 

ĮMANOMA: VALSTYBĖ SKIRIA PARAMĄ BESIJUNGIANTIEMS PRIE 

CENTRALIZUOTO ŠILDYMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-10 pranešimas. SĄSKAITAS APMOKĖKITE 

TIESIOGIAI IŠ E-PASLAUGŲ PUSLAPIO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-3 priede pateikiama 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1558312/kaunas-geriau-pasiruoses-salciams-nei-vilnius-sildymo-kainos-neisgasdino-tam-padeda-konkurencija
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1560486/vilniecius-siurpina-lapkricio-sildymo-saskaitos-kai-kam-teks-pakloti-ir-100-euru-o-gruodi-dar-daugiau
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1558802/norintiesiems-moketi-maziau-uz-sildyma-ekspertai-mato-du-kelius-griauti-arba-renovuoti
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-09/ivyko-VERT-ir-Prancuzijos-ambasados-atstovu-susitikimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-09/ivyko-VERT-ir-Ispanijos-ambasados-atstovu-susitikimas.aspx
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1560565/spaudziant-salciams-visas-kvartalas-liko-be-elektros-bustuose-nutruko-vandens-tiekimas-kambariuose-vos-10-laipsniu-silumos
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/konferencija-kokio-lietuvai-reikia-statybu-kodekso
https://lsta.lt/aktualijos/inspekta-con-flansiniu-jungciu-montavimo-mokymai/
https://lsta.lt/aktualijos/nuotoline-konferencija-daugiabuciu-modernizavimo-perspektyvos/
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energijos-inovacija-i-mokslo-sala-atkeliavo-30-tonu-sveriancios-salcio-masinos
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/sildytis-taupiau-misija-imanoma-valstybe-skiria-parama-besijungiantiems-prie-centralizuoto-sildymo
https://www.klenergija.lt/saskaitas-apmokekite-tiesiogiai-is-e-paslaugu-puslapio/
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• AB „Šiaulių energija“ 2021-12-09 pranešimas. ŠIAULIAI NUOLAT GRAŽĖJA. 

DRAUGYSTĖS PROSPEKTAS, TN: tn, 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-12-06 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ GYVENIMO 

RATE – TOBULĖJIMAS, ATSAKOMYBĖ, EKOLOGIJA IR HARMONIJA, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA 2021-12-08 pranešimas. Kas labiau teršia ir nuodija aplinką: kaimyno kūrenamos 

atliekos ar centriniam šildymui naudojami energetiniai katilai? 

• LŠTA pažyma 2021-12-07 ORO TARŠOS MAŽINIMAS LIETUVOS MIESTUOSE. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-5 priede pateikiama 

• Ekonomikos komiteto 2021 m. gruodžio 8 d. uždaro posėdžio darbotvarkė TN: tn, 

o KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Augančių energijos kainų problemos 

sprendimas: veiksmų ir paramos priemonių rinkinys TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-928/653-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA 2021-12-13 pirmadienio webinaras CŠT sektoriaus investavimo 

kryptys, paramos priemonės, finansavimo sąlygos, 

• LŠTA INFO. 2021-12-06 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_SM3 deginimas 

(tiesioginės nuorodos tekste), 

o LŠTA 2021-12-06 aptariami dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-928/653-VI-6-1 priedas 2021-12-13.zip). 

• LŠTA įmonių vadovams:  savaitės aktualijų apžvalga 2021-12-09 

https://www.senergija.lt/naujienos/siauliai-nuolat-grazeja-draugystes-prospektas/
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-gyvenimo-rate-tobulejimas-atsakomybe-ekologija-ir-harmonija/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=18003
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=18003
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IS-928/653-I-1 priedas 
 

LRV 2021-12-09 atnaujinta informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 9 d.  

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

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

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

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

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

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

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. 

Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius 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.). 

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. 

Sveikatos paslaugos teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. Pacientams, 

kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas netaikomas, tačiau, esant COVID-

19 ligos simptomų, reikia testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 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 prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Prieinama tiek būtinoji, tiek planinė 

medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikia testuotis dėl profilaktinių 

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

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

*IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:  

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

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

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

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

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

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

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

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

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės 

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

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

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

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

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

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

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

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

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

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

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

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

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

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

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

veiksmų planą; 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

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

priskirta ši funkcija; 

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

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

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

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

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

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

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

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

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

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

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam asmeniui taikomas toms 

prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir leidžiama aptarnauti 

žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 
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Minimalus plotas, kurį vaistinės, aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti 

vienam aptarnaujamam žmogui yra 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas 

nesiekia 15 kv. m, ji gali vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 
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Galimybių pasas 

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja: 

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

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

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

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

vakcinos dozės suleidimo; 

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

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

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

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

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 COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Nuo 2021 m. gruodžio 28 d. Galimybių pasas taikomas vaikams nuo 12 metų amžiaus. Galimybių 

pasas vaikams privalomas prekybos ir pramogų vietose. 

Galimybių pasas vaikams nuo 12 iki 16 metų  bus išduodamas jei vaikas atitiks šiuos kriterijus: 

• pasiskiepijus pagal pilną vakcinacijos programą Galimybių pasas galios 7 mėnesius. 

• valstybės lėšomis atlikus vieną serologinį tyrimą Galimybių pasas galios 60 dienų. Vėliau, 

Galimybių paso galiojimas bus pratęsiamas profilaktiškai testuojantis mokykloje kaupinių 

metodu arba kas 7 dienas testuojantis PGR mobiliame punkte. Tiek vienas serologinis 

tyrimas, tiek periodiniai tyrimai vaikams bus apmokami valstybės lėšomis. 

• vaikui persirgus Galimybių pasas galios 7 mėnesius. 

Nuo 2021 m. gruodžio 28 d. 5 sąlygas norint gauti galimybių pasą įtrauktas pastiprinantis, trečiasis 

skiepas. Pasiskiepijus pirmomis dvejomis dozėmis pasas galios 7 mėnesius nuo antrojo skiepo (arba 

pirmojo, jei skiepytasi Janssen vakcina). Norint pratęsti paso galiojimą numatyti šie kriterijai: 

• Savarankiškai atlikus serologinį tyrimą ir gavus teigiamą atsakymą Galimybių pasas galios 

60 dienų. 

• Pasidarius PGR testą savo lėšomis ir gavus neigiamą atsakymą Galimybių pasas galiotų 3 

paras. 

• Persirgus (Galimybių pasas galiotų 7 mėnesius). 

Serologinį tyrimą vieną kartą bus galima atlikti valstybės lėšomis. Anksčiau ši galimybė buvo 

sudaryta tik persirgus COVID. 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://gpasas.lt/
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Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 
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. 

Minimalus plotas, kurį vaistinės, aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti 

vienam aptarnaujamam žmogui yra 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas 

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

  

Socialinės paslaugos 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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Švietimas 

 
 

Viešasis transportas 

 
 

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

 
  

Apsauginės veido kaukės 

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

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

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

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

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

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas 

Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino tvarką, kaip šalies darbuotojai, kuriems privalomas 

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-09 

 
 

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://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-gruodzio-1-d
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-gruodzio-1-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
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IS-928/653-I-2 priedas 
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IS-928/653-I-3 priedas 
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IS-928/653-I-4 priedas 
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IS-928/653-I-5 priedas 
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IS-928/653-I-6 priedas 
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IS-928/653-I-7 priedas 
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IS-928/653-I-8 priedas 
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IS-928/653-I-9 priedas 
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IS-928/653-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius,  

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-12-06 Nr. (10.9-08Mr)3-2082 

   

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO  

 

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

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

valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos 

patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

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

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

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

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

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

998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – NPP), 1.13, 2.4, 5.1, 

5.2, 6.3 ir 6.5 pažangos uždaviniai.  

Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie NPP nustatytų 

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

įgyvendinimo. 

Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma. Numatomos teigiamos 

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

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

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

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, didinti vidaus 

energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį 

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

vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą bei energetinį 

efektyvumą įmonėse. 

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

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

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

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

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

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

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

tvarka.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b2270a80569d11ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=aytc3bi9l
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/


 

23 

Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). 

Nutarimo projektas buvo derintas per TAIS su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

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

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

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

Lietuvos atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių 

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

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, 

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

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

Lietuvos elektros asociacija, Nacionaline Lietuvos energetikos asociacija. 

Nutarimo projektas pakartotinai derintas su Finansų ministerija, kuri pritarė Programai su 

sąlyga, jei Programa bus patikslinta pagal pateiktas pastabas. Energetikos ministerija su Finansų 

ministerija pateiktas pastabas ir pasiūlymus suderino darbo tvarka. 

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

pastabų derinimo pažyma.  

Nutarimo projektas po išsakytų ir pateiktų pastabų per tarpinstitucinį atstovų pasitarimą 

(2021-11-16) buvo pakoreguotas ir suderintas darbo tvarka su Finansų ministerija, Aplinkos 

ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupe ir Teisės 

grupe.   

Nutarimo projektas taip pat svarstytas 2021 m. lapkričio 30 d. tarpinstituciniame atstovų 

pasitarime, po jo darbo tvarka nutarimo projektas pakartotinai derintas su Finansų ministerija, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Vyriausybės kanceliarija. 

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

dėl Nutarimo projekto nepateikė. 

Atkreipiame dėmesį, jog NPP numatytos finansinės projekcijos yra nepakankamos 

įgyvendinti NPP 6.3 uždavinį (Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos 

sistemos adekvatumą ir didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje) ir 6.5 uždavinį (Didinti 

viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo 

efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą) visa apimtimi ir pasiekti NPP 6 

tikslo rodiklius (Sutaupytas galutinės energijos kiekis: 27 TWh (2030), Atsinaujinančių energijos 

išteklių dalis nuo bendro galutinio energijos suvartojimo: 50 proc. (2030) ir Atsinaujinančių 

energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju energijos suvartojimu transporto sektoriuje: 15 

proc. (2030)).  

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

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

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

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 16 lapų. 

2. Programos pagrindimas, 26 lapai. 

3. Nutarimo projekto pastabų derinimo pažyma, 14 lapų. 

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

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

 

Energetikos ministras                                                                                            Dainius Kreivys 

mailto:arvydas.dragunas@enmin
mailto:vaidas.vaitenas@enmin
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V. Vaitėnas, tel. +370 677 43831, el. P.  aidas.vaitenas@enmin.lt 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“ ir 2021–

2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos 

plėtros programos projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-928/653-II-1-1 priedas 2021-12-13.zip) 

mailto:.vaitenas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b2270a80569d11ec86bdcb0a6d573b32?jfwid=aytc3bi9l
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IS-928/653-II-2 priedas 

 

VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir 

susijusių teisės aktų pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Seimo 2021 m. lapkričio 4 d. priimtą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 

straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-607, teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo 

metodikos (Metodika) ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektus (dokumentą rasite čia). 

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. gruodžio 10 d. 

Metodikos pakeitimo 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. Projekte taip 

pat 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. 

Metodikos projekte apibrėžta, kaip apskaičiuojama vidutinė metinė kito kuro (ne gamtinių 

dujų ir ne biokuro) kaina. Patikslinti Biokuro kainos ir Gamtinių dujų kainos aprašai, juose 

numatant vidutinės metinės biokuro kainos ir vidutinės metinės gamtinių dujų kainos nustatymo 

tvarkas. 

Atsižvelgiant į minėtus pakeitimus taip pat pakoreguotos Informacijos teikimo taisyklės. 

Projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto 

svetainėje www.vert.lt. Pastabas ir pasiūlymus VERT parengtai Šilumos kainų nustatymo 

metodikai siųskite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, el. paštu info@vert.lt. 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių 

kainų skyriaus vedėją Eglę Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt, Šilumos 

kainų ir investicijų skyriaus vedėją Aivarą Ciesiūną, mob. 8 614 03928, el. p. 

aivaras.ciesiunas@vert.lt ar Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiąją specialistę 

Renatą Bartašiūtę-Černevičę, mob. 8 612 38659, el. p. renata.bartasiute@vert.lt. 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios 

konsultacijos“. 

 
VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo. Pastabas ir 

pasiūlymus siųskite iki gruodžio 7 d. 

Projekto tikslas – atsižvelgti į Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

taikymo praktikoje iškylančias problemas, ir šilumos aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl 

prognozuojamos biokuro kainos nustatymo tvarkos. 

Esminiai pakeitimai: 

• 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. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e2119e73543811ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=16dc608a-7bc2-4dd3-91c9-bb47b280791e
http://www.vert.lt/
mailto:egle.goculenko@vert
mailto:aivaras.ciesiunas@vert
mailto:renata.bartasiute@vert
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd1ea3f2568111ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4a755360-b9aa-4f75-b0ef-8642baf4923e
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• 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 projektų informacinėje 

sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 7 d. (imtinai) paštu Verkių g. 

25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės 

aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 
VERT 2021-12-06 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia 

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo 

projektą – pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gruodžio 10 d. 

Projekto tikslas – atsižvelgti į 2021 m. liepos 29 d. vykusio viešojo posėdžio metu Nr. O2E-

44 pateiktą siūlymą – pelno (nuostolių) koeficientą taikyti tik tai elektros gamybos pelno daliai, kuri 

viršija ekonomiškai pagrįstą pelną. 

Atlikti šie esminiai pakeitimai: 

• Numatyta, kaip nustatomas kogeneracinės jėgainės pagrįstas pelnas elektros energijos 

gamybos veikloje. 

• Aiškiau reglamentuota, kaip apskaičiuojama šilumos gamybai priskiriama pelno 

(nuostolių) dalis. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 10 d. (imtinai) paštu Verkių g. 

25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės 

aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

VERT teikiami Viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų 

pakeitimo, Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo ir Kogeneracinių 

jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projektai ir Projektus 

lydintys dokumentai (tiesioginės nuorodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-928/653-II-2-1 priedas 2021-12-13.zip ir IS-927/652-II-3-1 priedas 2021-

12-06.zip; IS-927/652-II-4-1 priedas 2021-12-06.zip; 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) 

http://www.vert/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-06/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3b9241d0568611ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4a755360-b9aa-4f75-b0ef-8642baf4923e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3b9241d0568611ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4a755360-b9aa-4f75-b0ef-8642baf4923e
http://www.vert/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-928/653-II-3 priedas 

 

Tarybos 2021-12-10 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 
II dalis 

1. Dėl AB „ORLEN Lietuva“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: AB „ORLEN Lietuva“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas 

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

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė 

Dalyvauja: UAB „Litesko“, UAB „Žemaitijos energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Visagino linija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Visagino energija“, UAB „Visagino linija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Biovatas“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) 

nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Biovatas“ atstovai. 

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

6. 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 (papildomas 

klausimas). 

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

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

7. Dėl VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ 2019‒2021 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 

Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės administracijos, UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

9. Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 

Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

10. Dėl UAB „Grinda“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė 

Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Grinda“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

11. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/orlen-lietuva-mokymo-programos-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/skuodo-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/zemaitijos-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/visagino-linija-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biovatas-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biovatas-nutarimas-1-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biovatas-nutarimas-2-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biovatas-priedas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biokuro-tvarka-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/biokuro-tvarka-p.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/velzio-komunalinis-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/suduvos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/suduvos-vandenys.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/ukmerges-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/grinda.pdf
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tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šakių vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

12. Dėl 2017 m. gegužės 23 d. išduotų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų Nr. 

17ĮP2-181392, Nr. 17ĮP2-181396, Nr. 17ĮP2-181397 ir Nr. 17ĮP2-181400 pripažinimo netekusiomis galios. 

Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus patarėjas Saulius Vaitkevičius 

Dalyvauja: UAB „Hidroenergija“, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

13. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gudžiūnų 110/35/10 kV TP ir Šilko 110/10 kV TP 

rekonstravimo investicijų projektų derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Justina Malakauskaitė 

Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

14. Dėl AB „Ignitis gamyba“ investicinio projekto „Elektrėnų komplekso energijos gamybos bloko Nr. 8 

kapitalinis remontas“ derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys 

Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

15. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos pažeidimo. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 

Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

16. Dėl 2020 m. lapkričio 25 d. įvykio AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo 

sistemoje Panemuninkėlių k., Alytaus r. sav., tyrimo akto patvirtinimo. 

Pranešėja – Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė Dalė Teišerskienė 

Dalyvauja: AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

17. Dėl vartojimo ginčo tarp A. B. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

18. Dėl vartojimo ginčo tarp B. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

19. Dėl vartojimo ginčo tarp R. P. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

20. Kiti klausimai. 

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

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

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

rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2021-12-10 posėdžio „6. 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“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-928/653-II-3-1 priedas 2021-12-13.zip) 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/sakiu-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/tech-pazymu-naikinimas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/eso-investicijos-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/eso-investicijos-nutarimas-viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/eso-tyrimas-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-10/eso-tyrimas-nutarimas-skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx


 

29 

 

IS-928/653-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 

 

 2021-12-10 Nr. R2-(RPS)-7284 

   

DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS 

PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PROJEKTO VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

 

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

Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių 

dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ (toliau – 

Operatorius) 2021 m. lapkričio 5 d. raštu Tarybai pateiktus derinti Naudojimosi AB „Amber Grid“ 

gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos 

balansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus ir 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento 

(ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (toliau – 

Balansavimo tinklo kodeksas), nuostatas, parengė Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų 

perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) pakeitimus. 

Metodikoje atlikti pakeitimai, susiję su Operatoriaus gaunamų pajamų ir patiriamų 

balansavimo veiklos išlaidų vertinimu, siekiant suderinti Metodikos nuostatas su Taisyklėmis, taip 

įgyvendinant Balansavimo tinklo kodekso nuostatas. Numatoma, kad Operatorius sistemos 

naudotojams taikomą paros disbalanso mokestį ir balansavimo neutralumo mokestį Operatorius 

nustatys vadovaudamasis jo parengtomis ir Tarybos suderintomis Taisyklėmis. Tokiu būdu 

Operatorius bus finansiškai neutralus pinigų srautų, susijusių su balansavimo veikla, atžvilgiu. 

Atitinkamai Metodikoje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su Operatoriaus 

patiriamomis sąnaudomis dėl praeities laikotarpių (2021 m. ir 2022 metų sausio bei vasario 

mėnesių). Šiuo tikslu Metodikoje įtvirtinama sąvoka „neutralumo mokesčio dedamoji“, kuria bus 

apibrėžiamas susidaręs skirtumas dėl šių praeities laikotarpių. Tuo tarpu balansavimo neutralumo 

mokestį kas mėnesį mokės visi sistemos naudotojai arba toks mokestis bus mokamas jiems 

proporcingai transportuojamam jų gamtinių dujų kiekiui. Pakeitimais bus užtikrinamas 

Operatoriaus finansinis neutralumas ir padidintas balansavimo veiklos skaidrumas. 

Numatoma, kad Taisyklės ir Metodika įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Metodikos projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų 

informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Taryba, 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, prašo pastabas ir pasiūlymus Nutarimų projektams pateikti per 5 darbo dienas nuo 

Metodikos paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS) paštu: Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270 arba 

elektroniniu paštu: info@vert.lt. 

Kontaktinis asmuo – Tarybos Dujų ir Elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos 

skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius, el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt. 

 

mailto:info@vert.lt
http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt
mailto:ignas.kazakevicius@vert
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PRIDEDAMA: 

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. 

spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų 

perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projektas, 5 lapai; 

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. 

spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų 

perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                  Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. K

azakevičius tel. 8 (620) 52493, el. p. 

ignas.kazakevicius@vert.lt 

 

 

VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR 

KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 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-928/653-II-4-1 priedas 2021-12-13.zip). 

mailto:ignas.kazakevicius@vert
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IS-928/653-II-5 priedas 
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IS-928/653-II-6 priedas 
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IS-928/653-II-7 priedas 
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IS-928/653-II-8 priedas 
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IS-928/653-II-9 priedas 
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IS-928/653-III-1 priedas 

 

VERT 2021-12-10 pranešimas. VERT: gruodžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Gruodžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 6,69 ct/kWh 

(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su lapkričio 

mėn., kilovatvalandės kaina didėja 15,54 proc., per metus (2021 m. gruodis / 2020 m. gruodis) – 

kilovatvalandės kaina didėjo 60,82 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2021 m. gruodžio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. spalio mėn. 

kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose 

įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) 

kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.  

Į 2021 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. spalio mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 18,44 Eur/MWh – 24,09 proc. didesnė nei į 2021 m. 

lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugsėjo mėn. biokuro kaina 

(14,86 Eur/MWh).  

Per metus (2021 m. spalis / 2020 m. spalis) biokuro kaina didėjo 90,99 proc., gamtinių 

dujų kaina didėjo 268,89 proc.  

  

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-10/vert-gruodzio-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
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Pirktos šilumos kainos 

2021 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

(NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 16,29 proc.: nuo 2,64 ct/kWh lapkričio mėn. iki 3,07 

ct/kWh gruodžio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina 

negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT 

nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų 

kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai 

– Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. šilumos kainų 

palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau 

tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

• Vilniuje gruodžio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos 

šilumos kainos, brangusių gamtinių dujų ir biokuro. 

• Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro bei iš 

NŠG superkamos šilumos.  

• Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro. 

• Klaipėdos vartotoms gruodžio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusio biokuro, 

padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų. 

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos 

šilumos kainos, brangusių gamtinių dujų ir biokuro.  

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 
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Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Tauragės šilumos 

tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,50 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (12,86 ct/kWh su PVM). 

Gruodžio mėn. šilumos kainos, palyginus su lapkričio mėn., atskirose savivaldybėse 

labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios biokuro kainos UAB „Litesko“ filialo 

„Druskininkų šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 28,94 proc. 

(1,58 ct/kWh su PVM). 

• Dėl brangusių gamtinių dujų Balterma ir ko, UAB aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. 

už šilumą moka 28,14 proc. (2,58 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• Dėl brangusių gamtinių dujų UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamiems 

vartotojams gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., šilumos kaina didėja 27,55 proc. 

(2,70 ct/kWh su PVM), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamiems 

vartotojams šilumos kaina didėja 24,90 proc. (2,57 ct/kWh su PVM). 

• UAB „Anykščių šiluma“ aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. už šilumą moka 4,23 

proc. (0,33 ct/kWh su PVM) mažiau – Anykščių rajono savivaldybės taryba nustatė 

bendrovei šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo 

metams, kuriuose įvertintos ankstesniais laikotarpiais bendrovės gautos papildomos 

pajamos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui, dėl ko 

vartotojams 24 mėn. bus taikoma 0,65 ct/kWh kompensacija. Bendrovės tiekiamos 

šilumos kaina taip pat mažina kuro struktūroje padidėjęs biokuro kiekis ir sumažėjęs 

kūrenamų gamtinių dujų kiekis.  

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, 

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai 

pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per 

metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per 

metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. 

MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh 

per metus. 

 

Kuro struktūra 

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 

2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 

1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. gruodžio mėn. šilumos gamybai 

naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,30 proc., gamtinės dujos – 27,27 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite) 
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5 pav. 2021 m. gruodžio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro 

struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), 

(atsisiųskite) 

 
* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį. 
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IS-928/653-III-2 priedas 

 

Baltpool 2021-12-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Pasakutinis taškas 2021-12-07 

 
 

 
Paskutinis taškas 2021-11-30 

 

Vėliausio aukciono 2021-12-07 rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 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 54 810 23.57 +10.48 % 38 710 22.55 27.66 8 050 

M01-2022  Smulkinta mediena 34 440 23.98 +2.88 % 52 080 23.14 31.50 10 920 

M02-2022  Smulkinta mediena 840 27.10 +18.82 % 32 200 19.36 27.20 9 800 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 35 490 19.67 26.00 9 100 

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 % 1 390 31.50 40.80 1 390 

M02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 200 28.40 42.00 200 

Q02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 660 25.80 50.00 660 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 % 70 13.00 16.00 70 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 17 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 59 640 25.15 +6.28 % 6 440 24.96 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 61 320 25.37 +5.48 % 14 560 23.29 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 8 400 25.17 -7.67 % 27 160 20.03 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 42 770 22.50 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 810 37.37 +10.33 % 100 30.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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 Baltpool 2021-12-06 pranešimas.  

TN: tn  

 

BALTPOOL PRISTATO NAUJĄ TVARUMO SPRENDIMĄ – BIOKURO KILMĖS 

ATSEKAMUMO ĮRANKĮ 

 

 
 

Europoje vis sparčiau augant tvaraus biokuro poreikiui, tarptautinė biokuro birža 

BALTPOOL pristato naują sprendimą klientams – biokuro kilmės ir žaliavos atsekamumo įrankį 

(angl. Baltpool Tracebility Tool), kuris leis nustatyti į katilines pristatomo biokuro kilmę bei 

naudotą žaliavą. 

„Siekiame, kad mūsų prekybos platforma būtų nr. 1 pasirinkimu tvaraus biokuro prekybai, 

todėl sukūrėme įrankį, kuris leis matyti visą informaciją apie biokuro žaliavos kilmę. Tai yra pirmas 

žingsnis siekiant palengvinti rinkos dalyviams RED II keliamų reikalavimų atitikimą“, – pasakoja 

tarptautinės biokuro biržos BALTPOOL generalinis direktorius Andrius Smaliukas. 

„Energijos gamybai palaipsniui atsisakant iškastinio kuro, biokuro pasirinkimas yra vienas 

efektyviausių sprendimų. BALTPOOL biokuro kilmės ir žaliavos atsekamumo įrankis padės 

biokuro biržos dalyviams lengviau atitikti Europos tvarumo kriterijus. Iš tiesų, šiuo metu 

bioenergija yra geriausiai kontroliuojamas ir tvariausias mūsų turimas energijos šaltinis“, – sako 

Švedijos biokuro asociacijos SVEBIO generalinis direktorius Gustav Melin. 

Nuo šiol, prieš parduodamas biokurą, pardavėjas galės teikti išsamius duomenis apie savo 

parduodamą žaliavą: nurodyti tikslią vietą iš kur ir pagal kokią sutartį bus vežamas biokuras, koks 

bus jo kiekis, kokia žaliava naudota jo gamybai. Be šių duomenų reikės nurodyti ir sertifikatus, bus 

galimybė prisegti žaliavos nuotraukas. 

Pirkėjas, matydamas visą šią pardavėjo pateiktą informaciją, internetinės aplikacijos pagalba 

galės priimti kurą suvesdamas reikiamus duomenis biokuro žaliavos priėmimo metu: nurodyti svorį 

tonomis, įvesti paimtų mėginių duomenis, prisegti žaliavos nuotraukas. Visa ši informacija bus 

lengvai matoma prekybos platformos kokybės ataskaitose. 

https://www.baltpool.eu/lt/baltpool-pristato-nauja-tvarumo-sprendima-biokuro-kilmes-atsekamumo-iranki/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pristatome_nauja_biokuro_kilmes_atsekamumo_iranki&utm_term=2021-12-06
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Tiek pardavėjai, tiek pirkėjai įrankio pagalba galės lengvai apsiskaičiuoti ir preliminarias 

CO2 emisijas, peržiūrėti statistiką, kiek, kokios ir iš kur žaliavos buvo vežta pagal tam tikras 

sutartis. 

BALTPOOL biokuro kilmės ir žaliavos atsekamumo įrankį biržos dalyviai galės rasti 

BALTPOOL interneto svetainėje, skiltyje Biokuro birža, elektroninėje prekybos sistemoje arba 

paspaudus šią nuorodą: https://red.baltpool.eu/en/. Prisijungimui tinka tie patys duomenys kaip ir 

prie prekybos sistemos. 

Šiais metais tarptautinė biokuro birža BALTPOOL pranešė ir daugiau svarbių naujienų. Nuo 

gegužės mėnesio biokuro biržos dalyviai gali prekiauti tvarumo reikalavimus atitinkančiu biokuru, 

turinčiu SBP (angl. Sustainable Biomass Program) sertifikatą, kuris ypač aktualus Skandinavijoje, 

kur biokurui keliami itin aukšti tvarumo reikalavimai. SBP sertifikatas patvirtina, kad biokuras yra 

gautas iš teisėtų ir tvarių šaltinių, o jį gaminanti įmonė laikosi nustatytų reikalavimų. Biržoje taip 

pat prekiaujama ir biokuro produktais, turinčiais FSC (angl. Forest Stewardship Council) bei 

Enplus® sertifikatus. 

Kovo mėnesį BALTPOOL pradėjo biokuro prekybą Baltijos ir Skandinavijos šalių bei 

Lenkijos uostuose. Tai suteikė daugiau galimybių biokuro gamintojams ir pardavėjams didinti 

produktų prekybos apimtis ir geografiją tarptautinėse rinkose, o pirkėjai iš Skandinavijos šalių turi 

dar daugiau galimybių įsigyti tvaraus biokuro iš Baltijos jūros regiono valstybių. 

BALTPOOL veikia Baltijos ir Skandinavijos šalyse. Biokuro biržoje šiuo metu yra virš 470 

dalyvių. Prekybos platformoje prekiaujama medienos skiedromis, medienos granulėmis, naudota 

mediena, kuro durpėmis, ligninu. 2020 m. biržoje buvo parduota 5,5 TWh biokuro ir sudaryti 5629 

sandoriai, kurių bendra suma siekė 54,9 mln. EUR. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Paspauskite „Priimti“, jei norite 

sutikti arba tęsti naršymą. Galite bet kada atšaukti sutikimą, pakeisdami interneto naršyklės 

nustatymus ir ištrindami išsaugotus slapukus. Daugiau informacijos Priimti  

 

 

 

 

BALTPOOL pristato naują tvarumo sprendimą – biokuro kilmės atsekamumo 

įrankį 
    

Europoje vis sparčiau augant tvaraus biokuro poreikiui, tarptautinė biokuro 

birža BALTPOOL pristato naują sprendimą klientams – biokuro kilmės ir 

žaliavos atsekamumo įrankį (angl. Baltpool Tracebility Tool), kuris leis nustatyti 

į katilines pristatomo biokuro kilmę bei naudotą žaliavą.  

 

Pagrindiniai įrankio privalumai: 

• Tiek pardavėjai, tiek pirkėjai įrankio pagalba galės lengvai apsiskaičiuoti 

preliminarias CO2 emisijas; 

• Peržiūrėti dominančią statistiką; 

• Sužinoti kiek, kokios ir iš kur žaliavos buvo vežta pagal tam tikras sutartis. 
   

 

   

 
    

 

Sužinoti daugiau  

https://red.baltpool.eu/en/
https://www.baltpool.eu/lt/bendrasis-privatumo-pranesimas/
https://www.baltpool.eu/lt?accept_cookie_policy=1
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODM0ODI1OTIzMjE2NTQ1MjMyJmM9aDFsOSZlPTE3Njg1NSZiPTgyMzQ3MzA4MyZkPWM3bDl0OWo=.63lo3ibvT2-tpKk6hgwkGkKdqFntSkSsFgDHECpWc6k
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Biokuro ir šilumos prekybos statistika 
    

2021 m. lapkritis 
  
  

 

  

 

„Lapkričio mėnesį, po 3 mėnesių nuoseklaus kainų augimo, kuris 

siekė net 80 %, biokuro kainų indeksas stabilizavosi. Tam įtakos 

galėjo turėti biokuro gamybai palankios šių metų rudens oro sąlygos. 

Tikėtina, kad rimtų pasikeitimų kainose šiemet jau nebus, tačiau 

kiekvienas tiekimą trikdantis veiksnys gali sukelti reikšmingus 

svyravimus.”, – teigia Vaidotas Jonutis, BALTPOOL prekybos 

skyriaus vadovas. 
 

 

 
  

   

 

   

Sužinoti daugiau  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODM2OTUxMjQxOTM5MjI4MzgwJmM9cjF6NiZlPTE3Njg1NSZiPTgyNzc3MzkyMiZkPWwwajNzMHo=.BYzDEnz4rN5YeRxzp61mXmQ7DJ8BsKoz6WzwS0aC1uM
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IS-928/653-IV-1 priedas 

 

EM 2021-12-08 pranešimas. Pirmieji XVIII Vyriausybės metai: kas svarbiausio energetikoje    

TN: tn  

 

 
 

„2021-ieji neabejotinai įeis į Lietuvos energetikos istoriją kaip lūžio metai, įgyvendinant 

strateginius energetinės nepriklausomybės stiprinimo projektus. Tai svarbu ir nacionalinio saugumo 

požiūriu, nes energetika – paskutinis mūsų neįveiktas bastionas kelyje į visišką Lietuvos 

nepriklausomybę”, - sako energetikos ministras Dainius Kreivys, vertindamas pirmuosius darbo 

Energetikos ministerijoje metus.  

Pirma, pasak ministro, šiais metais ypač daug dėmesio teko skirti vienam iš svarbiausių 

koalicijos sutarties punktų – elektros srautų iš Astravo užkardymui. „Įgyvendinome įsipareigojimą 

nepirkti nesaugios Astravo elektros, neleisdami ja prekiauti tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių 

rinkose“, - sako jis. Taip užtikrintas Antiastravinio įstatymo įgyvendinimas ir Astravo atominės 

elektrinės blokada. Lietuvos pozicija išlieka tvirta – nesaugi atominė elektrinė negali būti 

eksploatuojama. 

Antra, 2021 metais fiziškai sujungtos Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos – taip 

pasirengta pilnai integracijai į Vakarų Europos dujų rinką. Lietuvos gamtinių dujų rinkos 

integravimas į regionines rinkas, kaip stipresnės energetikos infrastruktūros dalis, yra numatytas 

tarp šios Vyriausybės prioritetinių projektų. „Ilgus dešimtmečius dujų srautų tarp Lietuvos ir 

Lenkijos sukūrimas buvo trūkstama grandis visame mūsų energetikos infrastruktūros paveiksle, - 

sako D. Kreivys. – Daugiau dujų tiekimo šaltinių suteikia mums daugiau lankstumo užtikrinant dujų 

tiekimo saugumą ir patikimumą, galėsime lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius pasaulio dujų 

biržose. Lietuvos-Lenkijos dujotiekis GIPL taip pat atvers daugiau galimybių Klaipėdos SGD 

terminalui, o ateityje bus pritaikytas žaliojo vandenilio perdavimui“.  

Įrengus dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi 

transportuoti iki 27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 

TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros Europos Sąjungos dujų rinkos dalimi. 

Projekto vertė siekia apie 500 mln. eurų. 2020 metais pradėto tiesti dujotiekio bendras ilgis yra 508 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pirmieji-xviii-vyriausybes-metai-kas-svarbiausio-energetikoje
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km, iš jų Lietuvos teritorijoje nutiesta 165 km, o Lenkijoje – 343 km. Planuojama GIPL veiklos 

pradžia – jau kitų metų viduryje. 

Trečia, užbaigtos plaukiojančio suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklos (FSRU) įsigijimo 

konkurso procedūros. Taip užsitikrinta nenutrūkstama dujų tiekimo alternatyva ir 

konkurencingumas dujų rinkoje.  

Ketvirta, šiemet pradėta statyti 200 MW baterija – vienas svarbiausių energetinių projektų 

nacionalinio saugumo prasme, padėsiantis užtikrinti Lietuvos elektros sistemos stabilumą ir 

patikimumą. Šių metų sausį įsteigus specialiosios paskirties bendrovę „Energy cells” buvo atlikti 

parengiamieji projekto darbai, užsitikrintas finansavimas – Europos Komisija patvirtino skirsianti 

iki 100 mln. eurų paramą kaupimo įrenginių priemonei pagal ES Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonę (RRF). Projekto vertė – 109 mln. eurų. „Projektas padės mums 

įgyvendinti vieną svarbiausių uždavinių iki sinchronizacijos – galimybę dirbti izoliuotu režimu. 

Pradedami statyti įrenginiai padės užtikrinti mūsų elektros sistemos stabilumą ir patikimumą įvykus 

trikdžiams. Jei visoje Lietuvoje dingtų elektra, šios baterijos iš karto pradėtų tiekti energiją ir 

atnaujintų energijos tiekimą“, – sako ministras D. Kreivys ir pabrėžia, jog ateityje baterijos leis į 

energetikos sistemą įjungti daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių.  

Planuojama, jog baterija pradės veikti 2022 metų gruodį. 

Penkta, praėjusį šeštadienį, gruodžio 4 d., rengiantis prisijungimui prie kontinentinės 

Europos elektros sistemos (KET) tinklų, atliktas išskirtinis avarinio prisijungimo bandymas per 

šiemet tam pritaikytą Lenkijos ir Lietuvos elektros sistemų jungtį „LipPol Link“. „Tai istorinis 

bandymas ne tik energetinės nepriklausomybės, bet ir nacionalinio saugumo požiūriu. Turime 

išbandytą sinchroninio prisijungimo jungtį, o mūsų pagrindiniai gamybiniai elektros energijos 

pajėgumai yra pasirengę dirbti kontinentinės Europos sistemoje, - sako D. Kreivys. – Tai reiškia, 

kad kritiniu atveju galime užtikrinti nenutrūkstamą šalies elektros energetikos sistemos darbą 

pasitelkdami Lenkijos partnerius. Tai – dar viena Baltijos šalių elektros sistemų saugumo garantija 

ir geopolitinis lūžio taškas, rengiantis galutiniam Lietuvos elektros energijos sistemos prisijungimui 

kontinentinės Europos tinklų 2025 m.“ 

Iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais yra suplanuoti dar keli itin svarbūs 

bandymai. 2022 m. planuojama atlikti Lietuvos izoliuoto darbo bandymą, o vėliau – ir bendrą 

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymą. 

 

EM 2021 12 09 pranešimas. Iki 2030 metų energetikos plėtros programai bus skirta 2,6 mlrd. 

Eurų 

TN: tn 

 

Gruodžio 8 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtai 2021–2030 m. 

energetikos plėtros programai, kurioje daugiausiai dėmesio skiriama žaliosios energetikos plėtrai ir 

gyventojų energijos vartojimo efektyvumo didinimui, skatinant įsitraukti ir pažeidžiamiausias 

vartotojų grupes.  

Iki 2030 metų planuojama skirti 2,6 mlrd. Eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bei ES paramos fondų investicijų programų. 

„Skatinant žaliąją energetiką svarbu užtikrinti reikiamą valstybės paramą, kad į 

atsinaujinančios energetikos sistemą galėtų įsitraukti  ne tik aukštas ir vidutines pajamas uždirbanti 

visuomenės dalis, bet ir mažiau lėšų gaunantys gyventojai.  Energetikos plėtros programoje 

siekiama iš esmės keisti padėtį, kai galimybė naudotis valstybės parama būdavo patraukli tik 

didesnes pajamas uždirbantiems gyventojams.  Sėkminga transformacija gali padėti sumažinti 

socialinę atskirtį energetikos srityje“, – teigia energetikos ministras Dainius Kreivys.  

Vyriausybė gyventojų energetinio skurdo mažinimą įtraukė į aukščiausio lygmens valstybės 

planavimo dokumentus – Nacionalinį pažangos planą, Vyriausybės programą, Nacionalinę 

energetikos plėtros programą ir kitus. Šį rudenį Energetikos ministerijos užsakymu Lietuvos 

energetikos institutas sukūrė energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos 

srityje vertinimo sistemą. Sukurta duomenų bazė, įrankiai valstybės intervencijų poveikio 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-2030-metu-energetikos-pletros-programai-bus-skirta-2-6-mlrd-euru
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skirtingoms gyventojų grupėms vertinimui bei išnagrinėta ES šalių praktika ir jų priemonės 

taikomos energetinio skurdo mažinimui.  

Lietuva jau dabar teikiama paramą gyventojams saulės elektrinių įsigijimui, senų – 

neefektyvių šildymo katilų keitimui, pastatų renovacijai, teikia kompensacijas, taiko PVM lengvatas 

šildymui, tačiau siekiama, kad ateityje lengvatomis galėtų pasinaudoti kuo platesnis ratas 

gyventojų. Planuojama, jog iki 2030 metų 200 tūkst. Energetinį skurdą patiriančių namų ūkių galėtų 

pasinaudoti valstybės paskatų ir paramos sistema atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo 

efektyvumo skatinimo srityje.  

Taip pat planuojamos papildomos paramos priemonės savivaldybėms, kuriose būtų vystomi 

saulės parkai (piliečių energetikos bendrijos) ar kitos priemonės padėsiančios mažinti energetinį 

skurdą. 

Energetikos plėtros programoje numatytos priemonės kitiems svarbiausiems šios srities 

tikslams. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos elektros energetikos sistemos (EES) sinchronizacijos 

ir dujotiekių jungčių projektų įgyvendinimui, elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimui, 

pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimui bei pažangių technologijų diegimui. Siekiama  

mažinti iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms bei  užtikrinant 

atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus. 

 

VYRIAUSYBĖ PRITARĖ NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMAI 

BNS, 2021 m. gruodžio 8 d. www.delfi.lt, 

 

Vyriausybė trečiadienį pritarė 2021-2030 metų nacionalinei energetikos plėtros 

programai.  

„Prekybos elektra sistema iš esmės keisis, jungiantis į tinklą vis daugiau gaminančių 

vartotojų ir tinklo konfigūracija, kurią turime dabar, bus visai kitokia, todėl šita programa reikalinga 

tą visą naują konfigūraciją pasiekti“, – posėdyje trečiadienį sakė energetikos ministras Dainius 

Kreivys. 

Pasak jo, vienas esminių dalykų – sukurti tinkamas sąlygas mažas pajamas gaunantiems ir 

energijos nepriteklių patiriantiems gyventojams. 

„Pasinaudoti valstybės paskatų ir paramos sistema, atsinaujinančios energetikos ir energijos 

vartojimo efektyvumo skatinimo srityje. Taip pat valstybės parama, skirta techninės galimybės 

pasirinkti alternatyvius, pigesnius energijos išteklius užtikrinti“, – sakė ministras. 

„Turime pripažinti kad iki šiol energetinio skurdo temai buvo skiriama per mažai laiko ir 

nebuvo aiškiai apibrėžta ir susitarta, ką laikome energetiniu skurdu“, – kalbėjo jis. 

Vyriausybė siekia per dešimtmetį gerokai sumažinti namų ūkių, energijai skiriančių didelę 

dalį pajamų. Tikimasi, kad 2025 tokių namų ūkių dalis sieks 15 proc., o 2030 metais – 8,6 proc. 

2016 metais tokių namų ūkių buvo 17,1 proc. 

Energetikos ministerija pažymi, kad mažinant gyventojų energetinį skurdą reikia spręsti 

kelias problemas: mažos pajamos riboja gyventojų galimybes gauti pakankamai energijos, 

neefektyvus jos vartojimas, aukštos kainos, nepakankamas vartotojų informuotumas, įgūdžiai ir 

kita. 

Todėl ketinama didinti vartotojų, aktyviai dalyvaujančių elektros rinkoje, skaičių, sukurti 

tinkamas sąlygas naudotis valstybės parama. 

Tarp programos tikslų yra ir energetikos sektoriaus konkurencingumo didinimas, gamtinių 

dujų rinkos integravimas į bendrą ES dujų rinką, elektros tinklų sinchronizavimas su žemynine 

Europa, elektros energetikos sistemos adekvatumo užtikrinimas ir kita. 

BNS  

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
http://www.bns.lt/
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IS-928/653-IV-2 priedas 

 

AM 2021 12 09 pranešimas. Lietuvos dekarbonizaciją ir žiedinę ekonomiką iki 2030 m. 

stimuliuos šimtai milijonų eurų 

TN: tn  

 

 
 

Antradienį įvykusiame žiedinės ekonomikos dekarbonizacijos darbo grupės pirmajame 

posėdyje pristatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslai ir žiedinės 

ekonomikos veiksmų plano rengimo eiga.   

Bendrai į ekonomiką iš esmės transformuojančius procesus, kuriuos kuruoja sektorinės 

profesionalų santalkos, planuojama nukreipti šimtus milijonų eurų iš europinių fondų ir valstybės 

programų. Šalia kitų valstybės ir europinių finansavimo šaltinių, vien Aplinkos ministerijos 

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa iš ES fondų numato 107,2 mln. eurų 

finansavimą, kurio dalis iki 2030-ųjų bus skiriama ir dekarbonizacijai, ir žiedinei ekonomikai.  

Pirmojo dekarbonizacijos grupių posėdžio akcentas – atliekų sritis ir kaip didžiausiems šalies 

ūkio sektoriams persiorientuoti iš linijinės į žiedinę ekonomiką.   

„Manome, kad dekarbonizacija ir žiedinės ekonomikos kūrimas – tai vienas kitą papildantys 

procesai, todėl juos reikia vertinti integraliai. Tikimės, kad kartu su socialiniais partneriais 

sukonstruotas planas paspartins žiedinę ekonomiką, mažins ŠESD susidarantį atliekų tvarkymo 

srityje Lietuvoje bei padės užtikrinti lyderių pozicijas šioje srityje ir Europoje“, – pirmąjį 

dekarbonizacijos santalkos susitikimą komentavo aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.   

Vyriausybė yra išsikėlusi tikslą Europos Sąjungos žiediškumo indekso vidurkį pasiekti iki 

2024 m. Pagal Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę atliekų sektoriuje ŠESD lygis iki 

2030 m. turi sumažėti 35 proc. lyginant su 2019 m.   

Šalies strateginiuose dokumentuose vienam asmeniui tenkančių maisto atliekų kiekį iki 2030 

m. numatoma sumažinti 50 proc. (2019 m. vienam gyventojui vidutiniškai teko apie 41 kg maisto 

atliekų). Taip pat iki šio dešimtmečio pabaigos planuojama perdirbti ne mažiau kaip 70 proc. visų 

pakuočių bei pakartotinai panaudoti ir perdirbti ne mažiau kaip 60 proc. komunalinių atliekų.   

Tikslams įgyvendinti ministerija jau įsibėgėjo reformuodama atliekų tvarkymo reguliavimą. 

„Skatiname gamintojus ir importuotojus gaminti gamtai draugiškas, geriau pardirbamas pakuotes. 

Vien reguliavimo neužteks – turime susitelkti ir kartu su socialiniais partneriais investuoti į įvairias 

priemones“, – sako Raminta Radavičienė.  

Žiedinės ekonomikos dekarbonizacijos darbo grupė – tai didžiausia sektorinė grupė, vienijanti 

76 skirtingus socialinius partnerius. Kitas šios grupės susitikimas, kuriame bus pristatoma esamų, 

ŠESD mažinimui skirtų priemonių analizė, įvyks vasario 4 d.  

Trečiadienį įvyko ir pirmasis žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupės 

posėdis. 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-dekarbonizacija-ir-ziedine-ekonomika-iki-2030-m-stimuliuos-simtai-milijonu-euru
https://www.youtube.com/watch?v=HUTNdwhF_hY
https://www.youtube.com/watch?v=HUTNdwhF_hY
https://www.youtube.com/watch?v=Uyc0jwkbjbc
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AR MIŠKAI GALI PADĖTI SUMAŽINTI ŠILUMINĖS ENERGIJOS KAINAS ? 

2021 m. gruodžio 06 d. 10:12, www.Atspindžiai.lt,  

TN: tn 

 

Šios žiemos sulaukėme su smarkiai ūgtelėjusiomis šilumos kainomis. Šilumos tiekėjai 

jau iš anksto buvo perspėję, kad už šilumą reikės mokėti gerokai brangiau, nes brangsta 

kuras. Išties, pasaulinėje rinkoje stebimas dujų ir naftos kainų šuolis. Ar turime 

„priešnuodžių“ tokiai nemaloniai situacijai stabilizuoti ? Taip. Viena iš galimybių – šiluminės 

energijos gavybai daugiau naudoti biokuro. Šiluma gauta iš biokuro beveik dvigubai pigesnė 

už gautą iš iškastinio kuro. Antra vertus, daugiau deginant biokuro sumažinamas iškastinio 

kuro naudojimas, o plėsdami „žaliąją“ energetiką prisidedame prie klimato kaitos 

stabilizavimo.  

Vertinant biokuro ruošos miškuose plėtros galimybes kyla keletas klausimų. Pirma, kokie 

menkavertės (tinkamos biokurui) medienos ir kitos fitomasės ištekliai yra mūsų miškuose ? Jie 

išties dideli. Mūsų šalyje yra daug baltalksnynų. Didžioji baltalksnių medienos dalis tinka tik 

malkoms ar susmulkintajam miško kurui ruošti. O baltalksnynų Lietuvoje turime daugiau kaip 120 

tūkstančių hektarų. Tiesa, jie valstybiniuose miškuose užima tik apie 15 tūkst. Ha, o privačiuose bei 

rezervuotuose nuosavybės teisei atkurti miškuose – daugiau kaip 105 tūkst. Ha. Net 62 % 

valstybiniuose miškuose ir 72 % privačiuose miškuose esančių baltalksnynų jau yra brandūs arba 

perbrendę. Kita biokurui tinkanti medžių rūšis – drebulė. Nors iš drebulės galima pagaminti kai 

kuriuos medienos pramonei tinkančius gaminius, tačiau didelė drebulių dalis naudotina tik kurui. 

Drebulynų Lietuvoje yra beveik 100 tūkstančių hektarų. Pusė šių medynų jau yra subrendę ir 

perbrendę. Mūsų miškuose dar yra blindynų bei gluosnynų, kurių mediena pramonei irgi netinka, o 

kurui – puikiausiai. Be to, apleistuose laukuose veši apie du milijonai kubinių metrų menkaverčių 

medžių ir krūmų sąžalynų.  

Prieš nusprendžiant padidinti šių medynų ir sąžalynų naudojimą kurui, reikia atsakyti į dar 

vieną klausimą: ar nenukentės pūvančios medienos ištekliai ? Juk pūvančioji mediena reikalinga 

miško bioįvairovei gausinti, nes ji yra kai kurių miško grybų, kerpių, samanų, vabzdžių, paukščių 

rūšių buveinė. Pastaraisiais metais kasmet žūvančių ir paliekamų supūti medžių stiebų tūris yra 2,65 

mln. m3, o kitos fitomasės (nukirstų medžių šakų, kelmų, menkaverčio pomiškio, trako krūmų) – 

dar 4,8 mln.m3. Visa ši masė nesunyksta per vienerius metus. Puvimo procesas užtrunka 5-15 metų, 

todėl šiuo metu Lietuvos miškuose yra apie 66 mln. m3.pūvančios fitomasės. Palyginimui – žmonių 

reikmėms pastarąjį dešimtmetį šalies miškuose kasmet paruošiama po 7 mln. m3 prekinės medienos. 

Beje, už ją uždirbtos lėšos (atskaičius mokesčius) sugrįžta miškų priežiūrai ir jų auginimui. 

Atsižvelgiant į tai, be žalos miškams kasmet kuro ruošos apimtis juose galima padidinti 1-

1,5 mln. m3. Tokiu atveju medienos ištekliai ir toliau sparčiai didėtų (po 5,5-6 mln. m3/m.), o 

pūvančios fitomasės kiekis sumažėtų maždaug 2 %. Nenaudodami menkavertės medienos išteklių, 

mes ne tik elgiamės neūkiškai, bet ir bloginame mūsų miškų būklę. Juk sunaudojus menkaverčius 

medynus, jų vietoje būtų galima auginti kokybiškesnį mišką – medynus, kurie būtų geresni ne tik 

ekonomine, bet ir ekologine prasme. 

Kyla klausimas, kodėl išties didelė menkaverčių medynų ir sąžalynų išteklių dalis paliekama 

pūti, o nekeliauja į katilines. Priežasčių yra daug. Viena iš jų – ekonominė. Daugelį metų miško 

kuro ruoša buvo nuostolinga t.y. darbų sąnaudos dažnai būdavo didesnės už gaunamas pajamas 

pardavus produkciją, todėl labai aktualu ieškoti būdų, padedančių spręsti šią problemą. 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos projektą „Viso medžio naudojimo technologijos taikymo skatinimas, siekiant 

ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai menkaverčių medynų naudojimo“. Projekto 

tikslas – skatinti miško savininkus, miško darbų įmonių darbuotojus ekonomiškai efektyvesnes ir 

draugiškas aplinkai bei prisidedančias prie klimato kaitos stabilizavimo menkaverčių medynų 

http://www.atspindžiai.lt/
https://www.atspindziai.lt/ar-miskai-gali-padeti-sumazinti-silumines-energijos-kainas
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naudojimo technologijas. Visa informacija apie projekto vykdymo eigą skleidžiama projekto 

viešinimo renginių metu. Tam organizuojami seminarai, lauko dienos, konferencijos, publikuojami 

straipsniai. Informacija apie organizuojamus viešinimo renginius skelbiama regioninėje spaudoje 

bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos tinklalapyje www.kmaik.lt 

  

 

KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ: KUR KREIPTIS IR KAS JĄ GAUS 

www.DELFI.lt, 2021 m. gruodžio 7 d. 

TN: tn  

 

Nuo kitų metų pradžios kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau nepasiturinčių 

šalies gyventojų. Atsižvelgiant į reikšmingai išaugusias šildymo kainas, papildomai skiria 16 

mln. eurų būsto šildymo kompensacijoms. Skaičiuojama, jog dėl pasikeitusios būsto šildymo 

išlaidų kompensacijų apskaičiavimo metodikos, tokia pagalba pasieks daugiau kaip 110 

tūkstančių gyventojų.  

„Valstybė siekia padėti tiems, kuriems parama ypač reikalinga. Seimui pritarus ministerijos 

siūlymui, nepasiturintys šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo 

nepajus, valstybė jiems kompensuos būsto šildymo išlaidas. Parama galės pasinaudoti platesnis 

ratas gyventojų ir tam kitąmet papildomai skiriama 16 mln.“, – sako socialinės apsaugos ir darbo 

ministrė Monika Navickienė. 

2021 m. I pusm. Būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas gavo daugiau kaip 95 

tūkst. Žmonių (3,42 proc. visų Lietuvos gyventojų). Kompensacijoms teikti per minėtą laikotarpį 

išleista virš 10 mln. eurų.  

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek 

būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.). 

KAIP BUS NUO 2022 M. PRADŽIOS? 

Dvigubės valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų 

kompensacijai apskaičiuoti. Nepasiturintiems gyventojams bus kompensuojama mokesčio už būsto 

šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP 

dydžių (258 Eur – 2022 m.) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur – 2022 m.) 

vienam gyvenančiam asmeniui. 

Pavyzdžiui, jeigu šeima augina 2 vaikus, o tėtis ir mama uždirba minimalią mėnesinę algą 

arba jeigu dirba vienas iš tėvų ir uždirba vidutinę mėnesinę algą, šeimai kompensacija būsto 

šildymui pagal išankstinius skaičiavimus priklausytų. 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: 

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50m2; 

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 

38m2; antram – 12m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10m2. 

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos 

už 70 m2 naudingąjį būsto plotą. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? 

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo 

gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose), taip pat 

elektroniniu būdu spis.lt 

http://www.kmaik.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kompensacija-uz-busto-sildyma-kur-kreiptis-ir-kas-ja-gaus.d?id=88886753
https://www.delfi.lt/temos/monika-navickiene
https://www.delfi.lt/temos/kompensacija
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Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir 

preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje spis.lt 

esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Primenama, kad karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo 

nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (t. y. socialinės pašalpos 

ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas. 

 

 

ŠILDYMO SĄSKAITOMS AUGANT, EKSPERTŲ PATARIMAI, KAIP SUTAUPYTI: 

RECEPTĄ RAS IR GYVENANTYS NERENOVUOTUOSE DAUGIABUČIUOSE 

 Raminta Rakauskė 2021 m. gruodžio 8 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Šiemet šildymo sąskaitoms pučiantis iki dar nematytų aukštumų, ekspertai sako, kad 

yra būdų, kaip sutaupyti ir už šildymą mokėti mažiau. Kaip teigiama, sumažinti kaštus gali 

padėti tiek langų sandarinimas, tiek specialūs šilumą atspindintys ekranai. Ekspertai patarė, 

ko reikėtų imtis ir kaip sutaupyti net ir gyvenantiems nerenovuotuose senos statybos 

daugiabučiuose.  

Pirmiausia – namo renovacija 

Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo departamento vadovas Laurynas Jakubauskas 

pasakojo, kad šilumos vartojimo kiekis, o taip pat ir šildymo sąskaitų dydis, priklauso ne tik nuo 

lauko oro temperatūros, bet ir nuo konkretaus pastato būklės. 

Pasak jo, jeigu namas yra senos statybos ir neatnaujintas, palaikyti tinkamą patalpų 

temperatūrą reikia daugiau šilumos energijos. Taigi gyventojai, kurių namas yra renovuotas, ne tik 

pasigerina savo gyvenimo kokybę, padidina būsto vertę, prisideda prie klimato kaitos mažinimo, bet 

ir sutaupo, mat renovuotų namų šildymo sąskaitos būna apie 30 – 60 proc. mažesnės negu 

nerenovuotų. „Jeigu buto kvadratiniam metrui šildyti suvartojamos šilumos kiekis per mėnesį siekia 

25 kWh ir daugiau, rekomenduojame rimtai apsvarstyti galimybę atlikti pastato renovaciją, t. y. ne 

tik pastato fasado renovaciją, bet ir atsinaujinti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas bei 

šilumos punktą. Sutaupyti padėtų net ir nepilna namo renovacija – langų, durų pakeitimas 

sandariomis, gerai izoliuoti vamzdynai, bet ir atnaujintas, gerai sureguliuotas šilumos punktas bei 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos“, – patarė jis ir tikino, kad šilumos punktas yra vienas 

esminių namo vidaus inžinerinių įrenginių, tiesiogiai susijusių su karšto vandens ir šilumos tiekimu. 

Vilniaus šilumos tinklai, kaip teigė, užtikrina efektyvų šilumos tiekimą iki pastato, tačiau 

labai daug priklauso ir nuo namo administratoriaus ir vidaus sistemų prižiūrėtojo. „Pastebime 

tendenciją, kad rūpestis šilumos punktais realybėje būna nepakankamas, nors tinkamai sutvarkytas 

šilumos punktas gali sumažinti sąskaitas už šildymą net iki 15 proc. Modernizavus arba atnaujinus 

šilumos punktą arba atskirus jo komponentus pakeitus į automatizuotus, įrengus valdymo 

automatiką ir lauko oro temperatūros jutiklius būtų galima nustatyti į butus teikiamos šilumos 

grafikus – dienos-nakties, darbo dienų ar savaitgalio režimais. Taip butai būtų šildomi tik tiek, kiek 

reikia pagal lauko oro temperatūrą. Taip pat šilumos sistemų balansavimo įranga suteikia galimybę 

tolygiai reguliuoti namo vidaus sistemos srautus, cirkuliuojančius šildymo sistemoje, ir užtikrinti, 

kad visas namo patalpas pasiektų vienodas šilumos kiekis. Tai leidžia išvengti problemos, kai 

vienoje pastato dalyje radiatoriai būna perkaitinami, o kitoje nepakankamai šyla“, – teigė jis. 

Davė patarimų senų daugiabučių gyventojams 

Sąskaitų už šilumos energiją dydis tiesiogiai priklauso ir nuo kiekvieno buto gyventojo 

galimybių taupyti šilumos energiją, kalbėjo L. Jakubauskas. Pasak jo, jeigu pastatas ar bent šilumos 

punktas dar nėra atnaujinti, yra keletas paprastų patarimų, kurie sąskaitas už šildymą, nors ir 

nežymiai, tačiau galėtų sumažinti. 

https://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/sildymo-saskaitoms-augant-ekspertu-patarimai-kaip-sutaupyti-recepta-ras-ir-gyvenantys-nerenovuotuose-daugiabuciuose.d?id=88839671
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Pirmasis, kaip sakė, langų ir durų sandarinimas ir profilaktinė patikra. „Jeigu name langai 

yra nekokybiški arba seni, reikėtų pasirūpinti, kad šiluma per juos neišeitų į lauką. Jei tinkamai 

užsandarinti langai ir senų durų plyšiai, būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio, skersvėjų ir gatvės 

triukšmo, o kambaryje temperatūra pakiltų“, – sakė jis, o kaip dar vieną būdą įvardijo šilumą 

atspindinčius ekranus. 

„Šildomose būsto patalpose už radiatorių galima įrengti šilumą atspindinčius ekranus. Tai – 

foliją primenanti kiek storesnė medžiaga, kuri atspindi iki 90 proc. infraraudonųjų spindulių ir lemia 

patalpos oro temperatūros padidėjimą 1–2 ºC. Ją nebrangiai galima įsigyti statybinių medžiagų 

parduotuvėse. Nuo radiatorių sklindanti šiluma neretai tenka ne kambariui, o įsigeria į sieną. Būtent 

todėl ant jos rekomenduojama priklijuoti radiatoriaus šilumos ekraną“, – teigė specialistas. Taip jis 

rekomendavo baldais ar užuolaidomis neužstatyti kambariuose esančių radiatorių. 

Paklaustas, ką daryti nerenovuotuose senos statybos daugiabučiuose gyvenantiems 

asmenims, kurie dar šią žiemą nori sutaupyti, L. Jakubauskas sakė, kad sąskaitos už šildymą čia 

priklauso nuo visam namui suvartotos šilumos energijos ir būsto kvadratūros, kuriame gyvenama, 

tačiau išeičių vis tik yra. 

Kaip aiškino, jei visame name bus apšiltinti laiptinių langai, bus sandarios lauko durys, 

sutaupys visi namo gyventojai. Taip mažiau šilumos išeis laukan, kas reikš šiltesnius būstus ir tai, 

kad šildyti daugiabutį reikia mažiau, todėl gyventojams išdalinami kaštai bus mažesni. „Dažnai 

daroma klaida – savavališkai užsukami radiatoriai laiptinėje arba automatiškai neužsidarančios 

durys. Tai sutaupyti tikrai nepadeda, priešingai, padidina šilumos suvartojimą, nes šiluma į vėsesnę 

laiptinę iškeliauja iš butų, o už tai sumoka visi gyventojai. Geriausias sprendimas, leisiantis 

sutaupyti – yra renovacija arba bent šilumos punkto atnaujinimas, tinkama priežiūra“, – sakė 

specialistas. 

Diegia energijos taupymo sprendimus 

Bendrovės „Mano būsto priežiūra“ vadovas Julius Žilinskas „Delfi“ teigė, kad įmonė 

daugiabučiuose aktyviai diegia ir diegs energijos taupymo sprendimus, kurie ne tik mažina 

energijos resursų vartojimą, bet ir prisideda prie CO2 mažinimo, kas gyventojams padeda sutaupyti, 

o tam, jog energijos resursai būtų naudojami taupiai, kaip sakė, akivaizdu, jog šilumą namams turi 

tiekti sutvarkyti ir automatizuoti šilumos punktai, realiu laiku reaguojantys į išorės temperatūrų 

pokyčius. „Noriu pabrėžti, kad mūsų prižiūrimuose namuose didžioji dauguma šilumos punktų yra 

renovuoti ir automatizuoti, kurie šilumą tiekia realiu laiku reaguodami į lauko temperatūrų 

pokyčius. Tačiau dar didesnį šilumos taupymo efektyvumą galima pasiekti šilumos punktuose 

įdiegus nuotolinio valdymo modulius. Jų dėka šilumos padavimas į patalpas būtų vykdomas 

atsižvelgiant ne tik į lauko, bet ir vidaus patalpų temperatūrą. Nuotoliniu būdu valdant šilumos 

padavimą į butus, galima sutaupyti iki 20 proc. šilumos energijos. Tai patvirtina duomenys, gauti 

analizuojant šilumos suvartojimus namuose, kuriuose jau esame įdiegę tokias technologijas“, – sakė 

jis. 

Kaip teigė, įmonė nuolat investuoja ir daugiabučių savininkus skatina taupyti šiluminę 

energiją pastatuose, o prieš kiekvieną šildymo sezoną kruopščiai patikrina ir šaltajam sezonui 

parengia visus prižiūrimus daugiabučius namus. 

Jis taip pat teigė, kad gyventojams nemažai sutaupyti padėtų senų daugiabučių namų 

modernizavimas. Kaip pasakojo, įmonė savo prižiūrimuose namuose įgyvendino arba netrukus 

įgyvendins jau 452 daugiabučių modernizavimo projektus, dėl ko gyventojai suvartojamas energijos 

sąnaudas galėtų sumažinti net 50 proc. 

Šalia inovatyvių ar didelės apimties šilumos taupymo sprendimų egzistuoja paprasti bei 

mažai investicijų reikalaujantys šilumos energijos taupymo būdai, teigė J. Žilinskas. Pasak jo, jais 

galima laikyti jau anksčiau minėtą nesandarių buto langų ir durų izoliavimą, įstiklintus balkonus, 

tikslingą užuolaidų bei žaliuzių naudojimą. 

„Dienos metu jas reikia atidengti, kad į patalpas patektų kuo daugiau saulės šilumos, o 

nakties metu jos turėtų būti uždengtos. Tiesa, užuolaidas reikėtų rinktis nedengiančias radiatorių, 

priešingu atveju šiluma sunkiau sklis po patalpas.Šaltuoju metu laiku taip pat nederėtų laikyti 

pravirų laukujų ir rūsių durų, laiptinės langų, stogo liukų, nes taip didinami viso namo šilumos 
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nuostoliai“, – sakė jis, o apibendrindamas pridūrė, kad tvaraus energijos resursų vartojimą galima 

įgyvendinti atlikus ne pavienius, o kompleksinius veiksmus. 

 

 

„KAUNAS GERIAU PASIRUOŠĘS ŠALČIAMS NEI VILNIUS“: ŠILDYMO KAINOS 

NEIŠGĄSDINO, TAM PADEDA KONKURENCIJA 

Giedrė Trapikaitė, LRT RADIJAS, LRT.lt, 2021.12.07 

TN: tn 

 

Kauno gyventojai už šildymą šiemet kol kas moka mažiausiai iš visų didmiesčių gyventojų. 

Tą, pasak ekspertų, lemia įvairios priežastys, viena jų – mieste yra daugiau nepriklausomų šilumos 

gamintojų, naudojančių palyginti mažiau nei dujos pabrangusį biokurą. Visgi dalis tokių gamintojų 

pabrėžia, kad itin didelė konkurencija kai kuriems jų gali pasibaigti bankrotu, tuomet šiluma 

vartotojams galėtų brangti sparčiau.  

Pirmosios naujo šildymo sezono sąskaitos dalį šalies gyventojų nustebino. Vilniuje, kur 

šildymo kainos ūgtelėjo daugiausia iš didžiųjų miestų, kai kurie gyventojai už spalį gavo dvigubai 

didesnes sąskaitas nei praėjusiais metais. Ekspertai prognozuoja, kad šildymo kainos gali dar 

augti. „LRT ieško sprendimų“ komanda domisi, kokiais būdais miestai ir bendruomenės siekia 

sumažinti šildymo kainas. 

Kauniečiai spalio šildymo sąskaitų teigia neišsigandę 

LRT RADIJO kalbinti Kauno gyventojai sako, kad, nors šildymas ir pabrango, gautos 

sąskaitos už spalio mėnesį jų esą neišgąsdino. Kauniečio paprašius palyginti kainas, jis teigia, kad 

72 kv. m. buto šildymas kol kas pabrango nežymiai. Jei pernai už spalį jis mokėjo maždaug 15 eurų, 

šiemet – 20. „Aš manau, kad Kaunas geriau pasiruošęs šalčiams nei Vilnius“, – sako vyras. 

 
5 miestų šildymo kainos / VERT. 

Tiesa, tiek jis, tiek kiti gyventojai pabrėžia, kad realų kainų pokytį vertinti dar ankstoka, nes 

kol kas jie mokėjo tik už spalį, kai šildė ne visą mėnesį. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, būtent kauniečiai lapkritį moka 

mažiausiai iš penkių Lietuvos didmiesčių gyventojų. Kaune šiluma kainavo 4,48 cento už 

kilovatvalandę. Brangiausias šildymas – sostinėje, kur šildymo kaina siekė 7,15 cento už 

kilovatvalandę. 

Mažesnes kainas padeda išlaikyti didesnė konkurencija 

Kad ir pabrangusį, bet vis tiek vieną pigiausių šildymo kainų Kaune lemia įvairios 

priežastys. Pasak energetikos eksperto profesoriaus Vidmanto Jankausko, viena pagrindinių – kuro 

kainos. 

„Tie miestai, kurie naudoja daugiau biokuro ir mažiau dujų, ir laimėjo, tiems kainos 

padidėjo mažiau. Nes dujos vien šiais metais pabrango penkis kartus. Dabar dujų kainos pasiekė 

tokias aukštumas, kokių mes niekada nematėme. (...) Jei Vilniuje būtų daugiau nepriklausomų 

gamintojų ir biokuro, aišku, šildymo kainos būtų žemesnės“, – teigia profesorius. 

https://www.delfi.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1558312/kaunas-geriau-pasiruoses-salciams-nei-vilnius-sildymo-kainos-neisgasdino-tam-padeda-konkurencija
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Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas pastebi, kad ilgą 

laiką žemesnėmis šildymo kainomis galėjo džiaugtis Klaipėdos gyventojai. O Kaune kainos, anot 

jo, ženkliau sumažėjo prieš kelerius metus. Dabar Kaune miesto sistemoje, M. Taparausko teigimu, 

veikia 10 nepriklausomų šilumos gamintojų, Vilniuje – 8, o Klaipėdoje – 6. 

 Matas Taparauskas 

„Kaune įvyko galima sakyti nepriklausomų šilumos gamintojų bumas – 2015–2017 metais, 

kai atsirado didžioji dalis nepriklausomų gamintojų. 2019 metais pradėjusi veikti atliekų deginimo 

jėgainė dar labiau paskatino gamybos galios perteklių. Mes turime situaciją, kai šilumos galutinė 

kaina vienareikšmiškai sumažėjo dėl gamintojų konkurencijos“, – sako M. Taparauskas. 

Pašnekovas pabrėžia, kad kol kas sunku pasakyti, ar mažesnės šildymo kainos yra tik 

trumpalaikis poveikis. Anot jo, kai kurie šilumos gamintojai jau nebeįsitenka rinkoje ir svarsto apie 

pasitraukimą. 

Perteklinė konkurencija kauniečiams kol kas naudinga, tik kiek ilgai? 

Per vadinamąjį nepriklausomų šilumos gamintojų bumą savo veiklą pradėjo ir Kaune, 

Šančiuose, biokuro katilinę valdanti įmonė „Ekopartneris“. Jos direktorius Romualdas Rutka teigia, 

kad verslo idėją paskatino Lietuvos prisiimti įsipareigojimai vystyti atsinaujinančią energetiką, taip 

pat gauta Europos Sąjungos parama. 

 Biokuro katilinė. 

Pasak R. Rutkos, didelis skaičius nepriklausomų gamintojų užtikrina ir didesnį šildymo 

sistemos lankstumą. Nors, pasak pašnekovo, itin didelė konkurencija dėl kainų šiuo metu naudinga 

vartotojams, tačiau nežinia, kiek ilgai tai tęsis. 

„Tas rinkos perpildymas, kuris dabar įvyko, ir liūdina mus šiandieną. Kadangi visos 

katilinės išgyvena labai sunkų laikotarpį. Kada iš vienos pusės – labai brangsta kuras, iš kitos – yra 

labai dideli apribojimai, kuriuos lemia Valstybinės energetikos reguliavimo taryba. Mes tiesiog 

papuolame į tokias žirkles, kai, esant tokiai didelei konkurencijai, dirbame ribotą laikotarpį ir 

negalime tinkamai išlaikyti įmonių. Ateityje tai gali duoti labai liūdnų rezultatų“, – teigia R. Rutka. 

 Romualdas Rutka 

Pasak Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos valdybos nario, dalis Kaune veikiančių 

gamintojų šiuo metu yra ties bankroto riba. R. Rutka teigia, kad, siekiant išspręsti šią situaciją, 

pateikti siūlymai, kaip būtų galima pakeisti reguliavimą. 

Pasak Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nario Mato Taparausko, šie siūlymai 

turėtų būti įvertinti šį mėnesį arba bent šį šildymo sezoną. Visgi nepriklausomi šilumos gamintojai 

ragina suskubti. M. Taparauskas teigia, kad tam tikrų techninių pakeitimų, kurie naudingi 

nepriklausomiems gamintojams, buvo padaryta. 

Sureguliuos rinka? 
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Pašnekovo teigimu, nebūtų teisinga, jei už perteklinių pajėgumų išlaikymą turėtų susimokėti 

vartotojai. Iš kitos pusės, jis pastebi, kad išėjus reikalingiems gamintojams gali išaugti poreikis 

deginti gamtines dujas, kurių kaina yra aukštumose. Tokia situacija taip pat nebūtų naudinga. 

„Būtina surasti tą balansą, kur yra ta kartelė, kurioje dar reikia išlaikyti gamintojus, kur 

galbūt rinkos sąlygos to neleidžia šiandieną padaryti. Ir kartu svarbu tų rinkos sąlygų neišpūsti, kad 

neatsirastų perteklinių pajėgumų. Reikia, kad gamintojai, kurie galbūt liks už tos raudonos kartelės, 

kuriems reikės pasitraukti iš rinkos, būtų išaiškinti būtent rinkos dėsniais“, – sako M. Taparauskas. 

Tuo metu energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas teigia, kad reikėtų keisti ir patį 

modelį, pagal kurį veikia šilumos gamintojai. 

 Vidmantas Jankauskas 

„Reikėtų pripažinti, kad įstatymų leidėjai taip ir neapsisprendžia, kokį modelį mums taikyti. 

Įvedama konkurencija, tie nepriklausomi gamintojai konkuruoja, bet kai kurie jų yra reguliuojami, 

nes gavo paramą iš Europos Sąjungos fondų. (...) Čia reikėtų turbūt dar kartą grįžti prie to modelio, 

kuris sudėtingas ir neaiškus. Matomai jį reikėtų keisti“, – teigia profesorius. 

Vilniaus vicemeras: reikia išlaukti kogeneracinės jėgainės pabaigimo 

LRT RADIJAS pasiteiravo Vilniaus vicemero Valdo Benkunsko, ar sostinė bando 

prisitraukti naujų nepriklausomų šilumos gamintojų. Jis teigia, kad dabar tam didelio poreikio nėra, 

nes laukiama, kada pradės veikti vėluojantis Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro blokas. 

„Kai „Ignitis“ šitą projektą paleis, papildomoms investicijoms Vilniaus mieste poreikio kaip 

ir nebelieka. Nei verslas, nei savivaldybė investuoti didelius pinigus į naujus katilus, kurie galimai 

po kelerių metų turėtų didelį nuostolį, ekonominės logikos nemato. Tai čia tiesiog reikia išlaukti ir 

iškentėti tą laiką, kol „Ignitis“ pasileis savo baiginėjamus projektus. Tikėkimės, kad tai bus jau 

artimiausią žiemą“, – sako Vilniaus vicemeras. 

 Kauno kogeneracinė jėgainė 

Pasak V. Benkunsko, yra paskaičiuota, kad kai kogeneracinė jėgainė pradės dirbti pilna 

apimtimi, ir toliau veiks nepriklausomi gamintojai bei bus atnaujintos Vilniaus šilumos tinklų 

trasos, pakaks biokuro. O gamtinės dujos esą būtų pasitelkiamos tik esant dideliems šalčiams, kai 

temperatūra nukristų žemiau 20 laipsnių šalčio. 

Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius sprendimus taiko? 

Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt. 
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VILNIEČIUS ŠIURPINA LAPKRIČIO ŠILDYMO SĄSKAITOS: KAI KAM TEKS 

PAKLOTI IR 100 EURŲ, O GRUODĮ – DAR DAUGIAU 

Jonas Deveikis, LRT.lt, 2021.12.09 

TN: tn  

 

Rekordiškai kilusios gamtinių dujų kainos ir toliau šiurpina sostinės gyventojus. Lapkričio 

mėnesio sąskaitos už šildymą dvigubai didesnės nei praėjusiais metais, o gruodį, tikėtina, išvysime 

naujus rekordus.  

Gruodžio 8 d. vakarą vilniečius pasiekė Vilniaus šilumos tinklų siųstos šildymo sąskaitos, 

jos dalį gyventojų privers gerokai patuštinti kišenes. 

Pavyzdžiui, 1989 m. pastatytame mūriniame 3 kambarių 68 kv. m name gyvenanti pora už 

šildymą lapkričio mėnesį gavo 102 eurų sąskaitą, o praėjusiais metais teko mokėti 49 eurus. 

„Didelio šoko nepatyriau, nes jau spalio mėnesio sąskaita buvo dvigubai didesnė nei praėjusiais 

metais, todėl paskaičiavau, kad lapkritį teks mokėti apie 100 eurų. Panašiai ir buvo“, – LRT.lt 

kalbėjo vyras. 

Kito, 25 kv. m, buto, esančio 1979 m. statytame name, šildymo sąskaita taip pat padidėjo 

daugiau nei dvigubai. Praėjusiais metais už šildymą lapkričio mėnesį teko atseikėti 19,49 euro, o 

šiemet sąskaita jau 43,28 euro. 

 
Vilniaus šilumos tinklai įspėja – gruodį teks mokėti dar daugiau  

Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas 

Jakubauskas sako, kad tokį padidėjimą lėmė rekordinės dujų kainos ir šaltesnis nei įprastai lapkritis. 

„Vilniaus šilumos tinklų kaina yra išaugusi dėl tarptautinio dujų kainų augimo, jos šiuo metu yra 

maždaug 6 kartus didesnės. Dėl to Vilniaus šilumos tinklų teikiama lapkričio mėnesio šildymo 

kaina yra pakilusi 95 proc., lyginant su praėjusių metų lapkričiu. Be to, šių metų lapkritis buvo 1 

laipsniu vėsesnis nei praėjusiais metais“, – pažymi L. Jakubauskas. 

Jis vardija, kad 2–3 kambarių senos statybos buto galutinė šildymo kaina už lapkritį turi būti 

apie 2 kartus didesnė. „Jeigu praėjusiais metais senos statybos nerenovuotame name žmogus 

mokėjo 35 eurus, tai šiemet sąskaita sieks šiek tiek virš 70 eurų. Naujos statybos ar renovuotame 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1560486/vilniecius-siurpina-lapkricio-sildymo-saskaitos-kai-kam-teks-pakloti-ir-100-euru-o-gruodi-dar-daugiau
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name praėjusiais metais sąskaita siekė apie 20 eurų, o šiemet apie 40 eurų“, – sako Vilniaus šilumos 

tinklų atstovas. 

L. Jakubauskas įspėja, kad gruodį sąskaitos bus dar didesnės, kadangi dujų kaina nemažėja, 

o gruodžio pirmosios dienos labai šaltos. „Gruodžio pradžia buvo tikrai neįprastai šalta. Šaltukas 

kandžiojasi ir išnaudojami visi mūsų gamybiniai pajėgumai. Dujų kaina stabilizavosi, bet ji 

nemažėja ir svyruoja tarp 75–85 eurų už megavatvalandę“, – teigia L. Jakubauskas. 

Kompensacijoms už šildymą Vilnius kitąmet skirs papildomai apie 5 mln. eurų  

Vilniaus savivaldybė informuoja, kad mažas pajamas gaunantys gyventojai gali pasinaudoti 

šildymo kompensacija. Pažymima, kad daugiau kaip 16 tūkst. Vilniečių jau pasinaudojo 

kompensacijomis už būsto šildymą – iki spalio 31 d. kompensuota apie 1,3 mln. eurų šildymo 

išlaidų. 

Ar priklauso šildymo kompensacija, sostinės gyventojai gali pasitikrinti pasinaudodami 

skaičiuokle. 

Taip pat verta pažymėti, kad antradienį Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias nuo 

2021 m. daugiau gyventojų galės gauti kompensacijas už būsto šildymo išlaidas. „Kompensacijos 

už būsto šildymą gavėjų skaičius dar šiemet gali išaugti iki 22 tūkst. Ir kompensacijoms 2021-

aisiais skirsime apie 1,7 mln. eurų, o nuo 2022-ųjų sausio pasikeitus būsto šildymo kompensacijų 

apskaičiavimo metodikai dėl kompensacijų galės kreiptis dvigubai daugiau vilniečių (iki 30 tūkst.). 

Savivaldybė šildymo kompensacijoms papildomai skirs iki 5 mln. eurų“, – sako Vilniaus 

savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė. 

Informacija apie kompensacijas pateikiama Vilniaus savivaldybės interneto svetainės 

skiltyje „Socialinė parama“. Prašymus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu, tel. 8 700 35545, el. 

paštu sis@vilnius.lt arba atvykę į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos per. 3 (tik su galimybių 

pasu). 

Vilniečiai gali pasinaudoti būsto šildymo kompensacija, nepriklausomai nuo naudojamo 

šildymo būdo, t. y. tiek jei būstas šildomas centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, 

anglimis, dujomis ar pan.), taip pat galima geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų 

kompensacija. 

 

 
Mokėjimų atidėjimas 

 

Butų savininkai, gaunantys būsto šildymo kompensaciją, gali kreiptis ir dėl teisės į kredito ir 

palūkanų apmokėjimą nustatymo daugiabučio namo modernizavimo atveju. Be to, sostinės 

gyventojai gali kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus dėl dalies pabrangimo už šildymą atidėjimo. 

Tokia galimybe kol kas nepasinaudojo nė vienas vilnietis. 

 

NORINTIESIEMS MOKĖTI MAŽIAU UŽ ŠILDYMĄ EKSPERTAI MATO DU KELIUS – 

GRIAUTI ARBA RENOVUOTI 

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, LRT.lt 2021.12.08 www.lrt.lt, 

TN: tn  

https://www.spis.lt/
https://www.vilnius.lt/
https://www.spis.lt/
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1558802/norintiesiems-moketi-maziau-uz-sildyma-ekspertai-mato-du-kelius-griauti-arba-renovuoti
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Itin pakilus šildymo kainoms, valstybė puolė ieškoti būdų, kaip gyventojams palengvinti 

šildymo naštą, tačiau kai kurie gyventojai tikina dėl to galvos nė nesukantys – kainų augimas 

negąsdina dėl jau anksčiau atliktos būsto renovacijos. Kaip teigia LRT.lt kalbinti ekspertai, 

renovacija, nors ir turi trūkumų, kol kas išlieka vienu iš dviejų kelių, kaip mažinti energijos 

sunaudojimą ir už šildymą mokamą sumą. Kitas kelias, anot ekspertų, – griauti energiškai 

neefektyvius daugiabučius ir statyti naujus. 

Pirmosios naujo šildymo sezono sąskaitos dalį šalies gyventojų nustebino. Vilniuje, kur 

šildymo kainos ūgtelėjo daugiausia iš didžiųjų miestų, kai kurie gyventojai už spalį gavo dvigubai 

didesnes sąskaitas nei praėjusiais metais. Ekspertai prognozuoja, kad šildymo kainos gali dar 

augti. „LRT ieško sprendimų“ komanda domisi, kokiais būdais miestai ir bendruomenės siekia 

sumažinti išlaidas šildymui. Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius 

sprendimus taiko? Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt. 

 
Renovuoti pastatus paskatina kiti gyventojai 

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, Lietuvoje pagal 

renovuotų daugiabučių dalį pirmauja Birštonas. Čia renovuota apie pusė visų renovuotinų pastatų. 

Kaip LRT.lt teigia Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valentinas Vincas Revuckas, tokių rezultatų priežastys paprastos – miestas kompaktiškas ir žmonės 

vieni kitus pažįsta, todėl renovuotų pastatų gyventojai pasikalba su nerenovuotų pastatų gyventojais 

ir taip paskatina imtis šio proceso. 
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Jis pateikia pavyzdį: šių metų sausį Birštone, Balio Sruogos gatvėje, esančių dešimtojo ir 

dvyliktojo namų šildymui reikėjo 8–11 kilovatų energijos. Šalia esantis ir tuo metu nerenovuotas 8-

asis namas pareikalavo bene dvigubai daugiau – 23,3 kilovato kvadratiniam metrui. 

Vertinant šildymo kainas, pirmų dviejų namų gyventojai esą mokėjo 44–57 centus už 

kvadratinį metrą, o aštuntojo namo – 1,16 euro. „Tai tris kartus brangesnis šildymas. Birštone 

šildymas ir taip yra vienas pigesnių Lietuvoje, nes 80 proc. mes naudojame vadinamuosius čipsus – 

medienos drožles. Visa tai gyventojus labai paskatino [imtis renovacijos]“, – tikino V. V. Revuckas. 

Jis atkreipia dėmesį, kad valstybės parama gyventojams skiriama tik tuo atveju, jeigu 

energijos sutaupymas siekia bent 40 proc. V. V. Revucko preliminariais skaičiavimais, šis rodiklis 

Birštone siekia bent 50–60 proc. 

Vilniaus 404-osios gyventojų bendrijos pirmininkas Audrius Ramanauskas LRT.lt taip pat 

teigia, kad bendruomenė sprendimą imtis renovacijos priėmė siekdama mažinti šildymo kaštus ir 

gerinti gyvenimo kokybę. „Tai problema ne tik mūsų, bet visuose sovietinės statybos 

daugiabučiuose. Visi nori gyventi taip, kad butuose būtų užtikrinta bent minimali temperatūra – 20–

21 laipsnis. Ieškojome sprendimų, kaip būtų galima tai padaryti. Iki nuodugnios renovacijos ne iš 

karto priėjome. Tiesiog pirmiausia bandėme išspręsti apšiltindami galines sienas. 
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Sovietiniais metais šildymas gal buvo ne toks brangus ir aktualus. Čia mano tėvai galėtų 

papasakoti, nes buvau vaikas ir neteko mokėti, bet, kiek žinau, visi šildydavosi, atidarydavo langą, 

jeigu reikia, ir taip viskas būdavo sprendžiama. Čia ieškojome šiuolaikiškesnio sprendimo“, – sako 

A. Ramanauskas. 

Anot jo, kadangi bendruomenė dalį daugiabučio sienų jau buvo renovavusi savo lėšomis, 

surinkti didesnę sumą viso namo renovacijai buvo sudėtinga, todėl sudomino valstybės siūloma 

parama. 
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76. Ramanausko teigimu, atlikus renovaciją šildymo kaštai gyventojams sumažėjo 45–

50 proc. „Šiais metais visi labai diskutuoja ir akcentuoja, kaip reikės gyventi ir 

išgyventi. Pas mus šis klausimas nelabai eskaluojamas ir keliamas“, – teigia 

pašnekovas. 

Jo teigimu, renovacija lėmė geresnę gyvenimo kokybę, estetiškesnį daugiabučio vaizdą ir 

geresnį butų likvidumą. „Kiti skaičiuoja, kiek sutaupau šildymo ir kiek man reikės mokėti už 

renovaciją. Kuo toliau laikas eina, tuo nauda didesnė, nes palūkanos fiksuotos – 3 proc. – niekas 

nesikeičia, įmoka, jeigu esi pasiruošęs mokėti 20 metų, nekyla, o šildymo kainos kyla, paslaugų 

kainos kyla, visos kainos kyla. Tad kuo toliau, tuo nauda didės. Plius – estetika, vaizdas“, – sako A. 

Ramanauskas. 

Renovacija gali padidinti pastato ilgaamžiškumą 

LRT.lt kalbinti ekspertai taip pat teigia, kad dažnu atveju renovacija – ne tik tinkamas, bet ir 

neišvengiamas sprendimas. 

Kaip sako Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto mokslininkė 

Jurgita Černeckienė, kalbant apie energijos taupymą ir efektyvumą, reikėtų įsivaizduoti piramidę, 

kurios pagrindas – energijos poreikių mažinimas. 

Tai apima ir pastatų apšiltinimą, papildomą izoliavimą, kad pastatai būtų sandaresni, jų 

energinis efektyvumas didesnis ir energijos poreikis šildymo sezono metu būtų kuo mažesnis. 

 
Kylant į piramidės viršų, ties jos viduriu, yra efektyvus energijos vartojimas. J. Černeckienė 

paaiškina: čia kalbama apie tai, kad energija turėtų būti vartojama tik tada, kada jos reikia, o 

patalpos neperkaitinamos. „Jeigu galime miegoti esant laipsniu žemesnei temperatūrai, tai ir turėtų 

būti tokia galimybė, nes kiekvienas laipsnis leidžia sutaupyti apie 5 proc. kuro, o tai automatiškai 

yra ir pinigų taupymas. Taip pat, jeigu šviečia saulė, pavyzdžiui, pastato pietinėje pusėje, sistema 

turėtų sumažinti galingumą, kad patalpos neperkaistų“, – paaiškina J. Černeckienė. 

Piramidės viršūnėje – energijos naudojimas iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 

Mokslininkės teigimu, norint taupyti ir efektyvinti energijos naudojimą, reikėtų sekti šia piramide ir 

pirmiausia dėmesį kreipti į jos pagrindą – energijos poreikių mažinimą, o tai padaryti, pasak J. 

Černeckienės, leidžia būtent renovacija. „Neatsimenu, kuris ekonomistas yra pasakęs, kad geriausia 

energija yra nesunaudota energija. Tai yra tai, ko mes išvengėme. Paskui jau yra pasirinkimai, bet 
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pirmiausia reikėtų stengtis, kad energijos nereikėtų. Manau, renovacija ir yra tas šiltinimas pastatų, 

kuris duoda didžiausią efektą“, – sako J. Černeckienė. 

Jos tvirtinimu, be jau minėto rezultato – sumažėjusių išlaidų šildymui, pastato estetinio 

vaizdo ir kitų, reikėtų nepamiršti, kad renovacija pastatui suteikia ir ilgaamžiškumą. „Pastatas 

tampa ir ilgaamžiškesnis. Pavyzdžiui, jeigu blokiniai pastatai, automatiškai uždaromos siūlės, į jas 

neprieina drėgmės, todėl galima tikėtis, kad pastatas ilgiau tarnaus“, – sako mokslininkė. 

Ragina atskirti šilumos ir šildymo kainas 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos katedros docentas dr. Kęstutis 

Valančius taip pat teigia, kad renovacija yra neišvengiama. Kitu atveju reikėtų pasiryžti energiškai 

neefektyvius pastatus griauti. „Tokius pastatus reikia arba griauti, arba renovuoti. Kai kur tokia 

praktika taikoma, nes jie tikrai neefektyvūs. Kažkada kuras buvo labai pigus ir niekam nerūpėjo, 

kiek jis kainuoja. Dėl šilumos kainų arba šildymo kainų – reikia atskirti: yra šilumos kaina ir yra 

šildymo kaina. Šilumos kaina yra eurai už kilovatvalandę. Šilumos tinklų kaina yra nedidelė, bet 

šildymo kaina būna didelė. O šildymo kaina yra tai, kiek gyventojas sumoka už šildymą. Kodėl 

šildymo kaina yra didelė? Nes neefektyvus, kiauras daugiabutis“, – komentuoja K. Valančius. 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamento 

Kompetencijų skyriaus patarėjas Marius Smaidžiūnas atkreipia dėmesį, kad pagal šiuo metu 

galiojančias nuostatas renovuojamas pastatas privalo pasiekti bent C klasės energinį efektyvumą, 

tačiau, pasirinkus kitą paketą, senas pastatas gali būti renovuotas taip, kad pasiektų A ar A+ 

energinę klasę. „Projekto lygis priklausys nuo to, kiek patys gyventojai norės investuoti. 

Populiariausias yra minimalus paketas, kur siekiama C arba B energinio naudingumo klasės. 

Esminiai ginklai, kuriais būtų galima tai pasiekti, yra sienų šiltinimas, langų pakeitimas, stogo 

apšiltinimas, durų pakeitimas ir galbūt šildymo sistemos sutvarkymas. 

Čia pagrindinės, pačios populiariausios priemonės. Yra projektų, kurie siekia ir didesnės 

klasės, pavyzdžiui, A ar A+. Tokie pasiekimai iš tikrųjų šiek tiek išbrangina projektą, bet 

skaičiavimai rodo, kad tie projektai atsiperka greičiau“, – sako M. Smaidžiūnas. 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja, ekonomistė profesorė Valdonė 

Darškuvienė LRT.lt teigia, kad pastatų renovacija leidžia pasiekti ne tik pagrindinį tikslą – 

sumažinti šilumos suvartojimą ir išlaidas. „Visuomenės požiūriu šilumos suvartojimo mažėjimas 

yra itin svarbus tvarumo, energijos išteklių tausojimo, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo 

veiksnys. Renovacijos programos palaiko statybų sektoriaus vystymąsi. Šis sektorius yra svarbus 

visai Lietuvos darbo rinkai įdarbintų žmonių skaičiumi. Taip pat svarbu pabrėžti, kad renovacijos 

programos yra itin svarbus šio sektoriaus struktūrinių pokyčių veiksnys. Galiausiai svarbu 

akcentuoti, kad Lietuva paveldėjo labai prastos būklės daugiabučius. Renovacija ne tik padidina jų 

energinį efektyvumą, bet ir keičia miestų architektūrinį vaizdą“, – komentuoja V. Darškuvienė. 

Procesas ilgas, ne visada pavyksta sutarti 

Vis dėlto LRT.lt kalbinti pašnekovai teigia, kad renovacija turi ir trūkumų. Pirmiausia – tai 

gana ilgas ir sudėtingas procesas. Norint atlikti daugiabučio renovaciją, tam turi pritarti daugiau 

kaip pusė namo gyventojų. Be to, gyventojai turi sutarti ne tik dėl pačios renovacijos, bet ir dėl 

konkorečių priemonių. 

Čia gyventojams leidžiama pasirinkti, kokius renovavimo darbus reikėtų atlikti, kokias 

pastato dalis modernizuoti, keisti ir kaip tai padaryti. 

Kaip sako Vilniaus 404-osios bendrijos pirmininkas, pasitaikė atvejų, kai, priimant 

sprendimą, nuomonės išsiskyrė ir šeimose. 

Be to, valią balsavime išreikšti gali tik namo butų savininkai. Jeigu faktiniai gyventojai nėra 

savininkai, jų balsas nėra skaičiuojamas. Anot A. Ramanausko, tokia situacija susidarė ir jų 

daugiabutyje – maždaug 68 proc. gyventojų renovaciją palaikė, o iš kitų 32 proc. dalis pareikšti 

nuomonės negalėjo, nes oficialiai nebuvo butų savininkai – paveldėjus turtą, išsiskyrus šeimoms ar 

dėl kitų aplinkybių gyventojai nebuvo tinkamai sutvarkę nuosavybės dokumentų. „Į daugiabutį visi 

žiūri kitaip. Kai žmonės turi nuosavą turtą – sodo namą, nuosavą gyvenamąjį namą, nekyla 

klausimų, kodėl reikia tvarkyti sienas, stogą ar ką nors patobulinti. Visi mielu noru skiria tam lėšų, 

kad būtų gražiau, patogiau, komfortiškiau. Čia kyla kitų klausimų“, – teigia A. Ramanauskas. 
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Į tai dėmesį atkreipia ir kiti LRT.lt kalbinti ekspertai. Jie taip pat išskiria, kad procesas gana 

sudėtingas ir dėl kitų aspektų – gyventojai privalo gauti paskolą iš banko renovacijai atlikti, sudaryti 

sutartį su rangovais. O rangovų, teigia pašnekovai, dėl kylančių paslaugų kainų ir projektų 

atsiperkamumo taip pat nėra itin daug, todėl kai kuriems gyventojams rangovų paslaugų tenka 

laukti, tai dar pailgina renovaciją. 

Problemų gali kilti dėl netinkamai pasirinktų darbų 

Kaip teigia pašnekovai, pasitaiko atvejų, kai gyventojai, norėdami sutaupyti, renkasi tik kai 

kurias renovacijos priemones ir, pavyzdžiui, neatlieka šilumos punkto renovacijos, neįdiegia 

vėdinimo sistemos, o tai vėliau gali lemti, kad namuose kaupiasi drėgmė, atsiranda pelėsis. „Dažnai 

gyventojams, ypač gaunantiems mažesnes pajamas, atrodo, kad šilumos punktas neseniai 

renovuotas, atitinka kokybinius rodiklius, ir kai kurie namai tokios priemonės atsisako. Vėliau 

žmonės pamato klaidą ir tada patys renovuoja. Tai papildomos išlaidos. Taip pat būna dėl 

rekuperacijos sistemos. Atrodo, kartais nereikalinga, o kai namas renovuotas, kai oras necirkuliuoja 

taip, kaip turėtų, pradeda rastis pelėsis, tada gyventojai vėl pamato klaidą“, – sako V. V. Revuckas. 

J. Černeckienės teigimu, gyventojai tokių priemonių atsisako dėl gana nemažos jų kainos, 

bet dažnai neįvertina, kad apšiltinus namo sienas, užsandarinus plyšius, pakeitus duris ir langus 

pastatas tampa sandaresnis ir dėl to, kaip sako mokslininkė, dingsta natūralus vėdinimas. „Kol tie 

namai būdavo kiaurai košiami, šviežio oro patekdavo ir atrodė, kad viskas labai gerai. Kai 

apšiltiname, namai pasidaro sandaresni ir dažnai tenka spręsti vėdinimo klausimą. Tada dažnai 

padidėja ir drėgnumas, ypač lietingais laikotarpiais, tarpiniais sezonais. Taip pat padidėja anglies 

dvideginio koncentracija“, – sako J. Černeckienė. 

Taip pat, atkreipia dėmesį ekspertė, pasitaiko atvejų, kai daromi vietiniai vėdinimo 

įrenginiai, bet ne visada sumontuojami tinkamai ar tinkamoje vietoje. Atidarius vėdinimo angą 

jaučiamas šalto oro skersvėjis. „Tada žmonės užkiša skudurais ar dar kuo nors ir vėl vėdinimo 

nelieka. Tai brangu, o efekto neduoda, nes tiesiog netinkama eksploatacija ar parinkta netinkama 

vieta“, – atkreipia dėmesį J. Černeckienė. 

Kelia klausimą dėl finansinės naudos 

K. Valančius taip pat svarsto, kad renovacija, nors ir būtina, gyventojams ne visada gali būti 

finansiškai naudinga: nors jie moka mažiau už šildymą, tuo pat metu privalo padengti renovacijos 

kainą ir mokėti palūkanas bankui. „Renovacija gyventojams neapsimoka, bet apsimoka valstybei. 

Kažkada buvo, kad dėl sutaupomos energijos renovacija atsipirkdavo per dešimt metų. Pastaruoju 

metu skaičiuojama, kad išdalijus per metus žmonės moka tiek pat, kiek realiai mokėdavo, bet turi 

atnaujintą namą“, – sako K. Valančius. 

Jo teigimu, tokiu atveju atsiperkamumą galiausiai lemia šildymo kaina – renovacija labiau 

atsiperka tada, kai šildymo kaina kyla. Kainai nukritus po to, kai didelė dalis savivaldybių perėjo 

prie biokuro, renovacijos darbų ir jai reikalingų medžiagų kaina, atkreipia dėmesį K. Valančius, 

kilo. 

„Kad renovuotum daugiabutį, turi imti paskolą, mokėti palūkanas. Kodėl negali būti kokio 

nors renovacijos fondo, kad būtų nuimta našta dėl paskolos ir palūkanų?“ – svarsto K. Valančius. Jo 

teigimu, valstybei tai duotų naudos ne tik dėl, pavyzdžiui, mažesnės oro taršos, bet ir dėl to, kad 

gyventojai daugiau lėšų galėtų skirti vartojimui. 

M. Smaidžiūnas teigia manantis, kad brangstant energijos ištekliams renovacija atsiperka ir 

iš pat pradžių verta investuoti daugiau: „Žinant, kad energijos kainos auga ir, matyt, augs ateityje, 

turbūt verta svarstyti ir investuoti šiek tiek daugiau, kad projektas atsipirktų greičiau, kad ta nauda 

būtų labiau subalansuota.“ 

Jis taip pat teigia, kad pastaraisiais metais rangos darbų kainos padidėjo, o tai atbaido ir 

pačius rangovus prailginti projektų įgyvendinimo laikotarpį. Be to, renovuojant pastatą, kuriame 

gyvena mažiau žmonių, kaina vienam žmogui automatiškai yra didesnė, o pasiūlymas rangovams 

ne toks patrauklus. „Mažesniuose pastatuose investuoti, vertinant kvadratinį metrą, reikia šiek tiek 

daugiau nei dideliame pastate, nes ir rangovui didelis pastatas patrauklesnis, kur didesnė darbų 

apimtis ir uždarbis didesnis. Kitas dalykas, pastebime, kad didmiesčiuose ir gyventojai šiek tiek 

labiau pasiturintys, galbūt gali labiau sau leisti investuoti“, – sako M. Smaidžiūnas. 
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Ekspertai: arba renovuoti, arba griauti 

LRT.lt kalbinti pašnekovai neabejoja, kad renovacijos pritaikymas dažnu atveju yra 

neišvengiamas ir būtinas. Kaip teigia J. Černeckienė, dažnu atveju gyventojams tektų rinktis tarp 

pastato renovacijos ir nugriovimo. „Arba renovacija, modernizacija, arba pastato griovimas ir naujo 

statybos. Jeigu matome, kad konstrukcijos susidėvėjusios, pastatas praradęs mechaninį atsparumą, 

tokio pastato šiltinti tikrai neverta, nes galiausiai bešiltinant galima jį pribaigti. Bet jeigu 

konstrukciškai viskas gerai, tai vienintelis kelias. Niekaip kitaip nesutaupysime energijos“, – 

neabejoja J. Černeckienė. 

Tuo įsitikinęs ir K. Valančius. Jo teigimu, renovacija yra neišvengiama ir, nors gyventojai 

gali imtis priemonių, kurios efektyvintų šildymo sistemą, dauguma tų priemonių padėtų gyventi 

šilčiau, bet nesutaupytų pinigų. „Gyventojai dėl renovacijos nelabai ką gali padaryti. Ypač išorinės, 

kad pastatai būtų gražūs ir efektyvūs. Gyventojai nebent gali atlikti vidinę profilaktiką, tarkime, 

prasiplauti šildymo sistemas, kad jos pradėtų geriau šildyti. Bet dėl to nelabai ką sutaupys, tik bus 

šilčiau“, – sako K. Valančius. 

M. Smaidžiūnas taip pat tvirtina, kad renovacija duoda didesnį efektą, tačiau pabrėžia, jog 

kai kuriais atvejais gali būti naudinga atlikti ir mažesnius darbus, o kartais renovacija net nėra 

galima. „Aišku, didelė renovacija duoda didesnį efektą, gyventojai turbūt labiau pajunta, bet ne 

visus pastatus galima taip renovuoti. Paimkime, pavyzdžiui, kultūros paveldo pastatus, kur galbūt 

negali šiltinti fasado dėl tam tikrų kultūros paveldo reikalavimų. Kas tokiu atveju lieka? 

Susitvarkyti sandarumą ir pagerinti pastato šildymo sistemą. Bet kokiu atveju pagerinta šildymo 

sistema, sutvarkytas pastato sandarumas padeda neperkaitinti pastato ir tą energiją turėti pastate“, – 

sako M. Smaidžiūnas. 

Savo ruožtu V. Darškuvienė teigia, kad vertinant galimą pritaikymą privalu atsižvelgti tiek į 

ekonominį, tiek į neekonominį naudingumą. Jos teigimu, dėl infliacijos lūkesčių didesnės naudos 

galėtų tikėtis tie gyventojai, kurie renovaciją atliko anksčiau. 

Žinote pavyzdžių, kaip kiti sprendžia tam tikras problemas ir kokius sprendimus taiko? 

Parašykite mums sprendimuzurnalistika@lrt.lt. 

# LRT ieško sprendimų# Šildymas# Šildymo kaina# Renovacija# Aplinkos projektų valdymo 

agentūra# Vilniaus Gedimino technikos universitetas# Kauno technologijos universitetas 

 

https://www.lrt.lt/tema/lrt-iesko-sprendimu
https://www.lrt.lt/tema/sildymas
https://www.lrt.lt/tema/sildymo-kaina
https://www.lrt.lt/tema/renovacija
https://www.lrt.lt/tema/aplinkos-projektu-valdymo-agentura
https://www.lrt.lt/tema/aplinkos-projektu-valdymo-agentura
https://www.lrt.lt/tema/vilniaus-gedimino-technikos-universitetas
https://www.lrt.lt/tema/kauno-technologijos-universitetas
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IS-928/653-IV-4 priedas 

 

VERT 2021-12-09 pranešimas. Įvyko VERT ir Prancūzijos ambasados atstovų susitikimas  

TN: tn  

 

2021 m. gruodžio 7 d. įvyko nuotolinis Prancūzijos ambasados Lietuvoje ir Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptarti naujausi 

pokyčiai Lietuvos elektros energijos rinkoje ir centralizuoto šilumos tiekimo srityje. 

Ruošiantis Prancūzijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, kuris truks nuo 2022 m. 

sausio 1 d. iki birželio 30 d., Prancūzija siekia atlikti Lietuvos autonomijos vertinimą, šiuo tikslu 

Prancūzijos ambasados Lietuvoje atstovai kreipėsi dėl susitikimo su VERT specialistais, siekdami 

daugiau sužinoti apie Lietuvos energetikos rinkas.  

Ypatingą Prancūzijos ambasados Lietuvoje Ekonomikos tarnybos atstovų susidomėjimą 

sukėlė Baltijos šalių atsijungimas nuo BRELL tinklo ir Lietuvos regioninė politika boikotuoti 

Astravo atominės elektrinės gaminamą energiją. Be to, Prancūzijos atstovai domėjosi šiuo metu 

rengiamais naujais teisės aktais centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje.  

Susitikimo metu VERT ekspertai apžvelgė Lietuvos energetikos rinką ir centralizuotą 

šilumos tiekimą. Lietuvos atstovai pasidalijo savo patirtimi ir pristatė pagrindinius reguliavimo 

principus, naujausius pokyčius ir regioninius iššūkius elektros energijos rinkoje. Centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriuje tuo tarpu daugiausia dėmesio buvo skirta besikeičiančiai Lietuvos 

reguliavimo aplinkai. 

Susitikimas suteikė galimybę toliau plėtoti dvišalį bendradarbiavimą, kurį tiek VERT 

atstovai, tiek Prancūzijos ambasados Lietuvoje delegatai įvardijo kaip vertingą. Buvo sutarta 

palaikyti dvišalį bendravimą ir būsimų susitikimų metu teikti naujausią informaciją apie pokyčius 

Lietuvos energetikos rinkose, siekiant palengvinti Prancūzijos ambasados Ekonomikos tarnybos 

dokumento dėl Lietuvos autonomijos rengimą. 

 
VERT 2021-12-09 pranešimas. Įvyko VERT ir Ispanijos ambasados atstovų susitikimas  

TN: tn  

 

2021 m. gruodžio 8 d. įvyko Ispanijos ambasados Lietuvoje ir Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (VERT) atstovų susitikimas, kuriame buvo aptarti naujausi pokyčiai Lietuvos 

dujų ir elektros rinkose.  

Ispanija, kurios vyriausybė skiria didelį dėmesį atsinaujinančiai energijai, turi ambicingų 

planų atsinaujinančiosios energijos sektoriuje. Siekdama paskatinti jų įgyvendinimą, Ispanijos 

ambasada siekia geriau suprasti dabartinius atsinaujinančiosios energetikos pokyčius Lietuvoje. 

Šiuo tikslu atstovybė tikisi nustatyti Ispanijos įmonėms šioje srityje atsiveriančias galimybes ir 

galiausiai sustiprinti mūsų šalių ekonominius ryšius. 

Virtualaus susitikimo metu buvo siekiama apžvelgti pagrindinius reguliavimo principus ir 

naujausius pokyčius Lietuvos dujų ir elektros energijos rinkose, ypatingą dėmesį skiriant 

atsinaujinančiajai energetikai, kad Ispanijos atstovai geriau suprastų, kaip identifikuoti  investavimo 

galimybes Lietuvoje.  

Susitikimo metu VERT atstovai apžvelgė VERT veiklą ir kompetenciją, taip pat pristatė 

Lietuvos dujų ir elektros energijos rinkas, jų dalyvius, gamybos struktūras ir elektros energijos bei 

dujų gamybos šaltinių balansą, strateginius projektus elektros ir dujų rinkose. VERT informavo apie 

mažmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimo procesą Lietuvoje ir dabartinius pokyčius 

atsinaujinančiosios energijos rinkoje, kurioje Ispanijos delegatai išreiškė ypatingą susidomėjimą 

AEI aukcionais. 

Šis nuotolinis susitikimas buvo svarbi proga aptarti dvišalį bendradarbiavimą, kurį tiek 

Ispanijos ambasados, tiek VERT atstovai įvardijo kaip naudingą ir siektiną toliau plėtoti. Abi šalys 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-09/ivyko-VERT-ir-Prancuzijos-ambasados-atstovu-susitikimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-09/ivyko-VERT-ir-Ispanijos-ambasados-atstovu-susitikimas.aspx
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ketina plėsti ekonominius ryšius energetikos rinkose, ateityje organizuojant energetikos reguliavimo 

institucijų, diplomatinių atstovų ir kitų svarbių rinkos dalyvių susitikimus. 
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IS-928/653-IV-5 priedas 

 

SPAUDŽIANT ŠALČIAMS VISAS KVARTALAS LIKO BE ELEKTROS: BŪSTUOSE 

NUTRŪKO VANDENS TIEKIMAS, KAMBARIUOSE – VOS 10 LAIPSNIŲ ŠILUMOS 

Radvilė Rumšienė, LRT.lt, 2021.12.09 

TN: tn  

 

 

 

 

 
Spaudžiant šalčiui kvartalo „Šeimos alėja“ gyventojai liko be elektros 

 

Klaipėdos pašonėje įsikūrusio kvartalo „Šeimos alėja“ gyventojai griebiasi už galvų – 

spaudžiant keliolikos laipsnių šalčiui viso kvartalo gyventojai liko be elektros. Naujutėlaičiuose 

būstuose įsikūrusios jaunos šeimos priverstos kęsti nepatogumus – kambariuose oro temperatūra 

vos perkopia 10 laipsnių šilumos ribą, dingus elektrai žmonės liko ir be vandens. Gyventojai 

jaučiasi palikti likimo valiai – kada problema bus išspręsta kol kas niekas negali pasakyti, tačiau 

kvartale dirba itin gausios ESO pajėgos. 

Spustelėjus šalčiui liko be elektros 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1560565/spaudziant-salciams-visas-kvartalas-liko-be-elektros-bustuose-nutruko-vandens-tiekimas-kambariuose-vos-10-laipsniu-silumos
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Pajūryje pastarosiomis naktimis spaudžia nemenkas šaltis – termometrai kai kur stojo ir ties 

16 laipsnių žemiau nulio riba. 

Kaustant šalčiui visai netoli Klaipėdos vystomas gyvenamųjų namų kvartalas dėl elektros 

įrangos gedimo paskendo tamsoje. Tai keliems šimtams žmonių reiškia anaiptol ne tik vakarus 

žvakių šviesoje, bet kur kas didesnius nepatogumus – nutrūkus elektros tiekimui namai liko 

nešildomi, netiekiamas ir vanduo. „Situacija yra tokia, kad pirmąjį kartą dingo gruodžio 7 d. 22 val. 

vakare. ESO („Energijos skirstymo operatorius – LRT.lt) žadėjo, kad bus sutvarkyta iki 23 val. 

vakaro, paskui – iki 1 val. nakties, galiausiai gavome žinutę, kad tik gruodžio 8 d. iki 12 val. dienos. 

Be abejo, to nepadarė. Elektra mirguliuoja visame name. Šiuo metu valandą turime elektrą“, – 

ketvirtadienį priešpiet pasakojo viena kvartalo gyventojų, prašiusi neatskleisti tikrojo vardo ir 

pavardės. 

Ketvirtadienio naktį padėtis dar labiau komplikavosi – neatlaikiusi įtampos pagrindinė 

kvartalo transformatorinė sudegė. 

Be elektros likusių žmonių namuose oro temperatūra siekė vos 11 – 12 laipsnių šilumos. 

Kvartalo gyventojams, kurių nemenka dalis – jaunos šeimos, auginančios mažus vaikus, kelios 

pastarosios paros tapo tikru išbandymu šalčiu. 

Nutrūkus elektros tiekimui lieka ir be vandens, negali naudotis kanalizacija 

Gyventoja neslėpė, kad situacija – itin liūdna, mat per visą gedimų laikotarpį žmonės 

nesulaukė jokios apčiuopiamos pagalbos iš kvartalo vystytojų. „Paskutinės naujienos yra tokios, 

kad trūksta galios bendrai kvartalui ir tiesiog įrenginiai elektros nepakelia mūsų visų namų. Pas mus 

viskas yra elektra. Mes neturime jokių šildymosi alternatyvų. Vandenį turime tik, kai yra elektra. 

Mūsų visi gręžiniai, valymo įrenginiai yra prijungti prie elektros. Jeigu dingsta elektra, mes 

nebeturime nieko“, – pasakojo kvartalo gyventoja. 

Kol kas žmonės nežino, kada problema bus išspręsta, mat nei statytojai, nei ESO žmonėms 

informacijos apie tai esą neteikia. 

Pašnekovė „Šeimos alėjoje“ būstą prieš mažiau nei pusantrų metų įsigijo už 76 tūkst. Eurų, 

o šiuo metu kvartale toks 65 kv. m ploto būstas esą kainuoja nuo 100 tūkst. Eurų. „Buvo žadėta, kad 

šildymas, nors ir elektra, bet mokėsime ne daugiau nei 30 eurų. Mano sąskaita paskutinė yra 125 

eurai. Čia mes labai džiaugiamės, kad taupome, nes pernai 230–250 mokėdavome“, – pasakojo 

pašnekovė. 

Ji taip pat pastebėjo, kad praėjusiais metais, kai kvartalas dar nebuvo taip gausiai 

apgyvendintas ir nemaža dalis namų dar tik buvo statomi, problemų dėl elektros nekilo, tačiau 

šiemet, kai apie 80 proc. pastatytų būstų jau įsikūrė žmonės ir elektros suvartojimas išaugo – per 

šaltymetį išryškėjo didelė problema. 

Žmonės gelbėjo vieni kitus 

Jau gruodžio 8 d., kai gyventojai be elektros turėjo verstis ir šaltį bei nutrūkusį vandens 

tiekimą kęsti apie pusę paros, kai kurie kvartalo gyventojai nusprendė palikti namus – kol situacija 

bus išspręsta išsikėlė pas artimuosius. 

Tai, kad situacija mažus vaikus auginančioms šeimoms šiuo metu kvartale yra itin 

sudėtinga, tvirtino ir kita kvartalo „Šeimos alėja“ gyventoja. Ji pasakojo girdėjusi, kad itin daug 

nepatgumų buvo tiems, kurių kūdikiai maitinami pieno mišiniais, mat be elektros ir vandens, maistą 

vaikams paruošti buvo ypač didelis iššūkis. 

Žmonės pasakojo bandę gelbėti vieni kitus, pasidalyti dar turimomis šilto vandens 

atsargomis ir pan. 

Statytojai savo kaltės neįžvelgia 

Nors gyventojai piktinasi tuo, jog iš kvartalo vystytojų jokios pagalbos nesulaukia, šie 

tvirtina, kad su kilusiais nesklandumais nėra susiję. „Statytojas jokios atsakymobės už svetimą turtą, 

juo labiau, ESO jokios atsakomybės neneša ir nieko negali atsakyti“, – aiškino „Šeimos alėjos“ 

projektų vadovas Raimundas Katutis. 

Tvirtinama, kad ESO kvartale pastatyta pastotė buvo per silpna kvartalo poreikiams 

patenkinti, tad šiomis dienomis tam tikros dalys pastotėje sudegė. „Čia ne dėl statytojo kaltės. Kaip 

yra daroma – statytojas kreipiasi į ESO, prašo elektros naujiems namams. ESO išduoda sąlygas, 
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praveda tinklą, pastato pastotę, pastato dėžutes, skaičiukus ir tiekia elektrą. Jie patys skaičiuoja, 

kokio galingumo turėtų būti ta pastotė, transformatoriai ir t.t.. Mes negalime į tą dėžę įeiti ir ten 

nieko daryti. Čia ne mūsų teritorija“, – aiškino projektų vadovas. 

Kvartalo atstovas taip pat pastebėjo, kad ir statytojai šiomis dienomis esą patyrė tam tikrų 

nepatogumų – be elektros stovėjo vystytojų biuras, statybininkų vagonėliai. „Dabar puola visi ant 

mūsų, atrodo, kad mes čia kažkokie dievai ir sprendžiame. Kvailokai iš vienos pusės atrodo. Aš 

jaučiuosi atsakingas, aišku, bet ar man tikrai jaustis atsakingu ir už ESO klaidas?“, – sakė R. 

Katutis. 

Kvartale vienas gedimas sekė kitą, sprendžiant situaciją įranga į Klaipėdos rajoną 

gabenta net iš Kauno 

Panašu, kad šiuo metu itin nemalonią situaciją lėmė pajūrį užgriuvęs šaltis bei vienas po kito 

sekę technikos gedimai bei juos lydėjęs vis didesnis elektros energijos poreikis. 

ESO atstovas Paulius Kalmantas LRT.lt aiškino, kad gruodžio 7 d. dėl didelių šalčių ir namų 

šildymo elektra staigiai išaugo bendrovės transformatorinės apkrovimas ir esamas 250 kVA 

transformatorius sugedo. Situaciją stengtasi spręsti nedelsiant. „Nakties metu dvi brigados dirbo 

siekiant kuo greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams panaudojant du avarinius generatorius. 

Dėl didelio šalčio namai ir toliau šalo, šildymui reikalingas galingumas tik augo. Susidarė situacija, 

kai vietoje turimų generatorių galingumo nepakako pilnai atstatyti elektros tiekimo visiems 

vartotojams“, – dėstė P. Kalmantas. 

Tačiau gruodžio 8 d., apie pietus, elektros energijos tiekimas buvo atstatytas visiems 

kvartalo gyventojams, pakeičiant transformatorių į galingesnį 400 kVA. Tačiau vienu metu 

gyventojams įsijungus itin daug elektros prietaisų – veikė pagrindinis šildymas, papildomi 

radiatoriai, vandens šildytuvai, šaldytuvai, kvartalo teritorijos apšvietimas ir t.t. – pradėjo kaisti ir 

perdeginėti saugikliai transformatorinėje ir kabelinėse spintose. Todėl vakar dienos ir vakaro metu 

atsijungdavo pavienės transformatorinės linijos. 

„Gruodžio 9 d., po vidurnakčio, įvyko gedimas ir galingesnėje transformatorinėje. Tiekimas 

buvo pilnai atstatytas 6 val. ryto. Nakties metu dirbo net elektrikų 7 brigados bei inžinerinis 

personalas – pajungti 7 galingi generatoriai, kurie buvo vežami iš viso Klaipėdos regiono ir Kauno 

miesto. Įprastai regione budi 9 operacinės brigados, o Klaipėdos rajone – viena. Į šio įvykio vietą 

suvažiavo beveik visos į turimos pajėgos iš Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos, Plungės, Šilutės, 

Tauragės ir net Kauno.“, – apie ESO komandai tekusį iššūkį pasakojo bendrovės atstovas. 

Ketvirtadienį „Šeimos alėjos“ kvartalo gyventojams elektra tiekiama iš generatorių, o kartu 

tvarkoma ir sugedusi transformatorinė. „Atsiprašome gyventojų dėl patirtų nepatogumų, 

suprantame, kad tokiu metų laiku situacija išties sudėtinga, dėkojame jiems už supratingumą. Tai 

buvo iššūkis ir ESO, dėjome ir dedame visas pastangas, kad elektros tiekimas nenutrūktų“, – sakė P. 

Kalmantas. 

Iš viso elektro energija minėtame kvartale tiekiama 215 klientų. 

Jis taip pat pastebėjo, kad per pastaruosius metus daugėjant klientų, proporcingai auga ir 

tinklo apkrovos, o ir pati vidaus šildymo infrastruktūra paremta išskirtinai elektra, todėl labai žema 

temperatūra prisidėjo prie situacijos, t.y. itin stipriai išaugusių apkrovų. Situaciją pablogino galimai 

prasta namų izoliacija. „Savo ruoštu itin atidžiai vertiname naujų klientų prijungimus tokiose 

vietose, kad išvengti panašių situacijų ateityje“, – sakė ESO atstovas. 
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IS-928/653-IV-6 priedas 
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IS-928/653-IV-7 priedas 
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RENGINIAI 
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IS-928/653-V-1 priedas 
 

AM 2021 12 09 pranešimas. Konferencija: kokio Lietuvai reikia Statybų kodekso? 

TN: tn  

 

 
 

Penktadienį (gruodžio 10 d.) vyks nuotolinė konferencija „Statybos kodeksas – mažiau 

reguliavimo, daugiau galimybių“, kurioje bus apžvelgta statybos sektoriaus teisinio reguliavimo 

situacija Lietuvoje, apibendrintos užsienio šalių tendencijos bei pristatytos siūlomos alternatyvos.  

Konferenciją organizuoja Aplinkos ministerija kartu su Mykolo Romerio universitetu.  

Statybos sektorius kasmet auga ir užima svarbią vietą valstybės ekonomikos struktūroje. Jo 

dalyviai atkreipia dėmesį, kad statybų proceso normavimas yra pernelyg detalus, nedraugiškas 

vartotojui. Dėl to kyla diskusijų, ar nevertėtų sujungti į kodeksą statybos sritį reglamentuojančius 

teisės aktus, taip susisteminant ir kokybiškai peržiūrint dabartinį teisinį reguliavimą.  

Apie tai diskutuos konferencijos dalyviai – įvairių profesijų atstovai, kurie savo veikloje 

susiduria su statybos procesų teisiniu reguliavimu. Pranešimus skaitys Lietuvos architektų rūmų, 

Vilniaus miesto ir Kauno rajono savivaldybių atstovai, Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, 

teismo ekspertai, teisininkai ir kiti. Bus nagrinėjami pastarojo meto statybos sektoriaus pokyčiai, 

iššūkiai ir tendencijos.  

Konferencijos programą ir pranešimų temas rasite čia. 

Renginys bus transliuojamas „Youtube“, renginio nuoroda čia. Pageidaujančius prisijungti 

prie diskusijų, vyksiančių po kiekvienos konferencijos dalies pranešimų, kviečiame registruotis iš 

anksto. Užsiregistravusiems čia, prisijungimo nuorodą atsiųsime likus vienai dienai iki renginio. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/konferencija-kokio-lietuvai-reikia-statybu-kodekso
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/LT%20konferencija_programa_fin.pdf
https://youtu.be/cYyuhXnCKEA
https://forms.gle/rRSveMX8L2CjN1cZ8
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IS-928/653-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO_INSPEKTA CON Flanšinių jungčių montavimo mokymai, 

TN: tn  

 

Persiunčiame kvietimą dalyvauti gruodžio 29 d. vyksiančiuose flanšinių jungčių montavimo 

nuotoliniuose mokymuose – Slėginių sistemų varžtinių sujungimų surinkimas vadovaujantis 

standartu LST EN 1591 -4:2013. 

 

Būtina registruotis. Registracijos forma pridedama. 

Išsamesnė informacija apie mokymus pateikiama žemiau.  

 
Pagarbiai 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

From: Rita Andriuškevičienė <rita.andriuskeviciene@inspekta.eu>  

Sent: Thursday, December 9, 2021 2:19 PM 

To: Rita Andriuškevičienė <rita.andriuskeviciene@inspekta.eu> 

Subject: INSPEKTA CON Flanšinių jungčių montavimo mokymai 

 

Laba diena,  

Tarpušvenčio laikotarpyje, gal būt, daugelio darbuotojų laisvesnis laikas, kas atostogauja, kas 

laisvesniu grafiku dirba – puiki proga sudalyvauti mokymuose nuotoliniu būdu ir įgyti papildomų 

žinių -  Slėginių sistemų varžtinių sujungimų surinkimas vadovaujantis standartu LST EN 

1591-4:2013. 

Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks jau greitai – GRUODŽIO 29 D. 

Prisegame registracijos formą. 

 

 
KITA INFORMACIJA 

- Mokymų kaina: Bazinis 110 €/žm., Bazinis+ 150 €/žm. 

https://lsta.lt/aktualijos/inspekta-con-flansiniu-jungciu-montavimo-mokymai/
mailto:info@lsta.lt
mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
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- Pagal  įstatymo 22 str. PVM netaikomas    

- Kalba: lietuvių (esant poreikiui kita kalba, mokymai derinami indvidualiai ar priskiriama 

prie kitos esamos grupės, jei yra) 

- Mokymų trukmė: 4 valandos 

- Mokymai nuotoliniai per Microsoft Teams platformą 

- Mokymai įvyks susidarius grupei 

- Sėkmingai baigusiems mokymus išduodamas pažymėjimas/certificate (LT / EN) 

 

Pagarbiai 

Rita JERMALAVIČIŪTĖ-ANDRIUŠKEVIČIENĖ 

Mokymų grupės vadovė 

 

 
 
+370 655 69 334 

rita.andriuskeviciene@inspekta.eu 

Inspekta Con, UAB 

Ukmergės g. 283B, 

06313, Vilnius 

www.inspek ta.eu  

 

       

 

REGISTRACIJOS FORMA 

 

Įmonės pavadinimas 

 

Įmonės adresas, kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, mob. tel. Nr.  

 

Flanšinių jungčių montavimo mokymai – Slėginių sistemų varžtinių sujungimų surinkimas 

vadovaujantis standartu LST EN 1591-4:2013 

 

2021 M. GRUODŽIO 29 D. (NUOTOLINIAI) 

- Mokymų kaina: Bazinis 110 €/žm., Bazinis+ 150 €/žm. Pagal  įstatymo 22 str. PVM netaikomas    

 

Registruotis galite siųsdami užpildytą registracijos formą el. paštu: rita.andriuskeviciene@inspekta.eu 

Mob.tel. pasiteiravimui: +370 655 69334 

Paslaugų teikimo tikslu Mokymo įstaiga tvarkys mokinio asmens duomenis, reikalingus paslaugai suteikti. 

Asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei to reikia paslaugai suteikti, laikantis teisės aktų nustatytų 

terminų. 

Registracijos patvirtinimas: 

 

A.V.     (pareigos)  (vardas, pavardė, parašas) 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, 

pavardė 

Gimimo 

data 

Kontaktinis 

telefonas ir el. 

paštas 

Mokymų lygmuo 

BAZINIS 

BAZINIS+ 

(kiekvienam asmeniui parašyti 

reikiamą lygmenį)↓ 

Mokymų 

kaina 

EUR 

1.      

2.      

3.      

mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
http://www.inspekta.eu/
https://www.linkedin.com/company/inspekta-uab/
https://www.facebook.com/inspektaLT/
https://www.youtube.com/channel/UCelL_JTh_x928HOh6XkFHhA
mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
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IS-928/653-V-3 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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VI SKYRIUS 

 

NAUDINGA 

INFORMACIJA 
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IS-928/653-VI-1 priedas 

 

 
 

 AB „Kauno energija“ 2021-12-06 pranešimas. 

TN: tn  

 

„KAUNO ENERGIJOS“ INOVACIJA: Į „MOKSLO SALĄ“ ATKELIAVO 30 TONŲ 

SVERIANČIOS ŠALČIO MAŠINOS 

 

Kaune Nemuno saloje kylantį mokslo muziejų „Mokslo salą“ pasiekė įspūdingų 

gabaritų inovatyvūs įrenginiai – dvi šalčio mašinos, kurios mokslo populiarinimui skirtas 

erdves aprūpins vėsuma. Tai pirmasis tokios apimties į vėsumos tiekimo rinką žengiančios 

bendrovės „Kauno energija“ projektas. 

„Mokslo salai“, kurios plotas siekia 11,5 tūkst. Kv. metrų, vėsumą gamins absorbciniai 

šilumos siurbliai, dar vadinami šalčio mašinomis. Naudojant šią inovatyvią ir Lietuvoje dar tik 

pirmuosius žingsnius žengiančią technologiją, gana sudėtingo technologinio proceso metu, iš 

šilumos tinklų termofikacinio vandens šilumos energija paverčiama vėsuma.  

Dviejų šaldymo mašinų, kurių bendra galia 1576 kW, kelionė į Lietuvą užtruko keletą 

mėnesių. 30 tonų sveriantys įrenginiai atplaukė į Klaipėdos jūrų uostą, iš kurio sausumos keliu 

saugiai atvežti į Kauną. „Mokslo saloje“, kurios atidarymas numatytas 2022 m., jau yra įrengti 

vėsumos sistemai reikalingi aušintuvai, bus įrengtas šilumos punktas.  

„Mokslo saloje“ bus įrengtos ko gero galingiausios šiuo metu šalčio mašinos Lietuvoje. 

Vėsumai gaminti naudojami absorbciniai šilumos siurbliai, palyginti su šiuo metu labiausiai 

paplitusiais kompresoriniais oru aušinamais vėsinimo įrenginiais, yra gerokai ekologiškesni, 

kadangi vėsumos gamybai panaudojama centralizuotai tiekiama miesto šiluma, kurios daugiau kaip 

90 proc. Kaune pagaminama iš atsinaujinančio ir vietinio kuro.  

Svarbus faktorius, kad absorbcinio tipo mašinose nenaudojamos šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos. Šio tipo mašinos, palyginti su kompresorinėmis, suvartoja ženkliai mažiau 

elektros energijos (kuri didžiąja dalimi nėra „žalia“), o tai sumažina išlaidas ne tik už suvartotą 

elektros energiją, bet ir už instaliuotą galingumą“, – sako bendrovės „Kauno energija“ Technologijų 

ir inovacijų skyriaus vadovas Laimonas Narbutas. 

Absorbcinius šilumos siurblius naudoti vėsinimui „Kauno energijos“ specialistai 

rekomenduoja dideliems administracinės, visuomeninės, komercinės ir pramoninės paskirties 

objektams, kuriuose projektinis vėsinimo poreikis didesnis nei 500 kW instaliuotosios galios.  

Nors patalpų oro vėsinimas nėra naujas dalykas pasaulyje, tačiau vėsinimas panaudojant 

centralizuotai tiekiamą šilumą – dar pakankamai nauja paslauga Lietuvoje. „Kauno energijos“ 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energijos-inovacija-i-mokslo-sala-atkeliavo-30-tonu-sveriancios-salcio-masinos
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energijos-inovacija-i-mokslo-sala-atkeliavo-30-tonu-sveriancios-salcio-masinos
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energijos-inovacija-i-mokslo-sala-atkeliavo-30-tonu-sveriancios-salcio-masinos
http://auga.kaunas.lt/projektai/patogus-gyventi/naujasis-kauno-centras/mokslo-muziejus-mokslo-sala/
https://www.kaunoenergija.lt/vesumos-tiekimas
http://auga.kaunas.lt/projektai/patogus-gyventi/naujasis-kauno-centras/mokslo-muziejus-mokslo-sala/
https://www.kaunoenergija.lt/vesumos-tiekimas
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specialistų teigimu, toks vėsumos tiekimas yra ekologiškesnis ir ekonomiškesnis lyginant su kitom 

šiuo metu rinkoje esančiomis vėsinimo alternatyvomis bei yra itin patogus pastatų savininkams, nes 

nebereikia rūpintis įrangos instaliavimu ir technine įrenginių priežiūrą. 

 

 

 

 
 

AB Kauno energija 2021 m. gruodžio 2 d. pranešimas 

TN: tn  

 

ŠILDYTIS TAUPIAU – MISIJA ĮMANOMA: VALSTYBĖ SKIRIA PARAMĄ 

BESIJUNGIANTIEMS PRIE CENTRALIZUOTO ŠILDYMO 

 

Šildytis taupiau ir švariau norintys gyventojai turėtų suskubti. Iki 2022 m. vasario 1 d. 

skiriama 50 proc. valstybės parama atsisakantiems šilumos gamybai iškastinį kurą (dujas, anglį, 

durpes, skalūnus) naudojančių įrenginių ir prisijungiantiems prie centralizuotai tiekiamos miesto 

šilumos. 2 mln. eurų parama skiriama per LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūrą (APVA). 

Iškastinio kuro kainoms kylant iki neregėtų aukštumų, centralizuotai tiekiama miesto šiluma 

(CŠT) yra pats optimaliausias būdas gyventi šiltai ir nepermokėti už šildymą. Skaičiuojama, kad, 

pavyzdžiui, perėjus nuo neefektyvaus dujinio šildymo prie CŠT, šildymo sąskaita galėtų būti net iki 

50 proc. mažesnė, kai dujos yra rekordiškai brangios. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) ekspertų teigimu, nors biokuro bei gamtinių 

dujų kainų padidėjimas neišvengiamai paveikia ir miesto šilumos kainas, CŠT išlieka pigiausias 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/sildytis-taupiau-misija-imanoma-valstybe-skiria-parama-besijungiantiems-prie-centralizuoto-sildymo
https://www.apva.lt/call/kvietimas/
https://www.apva.lt/call/kvietimas/
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būdas šildytis, lyginant su alternatyvomis. Jeigu teisingai įvertinamos visos įrangos įsigijimo, 

eksploatacijos, amortizacijos bei kitos išlaidos, miesto šiluma yra bene 2 kartus pigesnė už šildymą 

naudojant dujas ar šilumos siurblius. 

Žalią atsinaujinantį išteklių – biokurą – šilumos gamybai naudojantys centralizuotos miesto 

šilumos tiekėjai dėl pigesnio kuro ir mąsto ekonomijos gali užtikrinti optimaliausią šilumos kainą ir 

žvelgiant ilgalaikėje perspektyvoje. 

Miestai draus kietąjį kurą? 

Ekologija yra dar viena, ne mažiau už ekonominę svarbi, priežastis pereiti nuo taršaus 

autonominio šildymo prie CŠT. Tyrimai rodo, kad atėjus šaltajam sezonui oro kokybė šalies 

miestuose ir miesteliuose labai suprastėja, nes šilumai gaminti naudojamas aplinkai nedraugiškas 

iškastinis kuras, nekokybiški šilumos gamybos įrenginiai. 

LŠTA specialistai atkreipia dėmesį, kad iš prastos kokybės kietojo kuro katilų, kuriuose 

neįmanoma efektyviai sudeginti net gero kuro, į aplinką patenka anglies monoksidas (CO). 

Liaudiškai vadinamos „smalkėmis“, šios dujos gali sukelti sunkias kvėpavimo takų, onkologines 

ligas ar net kainuoti gyvybę. 

Siekiant švaresnės gyvenamosios aplinkos, Lietuvos miestai net svarsto galimybę drausti 

kietojo kuro naudojimą tankiai gyvenamose vietovėse. 

75 proc. šilumos – žalia 

Centralizuotas šilumos tiekimas yra Europos Sąjungos ir Lietuvos prioritetas, nes leidžia 

palaikyti švarų orą miestuose, šilumos gamybai efektyviai panaudoti miškų ir buities atliekas, 

sumažinti priklausomybę nuo globalių energetinių išteklių. CŠT reikalingi vamzdynai įrengti ir 

veikia beveik visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 

Šiuo metu Lietuvoje centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti naudojama net 75 proc. 

atsinaujinančio, daugiausia – vietinio, biokuro ir tik 19 proc. – gamtinių dujų. Taip mūsų šalis 

reikšmingai prisideda sprendžiant klimato kaitos problemas. 

Parama namui – iki 10 tūkst. Eurų 

Skatinant CŠT plėtrą Lietuvos valstybė remia naujų vartotojų prisijungimą prie centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklų. Viena iš galimybių gauti paramą – LR Aplinkos ministerijos Klimato kaitos 

programos lėšomis finansuojama priemonė. 

Individualių ir daugiabučių namų gyventojai kviečiami kreiptis į miesto šilumos tiekimo 

bendroves ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro (dujos, anglys, skalūnai, durpės) 

šildymo sistemą į centralizuotą apsirūpinimu šiluma būdą. 

Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui – 2,5 tūkst. Eurų, daugiabučiui 

namui – 10 tūkst. Eurų. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų 

namui. Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai. 

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio 

naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Šilumos tiekėjai, įvertinę technines galimybes, 

įsipareigos nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis. 
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IS-928/653-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-10 pranešimas.  

TN: tn  

 

SĄSKAITAS APMOKĖKITE TIESIOGIAI IŠ E-PASLAUGŲ PUSLAPIO 

 

 
 

Nuo 2021 m. gruodžio 10 d. AB „Klaipėdos energija“ e-paslaugų puslapyje pradeda veikti 

mokėjimo inicijavimo paslauga. Šios paslaugos pagrindu Bendrovės klientai galės apmokėti 

sąskaitas už šilumos energiją tiesiai iš e-paslaugų puslapio. 

Paslaugos teikiami privalumai: 

Tikslumas – Bendrovė gauna tikslius atliktų mokėjimų duomenis, išvengiama klaidų, kurių 

dažnai pasitaiko pildant mokėjimo pavedimus, palengvėja sąskaitos ir mokėjimo sudengimo 

procesas. 

Operatyvumas – apmokėti sąskaitas užtruks mažiau laiko ir tai galima operatyviai atlikti iš 

bet kurios vietos ar įrenginio patvirtinant savo banko identifikavimo priemone. 

Trumpa naudojimosi instrukcija: 

1. Prisijungus prie e-paslaugų puslapio, spausti mygtuką „MOKĖTI“  

 

2. Patikrinus ar automatiškai suformuotas mokėtojo kodas ir suma yra teisingi, pasirinkti 

banką, per kurį atliksite mokėjimą: 

 

3. Patvirtinti identifikaciją savo banko puslapyje su Smart-ID, Kodų kortele, M. Parašu, 

PIN generatoriumi, biometrika ar kt. priemonėmis ir užbaigti mokėjimą. Atlikę 

mokėjimą būsite automatiškai nukreipiami atgal į e-paslaugų puslapį. 

Informuojame, kad netolimoje ateityje planuojame įdiegti atsiskaitymo būdą tiesiai iš 

kiekvieną mėn. siunčiamų el. laiškų su pranešimais apie suformuotas sąskaitas. Apie naujoves 

informuosime Bendrovės puslapyje www.klenergija.lt ir socialiniuose tinkluose, o esant 

galimybėms, papildomai ir internetiniuose dienraščiuose. 

Raginame Bendrovės klientus jungtis prie e-paslaugų puslapio ir taip saugoti aplinką 

neteršiant jos popierinėmis sąskaitomis. Norint sužinoti daugiau apie e-paslaugas spausti čia. 

Daugiau informacijos kas yra mokėjimo inicijavimo paslauga spausti čia. 

Pastebėjus netikslumų ar esant funkcionalumo sutrikimams, pvz., nepavyksta atsiskaityti per 

mokėjimo inicijavimo paslaugas, prašome operatyviai informuoti el. paštu kac@klenergija.lt, kad 

tokie gedimai būtų laiku identifikuoti ir sutvarkyti. Laiške prašome nurodyti tikslią informaciją ir, 

esant galimybėms, pridėti ekrano nuotrauką. 

 

https://www.klenergija.lt/saskaitas-apmokekite-tiesiogiai-is-e-paslaugu-puslapio/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/12/pexels-oleg-magni-2058128-scaled.jpg
http://www.klenergija.lt/
https://www.klenergija.lt/gyventojams/atsiskaitymas-uz-paslaugas/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy0ZjUsdb0AhXwo4sKHRZIA8cQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.lb.lt%2Flt%2Fmedia%2Fforce_download%2F%3Furl%3D%252Fuploads%252Fdocuments%252Ffiles%252Fmusu-veikla%252Fmokejimai%252Fmokejimo-paslaugu-vartotojams%252FDUK%2BPSD2%2Bnaujos%2Blicencin%25C4%2597s%2Bpaslaugos.pdf&usg=AOvVaw0Pa6rvQJhUixLLIt6NTN6B
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IS-928/653-VI-3 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-12-09 pranešimas. 

TN: tn  

 

ŠIAULIAI NUOLAT GRAŽĖJA. DRAUGYSTĖS PROSPEKTAS 

 

Jau renovuotų Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik 

mažesnėmis išlaidomis šildymui, kokybiškesnėmis gyvenimo sąlygomis bei gražesniu pastato 

vaizdu, bet ir kita ilgalaike renovacijos nauda – padidėjusia turto verte, taip pat galimybe 

prisidėti prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto estetinio veido kūrimo. 

Būkime savo miesto šeimininkai! Atsinaujinkime savo namus kartu su sparčiai gražėjančiu 

miestu! O kol kas kartu pasivaikščiokime jo gatvėmis ir stebėkime šiuos pokyčius. Pradėkime 

nuo Draugystės prospekto.  

Renovuoto Draugystės per. daugiabučio gyventojas: „Labai faina čia gyventi“ 

Ramūnas Bosas – laimingas renovuoto Draugystės per. 13 daugiabučio namo gyventojas.  

Jis neslepia, kad pagrindinis kriterijus, kodėl pirko butą šiame name – jo renovacija: „Ne, kai 

pirkome butą, mūsų daugiabutis dar nebuvo renovuotas, bet jau žinojome, kad jis yra įtrauktas į 

renovuojamų namų sąrašą, jau buvo paruoštas jo atnaujinimo projektas“. 

Šis daugiabutis atnaujintas 2015 metais. Iki renovacijos Ramūnui jame gyventi neteko, bet 

jis prisimena tuomet aktyviai domėjęsis tokių namų komunaliniais mokesčiais, ypač sąskaitomis už 

šildymą. „Teko girdėti, kad butai Draugystės per. senuose nerenovuotuose namuose buvo vadinami 

vienais brangiausių mieste būtent dėl tenykščių gyventojų gaunamų sąskaitų už šildymą. Buvę 

mano buto savininkai rodė sąskaitą, kai už gūdžiausio žiemos mėnesio šildymą mokėdavo po 600 

litų“, – pasakoja pašnekovas. 

Jis tikino neišsigandęs renovacijos darbų keliamų nepatogumų. Ramūnas džiaugiasi gerais 

statybų vadovais, gyventojus išsamiai supažindinusius su numatytais darbais, kurie vėliau, beje, 

vyko gan greitai ir sklandžiai. „Nereikia bijoti klausti ir domėtis vykstančia renovacija, jei jos metu 

ir kyla kažkokių klausimų, problemų, viskas išspendžiama bendraujant“, – neabejoja Ramūnas 

pašnekovas. 

Nors nerenovuotame Draugystės per. 13 daugiabutyje jam gyventi neteko, šiaulietis 

nuoširdžiai džiaugiasi renovuoto namo patogumais ir privalumais, pirmiausia atsiradusia galimybe 

reguliuoti buto patalpose šildymą ir ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už šildymą. „Galimybė 

savarankiškai reguliuoti šilumą kambariuose – labai naudingas dalykas, pavyzdžiui, miegamajame 

pasidarome vėsiau, kituose kambariuose – šilčiau. Už lapkričio mėnesio šildymą šiemet mokėjome 

tik 14,65 Eur, o namuose vaikštome trumpomis rankovėmis“, – džiaugiasi vyras. 

Jis vardina ir kitus renovacijos privalumus – atnaujintą vamzdyną, elektros instaliaciją, 

žinoma, ir pagražėjusį namo fasadą, bendrą jo vaizdą. Kaip šeimininkas Ramūnas džiaugiasi ir 

draugus ar artimuosius į svečius kviesdamas, nes savo daugiabučiu didžiuojasi. Ir ne tik juo, bet ir 

itin kruopščiai išpuoselėta jo aplinka, įrengtomis vaikų žaidimų aikštelėmis: „Žmonės iš Pietinio 

miesto rajono atvažiavę stebisi, kad Šiauliuose tokių gražių vietų yra. O mums – labai fainai čia 

gyventi“. Ir kaip nebus, kai du – devynerių ir pustrečių metų vaikus auginančiai šeimai tiesiai po 

namo langais įrengtos dvi puikios, pagal skirtingus tokio amžiaus vaikų poreikius pritaikytos 

žaidimo aikštelės. 

Ramūnas turi pažįstamų, gyvenančių dar nerenovuotuose Draugystės per. daugiabučiuose. 

„Ir jie jau nekantriai laukia renovacijos“, – sako pašnekovas. Kvartalinės renovacijos idėją jis 

https://www.senergija.lt/naujienos/siauliai-nuolat-grazeja-draugystes-prospektas/
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vertina labai teigiamai, prisipažįsta itin smagiai ir pakiliai besijaučiantis, kai eina pasivaikščioti po 

„savo rajoniuką“.  

Kodėl būstas su „paskolėle“ renovuotame name – vertingesnis nei nerenovuotame be 

paskolos? 

Nekilnojamo turto agentūros MB  „Sauliaus būstas“ vadovas  Saulius Sendžikas neabejoja, 

kad investuoti į daugiabučio namo renovaciją naudinga ne tik dėl gražesnio pastato estetinio vaizdo, 

bet ir dėl išaugančios tokio būsto vertės. Jis skaičiuoja, kad vidutiniškai buto renovuotame name 

vertė po renovacijos išauga apie 20 proc., o ypatingai gerai renovuotuose namuose, kuomet 

sutvarkoma ir jų aplinka – net 25–30 proc.: 

Ar šiuo metu daugiabučio namo renovacija yra tai, į ką verta investuoti? 

Į namo renovaciją investuoti verta visuomet, nes tai – atsiperkanti investicija. Kiekvieno 

renovuoto namo ir atitinkamai buto jame rinkos vertė yra didesnė, žinoma, ir išoriškai renovuoti 

namai tampa patrauklesni, neretai būna sutvarkoma ir jų aplinka. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad perkant būstą renovuotuose namuose, kaip ir naujos 

statybos, bankai finansuoja iki 85 proc. sumos (suteikia paskolą), pirkėjui lieka įnešti 15 proc. 

pradinio įnašo. Perkant bustą kituose namuose, bankai suteikia paskolą tik 80 procentų sumos, tad 

pirkėjui reikia didesnio – 20 proc. – pradinio įnašo. 

Ar galėtumėte skaičiais įvardinti, kaip pasikeičia turto vertė po namo renovacijos? Šįkart 

labiausiai domintų Draugystės prospekto daugiabučių palyginimas. 

Šiuo metu bene paklausiausi yra 1–2 kambario butai, taigi tokio neremontuoto buto 

nerenovuotame name Draugystės per. 1 m2 kaina dabar siekia apie 900 eurų. Toje pačioje vietoje 

renovuotame name tos pačios būklės ir ploto buto nerasite pigiau nei po 1000–1100 eurų už 1 m2. 

Tokį pabrangimą lemia ne tik po renovacijos išauganti būsto vertė, bet ir nedidelė jų pasiūla. Tai 

tinka, kalbant ne tik apie Draugystės per. pastatus: renovuotuose namuose nėra daug parduodamų 

butų, o jei jų ir atsiranda, jie paprastai būna ypatingai greitai nuperkami. Pavyzdžiui, šiuo metu per 

visus Šiaulius rastumėte vos 10 renovuotuose namuose parduodamų butų. 

Renovacijos metu atnaujinus namo šildymo sistemą, visas jo konstrukcijas, jis beveik 

prilyginamas naujam namui, todėl pirkėjams tampa patrauklesniu, jie drąsiau investuoja į tokį būstą. 

Ir šiuo atveju nėra svarbu, ar pirkėjas tokį būstą įsigyja tam, kad pats jame gyventų, ar planuodamas 

jį nuomoti. Dėl po renovacijos išaugančio patrauklumo butai renovuotuose namuose, skirti nuomai, 

irgi paprastai išnuomojami greičiau nei nerenovuotuose namuose. 

Pakalbėkime apie ypatingai kruopščiai šiuo metu sutvarkytą Draugystės per. aplinką, 

atnaujintą infrastruktūrą,  kokią įtaka ji turi tenykščio nekilnojamojo turto vertei? 

Žinoma, kvartalinė renovacija ir viso rajono „gražinimas“ prideda vertės ir tenykščiams 

būstams. Žmonės, rinkdamiesi butą, įvertina ir jo aplinką – įrengtas vaikų žaidimų aikšteles, didesnį 

automobilių parkavimo vietų skaičių ir patogumą, net pakalbina kaimynus. Kadangi Draugystės 

per. – pats miesto centras, jam patrauklumo prideda ir patogus privažiavimas, ir autobuso stotelių 

išdėstymas. 

Mane apskritai labai džiugina kompleksiška renovacija. Nuvažiuoju kartais į Kelmę, 

Akmenę, kur yra daug renovuotų namų, negaliu nepastebėti, kaip dėl to gražėja, atsinaujina miestas, 

tikiu, kad tokia aplinka skatina žmonių norą ten gyventi. 

Kaip manote, kas šiauliečius stabdo nuo greitesnių renovacijos tempų? 

Manau, ne tiki šiauliečius, bet ir kitų didesnių miestų gyventojus nuo renovacijos stabdo 

didesnės kasdien patiriamos pragyvenimo išlaidos, dėl kurių jie pagaili lėšų renovacijai. Nors, mano 

akims, tikrai be reikalo. Nes pavyzdžiui, Kelmėje butų, o ir komercinių patalpų savikaina 

renovuotuose pastatuose tikrai yra išaugusi. Kartais lygini ir atrodo, kaip Šiaulių kainos, nes 

renovacijos dėka keičiasi viso miesto statusas, jis tampa patrauklesnis. 

Ką pasakytumėte nerimaujantiems, kad turint renovacijos paskolą ir atsiradus poreikiui, 

bus sunkiau parduoti butą su dar neišmokėta paskola? 

Padrąsinčiau nebijoti, nes ši situacija – lengvai išsprendžiama. Dabartiniai įstatymai 

nedraudžia parduoti buto su renovacijos paskolėle. Sakau „paskolėle“, nes gerai renovuotuose 

namuose tos paskolos tikrai nėra labai didelės. Jos persikelia naujiems pirkėjams, kurie, mano 
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pastebėjimais, dėl jų neprieštarauja, nes puikiai supranta ir įvertina visas naudas, kurias jiems 

suteikia renovacija. Pirmiausia tai, kad artimiausią dešimtmetį ir ilgiau nereikės galvoti apie jokius 

namo remonto darbus, išlaidas jiems ir bus galima gyventi tvarkingai. 

Nežinau Jūsų gyvenimo patirties, bet jei įsivaizduotume, kad gyvenate nerenovuotame 

Draugystės per. namo bute, ar būtumėte renovaciją palaikančiųjų sąraše? 

Taip, vienareikšmiškai būčiau tarp palaikančiųjų renovaciją. Anksčiau gyvenau bute naujos 

statybos name, jį pirkau būtent todėl, kad norėjau atitinkamų gyvenimo sąlygų, komforto. 

Renovaciją tą komfortą suteikia. Renovuoto namo bute įrengus apskaitos daviklius, atsiranda 

galimybė apskaičiuoti panaudotos šilumos kiek, šalia įrengiami termostatai leidžia reguliuoti 

šilumos kiekį. Žmogus pajunta, kas yra šiluma ir žino už ką moka.  

Palyginkime! 

 

 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-09  

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-12-06 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ GYVENIMO RATE – TOBULĖJIMAS, ATSAKOMYBĖ, 

EKOLOGIJA IR HARMONIJA 

 

 
 

Šiandien AB „Šiaulių energija“ verčia naują savo istorijos puslapį, pristatydama 

šiemet sukurtą savo logotipą. Bendrovės gyvenimo ratas sukasi jau beveik 100 metų: 2023 

metais minėsime savo šimtmetį! Jo laukdami sparčiai atsinaujiname, modernizuodami 

šilumos ūkį ir rinkdamasi šiuolaikiškus, aplinką tausojančius sprendimus šilumos gamyboje 

https://www.senergija.lt/uploads/news/id192/pictures/0001_1_1639059369.jpg
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-gyvenimo-rate-tobulejimas-atsakomybe-ekologija-ir-harmonija/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id191/pictures/0001_naujas-logo-pristatymas_1638778827.jpg
https://www.senergija.lt/uploads/news/id191/pictures/0002_naujas-logo-elektromobilis_1638778867.jpg
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ir perdavime. Naujame „Šiaulių energijos“ logotipe, lyg gyvenimo rate, simboliškai atsispindi 

jos nueitas ir toliau sėkmingai besitęsiantis kelias.  

Bendrovės įkūrimo data laikoma 1923 metų birželio 29 d., kai pradėjo veikti Bačiūnų 

elektrinė. Tai buvo Lietuvos energetinės sistemos vystymosi pradžia, todėl naujame spalvingame 

bendrovės logotipe šį laikotarpį taikliai žymi ciklameno spalva, simbolizuojanti tobulėjimą. 

Nestovėti vietoje, nuolat atsinaujinti, prisitaikant prie besikeičiančio laikmečio ir savo vartotojų 

poreikių – vienas iš svarbiausių AB „Šiaulių energija“ tikslų. 

Mėlyna spalva bendrovės logotipe – tai atsakomybė, kurią AB „Šiaulių energija“ jaučia, 

klientams siūlydama patraukliausias paslaugų kainas ir maksimalų patikimumą. Ši vandens spalva 

taip pat simboliškai primena kitą bendrovės gyvavimo laikotarpį, glaudžiai siejamą su Rėkyvos 

ežero pakrantėje iškilusia Rėkyvos elektrine. Tai buvo pirmoji elektrinė, pastatyta lietuvišku 

kapitalu ir jėgomis. Pirmąją srovę ji davė 1940 m. pabaigoje. 1944 m. Bačiūnų ir Rėkyvos 

elektrines darbuotojams pavyko apsaugoti nuo hitlerininkų bandymo jas išmontuoti ir susprogdinti. 

 O 1955 m. prasidėjo naujas etapas įmonės istorijoje – nutiesta pirmoji šiluminė trasa į Rėkyvos 

gyvenvietę. 

Žalia spalva logotipe atspindi dabartinį veiklos laikotarpį, kuriame bendrovė itin didelį 

dėmesį skiria ekologijai, harmonijai su gamta, pasitelkdama pažangias taršos mažinimo priemones. 

Sėkmingai diegiami ir plėtojami aplinkosauginiai projektai, vykdant  pagrindinę savo veiklą – 

šilumos energijos gamybą, centralizuotai tiekiant ją šildymui ir karšto vandens ruošimui, bei 

elektros energijos gamybą. 

AB „Šiaulių energija“ atsinaujinant, jos šūkis ir palinkėjimas vartotojams išlieka: „Kad Jūsų 

namai būtų šilti ir jaukūs!“ 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-06  
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LŠTA pažyma 2021-12-07 

 

ORO TARŠOS MAŽINIMAS LIETUVOS MIESTUOSE 
 

Valstybės politika 

 Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos oro taršos mažinimo strateginę politiką, 2019-

04-17 Vyriausybė patvirtino Nacionalinį oro taršos mažinimo planą. Šis planas priimtas 

vadovaujantis 2016-12-14  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų 

valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (OL 2016 L 344, p. 1), įgyvendinančiais teisės 

aktais, Europos Komisijos komunikatu „Nacionalinių oro taršos valdymo programų rengimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo gairės” (2019/C 77/01) bei kitais tarptautiniais ir 

nacionaliniais teisės aktais. Planas turės būti peržiūrimas ne rečiau kaip kas ketverius metus ir galės 

būti koreguojamas ar pildomas pagal poreikį, įtraukiant papildomų reikalingų priemonių. Lietuva, 

kaip ir kitos ES šalys, yra įpareigota pasiekti atitinkamus su oro ir klimato kaita susijusius rodiklius 

iki 2030 m. Plane daug dėmesio skirta ne tik taršių automobilių mažinimui ir piliečių persodinimui į 

viešąjį transportą, bet numatyta ir finansinė parama gyventojams, atsisakantiems kietojo kuro ir 

prisijungiantiems prie centralizuoto šilumos tinklo. Aplinkosauginiu požiūriu tai prisideda prie oro 

taršos mažinimo ir yra laikoma efektyviu šildymo būdu. Pagal patvirtintą Nacionalinio  oro taršos 

mažinimo planą, kiekviena savivaldybė turi prisidėti prie jo įgyvendinimo, atsižvelgiant į savo 

teritorijoje esančius iššūkius, mažinant oro ir aplinkos taršos rodiklius.  

Toliau pažymoje apžvelgiamos Lietuvos politikos gairės, tikslai, planai ir geroji 

įgyvendinimo praktika savivaldybėse, mažinant oro taršos keliamas problemas ir centralizuojant 

šilumos tiekimą, bei savivaldybių oro taršos ir poveikio aplinkai mažinimo perspektyvos iki 2030 

metų. Opi problema yra teršalų patekimas į orą, kuris ne tik daro neigiamą įtaką klimatui, tačiau tai 

taip pat kenkia ir žmonių sveikatai, nes žmonės dažniau serga įvairiomis plaučių ir kitomis 

kvėpavimo takų ligomis, todėl plano įgyvendinimas turėtų išspręsti dalį bėdų, ne tik ekosistemai, 

bet ir žmonių sveikatai t.y. sumažinti priešlaikinių mirčių skaičių.  

Daugiausia šiltnamio efekto dujų išmetama iš namų ūkių, todėl dėmesys turėtų būti sutelktas 

į šiame sektoriuje taikytinas veiksmingas priemones (šildymo įrenginių atnaujinimas, prisijungimas 

prie centrinio šilumos tiekimo (toliau-CŠT) sistemos, įrenginių pakeitimas į teršalų neišmetančiais 

atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančius šildymo įrenginius, kitos kietojo 

kuro naudojimą mažinančios priemonės). Svarbu pastebėti, kad be kita ko šilumos ūkio specialieji 

planai (toliau – ŠUSP) gali turėti vieną iš esminių taršos valdymo mechanizmų – galimybę 

kiekvienai savivaldybei planuoti centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūros plėtrą valdomoje 

teritorijoje. Šių planų privalumai savivaldybių dažnai neįvertinami ir neskiriamas reikiamas 

dėmesys planų rengimui, kas turi įtakos vėlesniems ir nesavalaikiams sprendimams, nukreiptiems į 

oro taršos prevenciją. 

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija š. m. liepos – rugpjūčio mėnesį atliko apklausą ir 

savivaldybių ŠUSP paiešką jų interneto svetainėse, i ir rezultatai parodė: kad iš 37 savivaldybių 

daugiau kaip pusėje nebuvo galimybės patikrinti šilumos ūkio specialiųjų planų galiojimo laiko. 7 iš 

37 savivaldybių telefoninio pokalbio metu nurodė, kad turi galiojančius planus, tačiau nenurodė, 

kokiu būdu būtų galima su jais susipažinti, nenurodė ir kontaktinių asmenų dėl išsamesnių 

atsakymų. 5 iš 37 savivaldybių nurodė, kad rengia naująjį planą, tačiau kaip numatyta Šilumos ūkio 

įstatyme, kad projektai turi būti paskelbti savivaldybių interneto tinklalapiuose, jų nebuvo galima 

rasti, o pasiteiravus kaip būtų galima su jais susipažinti, atsakyti negalėjo. 1 iš 37 savivaldybių 

nurodė neturinti patvirtinto plano arba nežinanti kur jį būtų galima rasti, o taip pat nurodė, kad 
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specialusis planas paskutinį kartą buvo patvirtintas tik 2009 m. Tik dalyje savivaldybių, t.y, tik 9 iš 

37 buvo nurodyti tikslūs planai,  jų patvirtinimo datos, galiojimo terminas ir atsakingas asmuo dėl 

papildomų klausimų, jei tokių būtų. Visa tai parodo atmestiną ir aplaidų požiūrį į šių planų rengimą, 

nors tai gali būti viena iš priemonių padedanti ne tik plėtoti savivaldybių infrastruktūrą, bet ir 

prisidėti prie oro taršos mažinimo. Toliau pateikiama informacija apie savivaldybių Šilumos ūkio 

specialiuose planuose  numatytą oro taršos mažinimo strategiją.  
 

Vilniaus miesto savivaldybė:  

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-05-09 sprendimu Nr. 1-1525 patvirtino atnaujintą 

Šilumos ūkio specialųjį planą. Plane numatyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo zonoje rengiant 

konkrečių objektų projektus, naujai statomiems, rekonstruojamiems arba kapitaliai 

remontuojamiems pastatams šilumos tiekimas turi būti numatytas iš CŠT, neleidžiama statyti, 

įrengti lokalių (necentralizuotam aprūpinimui šiluma) kieto, skysto ir dujinio kuro katilinių, 

dujinį kurą deginančių prietaisų, naudojamų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, 

komercinės paskirties statiniams, kurių šilumos poreikiai iki 0,01 MW galios (pvz., prekybos 

kioskai, degalinės), gali būti numatomas šildymas, naudojant elektros energiją. Konkurencinėje 

zonoje (mažas CŠT išvystymas) nauji vartotojai patys pasirenka jiems labiausiai tinkamą 

apsirūpinimo šiluma būdą: centralizuotą šilumos tiekimą arba šildymą iš individualių gamtinėmis 

dujomis kūrenamų katilinių, tačiau esamiems šios zonos šilumos vartotojams aprūpinimo šiluma 

būdo keitimas iš centralizuoto į necentralizuotą yra laikomas neatitinkančiu savivaldybės interesų, 

be to neleidžiama statyti, įrengti lokalių (necentralizuotam aprūpinimui šiluma) kieto ir skysto kuro 

katilinių. Jei nėra techninių galimybių aprūpinti konkretų vartotoją iš centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos arba tiekti gamtines dujas, tuomet galima įsirengti individualius šilumos gamybos 

įrenginius ar vietines katilines, kaip kurą naudojant ekologiškus energijos šaltinius, elektros 

energiją, kietąjį biokurą, išskyrus tepalinės kilmės bei skystą kurą, krosninį kurą, anglį. 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pirmoji Lietuvoje priėmė sprendimą nuo 2023-06-01 

uždrausti naudoti kietąjį kurą, akmens anglies ir durpių briketus. Šis sprendimas priimtas 

atsižvelgiant į Vyriausybės programą, kurioje numatyta Lietuvoje iki 2024 m. visiškai atsisakyti 

anglių bei naftos produktų vartojimo šilumos sektoriuje. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, 

Vilniaus miestas kryptingai eina oro taršos mažinimo link. 

 

Kauno miesto savivaldybė: 

Kauno miesto tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-203 atnaujintas Kauno miesto 

mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas, kuriame numatyta, kad CŠT zonoje statant ar 

rekonstruojant pastatus numatomas aprūpinimas šiluma iš CŠT sistemos. Šioje zonoje statomą ar 

rekonstruojamą pastatą gali būti numatyta aprūpinti šiluma iš vietinių šilumos šaltinių, taikant 

prioritetą gamtinių dujų kurui, tačiau tik nustatytais plane atvejais. Mišraus šilumos tiekimo (arba 

konkurencinėje) zonoje statant naujus pastatus, statytojo pasirinkimu galimas aprūpinimas šiluma iš 

CŠT sistemos arba iš vietinių (individualių) katilinių, kūrenamų gamtinėmis dujomis. Pasirinkus 

individualų šildymo būdą, poveikis aplinkai neturi viršyti leistinų normų. Ne CŠT zonoje esami ir 

nauji vartotojai aprūpinami šiluma iš vietinių šilumos šaltinių, o prioritetiniu kuru laikomos 

gamtinės dujos, nerekomenduojamas kietojo kuro deginimas.  Gyvenamieji vieno ir dviejų butų 

pastatai gali būti aprūpinami šiluma iš vietinių šilumos šaltinių visoje Kauno miesto savivaldybės 

teritorijoje. Tai reiškia, jog vieno ar dviejų butų namų ūkiai nėra įpareigoti prisidėti prie oro taršos 

mažinimo pasirenkant mažiau taršias kuro rūšis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 09-08 d. 

sprendime Nr. T-475 „Dėl Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų plano patvirtinimo“ numatytos priemonės skatinančios AEI naudojimą. Šios priemonės yra 

skirtos saulės energijos, geoterminės energijos naudojimo skatinimui, visuomenės informavimui, 

AEI naudojimo savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių pastatuose valdymo aspektams tobulinti, 

elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrai.  

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:  
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Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginiame plėtros plane, patvirtintame 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79 yra  

numačiusi racionaliai vystyti miesto infrastruktūrą, užsibrėžtam tikslui pasiekti tarp kitų uždavinių 

išsiskiria su oro taršos mažinimu susiję uždaviniai ir jiems įgyvendinti skirtos priemonės. 

Pažymėtina, kad numatytose priemonėse nėra CŠT vystymo gairių, o orientuojamasi į transporto 

priemonių taršos mažinimą, darnaus judumo, inžinerinės infrastruktūros, energijos taupymo ir AEI 

naudojimo sritis. Tai yra priemonės susijusios su transporto priemonių parko vystymu, nuotekų 

sistemos tobulinimu, viešųjų pastatų energijos taupymu ir visuomenės informavimu. Klaipėdos 

miesto savivaldybė iš kitų miestų išsiskiria tuo, kad  kelerius metus neviršija teršalų koncentracijų 

aplinkos ore ribinių verčių, todėl netobulina ir nerengia naujų oro taršos mažinimo planų. Klaipėdos 

miesto savivaldybės taryba 2021-10-28 sprendimu Nr. T2-226 nusprendė pradėti rengti Klaipėdos 

miesto savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialųjį planą ir šio plano vienas iš tikslų yra 

konkretizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, reglamentuoti aprūpinimo šiluma 

būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose 

bei suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant 

užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis 

sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinka 

 

Šiaulių miesto savivaldybė: 

2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plane, patvirtintame 2016-08-25 

sprendimu Nr. T-325, numatytas veiklos prioritetas – draugiškos gamtai kokybiškos gyvenamosios 

aplinkos kūrimas. Analizuojant iškeltus tikslus oro taršos mažinimo kontekste, išskirtinas siekis yra 

vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti. Dėmesys 

skiriamas ir CŠT modernizavimui, daugiabučių namų renovacijai ir su tuo susijusiems 

energetiniams klausimams. Šiaulių miesto savivaldybė išsiskiria iš kitų miestų tuo, kad yra 

numačiusi modernizuoti socialinius būstus, stebėti oro kokybę, ES lėšomis inventorizuoti visus 

individualius namus, kad būtų nustatytas jų šildymo būdas. Pagal Šiaulių miesto tarybos patvirtintą 

2015 -06- 25 sprendimą Nr. T-198 „Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste 

specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“ numatyti tam tikri apribojimai dėl kuro 

pasirinkimo, sąlygoti oro teršalų koncentracijų. Numatyta, kad CŠT zonoje neleistina įrengti 

kietojo, skystojo ir dujinio kuro katilinių. Didžiojoje teritorijos dalyje, nagrinėjant ne CŠT 

aprūpinimo šiluma būdą, suteikiama pirmenybė ekologiškai švariems energijos šaltiniams (išskyrus 

kietąjį biokurą) bei gamtinių dujų kurui. Ne CŠT aprūpinimo šiluma zonoje esami ir nauji vartotojai 

aprūpinami šiluma iš vietinių ir individualių šilumos šaltinių, nenustatant jokių papildomų 

reikalavimų. 
 

Panevėžio miesto savivaldybė: 

Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiame plane, patvirtintame Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280, prioritetas skiriamas 

darniai  miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrai. Pažymėtina, kad minėtame plane numatyti 

tikslai apima miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros ir aplinkos kokybės išsaugojimo ir gerinimo 

siekius. Ne tik valstybė remia ir skatina modernizuoti šildymo sistemas, tačiau ir pati savivaldybė 

yra numačiusi, kad siekiant mažinti problemas susijusias su klimato kaita bei efektyvinti resursų 

naudojimą,  yra tikslinga modernizuoti rajoninę katilinę RK-1, įvedant į eksploataciją pirmą, o 

vėliau ir antrą 12 MW šiluminės galios biokuro katilą, didinti renovuotų daugiabučių skaičių, taikyti 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose 

namuose.  

 

Apibendrinimas: 

Išanalizavus valstybės ir didžiųjų Lietuvos savivaldybių dokumentus, susijusius su oro 

taršos, klimato kaitos mažinimu ir tvarios aplinkos kūrimu (ŠUSP, oro taršos mažinimo programos, 

strateginiai planai), darytina išvada, kad priimti sprendimai yra labiau deklaratyvūs, o juose 
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skiriama per mažai dėmesio ilgalaikiam oro, aplinkos taršos strategijų kūrimui, planavimui, 

įgyvendinimui. Tokią mintį sustiprina tai, kad dažniausiu atveju strateginiai planai sudaromi 

artimiausiems trims metams, todėl tikėtina, kad trumpo galiojimo planai ilgalaikėje perspektyvoje, 

nėra tinkami ir naudingi Nacionalinio oro taršos mažinimo kontekste.  Negalima teigti jog tai visai 

neprisideda prie oro taršos mažinimo įgyvendinimo, tačiau tai yra labiau fragmentiškai nukreipta į 

klimato kaitos problemas ir nežinia ar tai duos apčiuopiamų rezultatų ilgalaikėje perspektyvoje. 

Siekiant identifikuoti visus galimus oro taršos šaltinius iš kurių vėliau sektų kitos su tuo 

susijusios priemonės, kaip tai numatyta Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

(toliau – NEKSP), sveikintinas Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas – pasitelkus ES paramą 

inventorizuoti visus objektus, ir jų naudojamus šilumos šaltinius. Nustačius visus šilumos šaltinius 

yra galimybė bet kada keisti (koreguoti) ŠUSP, nusimatyti papildomus tikslus ir jų įgyvendinimo 

būdą, o taip pat tai gali padėti atspindėti esamą realią situaciją ir atitinkamai imtis reikalingų 

veiksmų. 

Atliktas direktyvų ir vietinių teisės aktų vertinimas, leidžia manyti, kad ateityje visos 

Lietuvos savivaldybės privalės riboti iškastinio kuro naudojimą vietiniuose šildymo įrenginiuose. 

Pirmiausia tai turės pajusti miestų gyventojai, nes jose šių įrenginių koncentracija yra didžiausia. 

Ramesni gali būti nebent tik kaimo gryčių savininkai, nes jiems nauja šildymo alternatyva yra kur 

kas sunkiau pasiekiama.  
 

Aktualios nuorodos: 

• LT final NAPCP 2Jun19 annexed report.pdf (europa.eu) 

• Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019-04-26, Nr. 6860 nutarimas, dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo 

planas 

• EUR-Lex – 4367298 – EN – EUR-Lex (europa.eu) 

• tituliniai.indd (mruni.eu) 

 

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/reduction_napcp/LT%20final%20NAPCP%202Jun19%20annexed%20report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=LEGISSUM:4367298
https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16766/9789955192855.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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IS-928/653-VI-5 priedas 

 

Ekonomikos komiteto 2021 m. gruodžio 8 d. uždaro posėdžio darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-12-08 

10.00–10.01 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 

K. 

Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-12-08 

10.01–10.05 

Nuotoliniu 

ES-2021-69, 

COM/2021/547 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA iš dalies 

keičianti direktyvą 

2014/53/ES dėl valstybių 

narių įstatymų, susijusių 

su radijo įrenginių tiekimu 

rinkai, suderinimo 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 

L. Savickas 

R. O. 

Duburaitė 

3. 

2021-12-08 

10.05–10.15 

Nuotoliniu 

ES-2021-84, 

COM/2021/660 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 

EUROPOS 

PARLAMENTUI, 

EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, 

EUROPOS 

EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ 

REIKALŲ 

KOMITETUI IR 

REGIONŲ 

KOMITETUI Augančių 

energijos kainų 

problemos sprendimas: 

veiksmų ir paramos 

priemonių rinkinys 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 

L. Savickas 

R. O. 

Duburaitė 

Naujausi pakeitimai - 2021-12-03 11:57 

 

2021 m. gruodžio 8 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė (patikslinta) 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=18003
http://https/ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)547&lang=lt
http://https/ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)547&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)660&lang=lt
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1. 

2021-12-08 

10.15–10.17 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 

K. 

Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-12-08 

10.17–10.35 

Nuotoliniu 

ES-2021-74, 

COM/2021/645 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 

EUROPOS 

PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ 

REIKALŲ 

KOMITETUI IR 

REGIONŲ 

KOMITETUI. 2022 m. 

Komisijos darbo 

programa: Kartu 

kurkime stipresnę 

Europą  

Specializuotas 

(Svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

R. O. 

Duburaitė 

3. 

2021-12-08 

10.35–10.55 

Nuotoliniu 

XIIIP-5200  

Energetikos įstatymo Nr. 

IX-884 21 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. 

Skritulskas 

J. Pinskus 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

4. XIIIP-5201  

Elektros energetikos 

įstatymo Nr. VIII-1881 

15, 16, 17, 21(1), 22 ir 

74 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. 

Skritulskas 

J. Pinskus 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

5. 

2021-12-08 

10.55–11.05 

Nuotoliniu 

XIIIP-4636(2)  

Laisvųjų ekonominių 

zonų pagrindų įstatymo 

Nr. I-976 8 pakeitimo 

straipsnio įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

J. Pinskus 

D. Šaltmeris 

6. 

2021-12-08 

11.05–11.25 

Nuotoliniu 

XIVP-895  

Kelių priežiūros ir 

plėtros programos 

finansavimo įstatymo 

Nr. VIII-2032 2, 3 ir 9 

straipsnių pakeitimo ir 4 

straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

M. 

Skritulskas 

J. Pinskus 

D. Šaltmeris 

7. 

2021-12-08 

11.25–11.50 

Nuotoliniu 

XIVP-646  

Alkoholio kontrolės 

įstatymo Nr. I-857 2, 16, 

17, 18, 18(1), 22, 28 ir 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Bagdonas 

J. Pinskus 

R. Danė 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)645&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)645&lang=lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5200
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5201
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4636(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-895
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-646
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29 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

8. XIVP-116  

Alkoholio kontrolės 

įstatymo Nr. I-857 17 ir 

18 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Bagdonas 

J. Pinskus 

R. Danė 

9. 

2021-12-08 

11.50–12.25 

Nuotoliniu 

 

Dėl mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

(MTEP ) asignavimų 

valstybės biudžete 

didinimo galimybių bei 

Lietuvos mokslo ir 

inovacijų ateities 

 

A. 

Kupčinskas 

L. Savickas 

I. Jurkšuvienė 

10. 

2021-12-08 

12.25–12.35 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  
K. 

Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai - 2021-12-03  

_________ 

 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, 

TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI Augančių energijos kainų problemos sprendimas: veiksmų ir paramos 

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

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

928/653-VI-5-1 priedas 2021-12-13.pdf). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-116
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=18003


 

110 

 

IS-928/653-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA 2021-12-13 pirmadienio webinaras_CŠT sektoriaus investavimo kryptys, 

paramos priemonės, finansavimo sąlygos,  

 

Kvietimas_LŠTA pirmadienio webinaras_CŠT sektoriaus investavimo kryptys_paramos 

priemonės_finansavimo sąlygos 

 

Kviečiame š.m. gruodžio 13 d. (pirmadienį) 14.00 val. į LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų 

nuotolinį pasitarimą, kurio tema: Investiciniai  CŠT sektoriaus planai strateginiuose Lietuvos ir 

ES dokumentuose - esamos, planuojamos paramos priemonės. Prasidės naujas ES 2021-2027 

metų finansinės paramos laikotarpis, todėl matome poreikį bendram aptarimui/diskusijai su valdžios 

įstaigų atstovais apie kylančius iššūkius, kliūtis, perspektyvas pagal formuojamas/galimas remtinas 

veiklas: kur investuosime ir kaip transformuosime CŠT sektorių. 

Į susitikimą pakvietėm Energetikos ministerijos ir VERT atstovus. Kad diskusija būtų konstruktyvi 

būtų prašymas, kad įmonės taip pat trumpai papasakotų/pailiustruotų pavyzdžiais (gal jau esate 

atlikę investicinius skaičiavimus AEI technologijų projektams (šilumos siurblių, talpyklų, saulės, 

biokogeneracinių jėgainių ir kt.)), kur matote problematiką, ar yra teisinės-ekonominės prielaidos 

statyti, ar bus užtikrinta investicijų grąža ir pnš. 

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti. 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

_______ 

 

LŠTA INFO.  2021-12-06 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_SM3 deginimas 

 

Siunčiame š.m. gruodžio 6 d. vykusio  LŠTA nuotolinio pasitarimo medžiagą:  

- KTU doc. dr. Kęstutis Buinevičiaus pranešimas „Biokuro katilų eksploatavimo problemos 

dėl medienos skiedros kuro kokybės“ 

- Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  LŠTA pirmadienio webinaras_ dėl SM3 deginimo-

20211206_140126-Meeting Recording.mp4 
 

Galutinę K. Buinevičiaus pažymą dėl SM3 kuro deginimo atsiųsime po suderinimo su LŠTA 

Technikos komitetu.  
 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

UAB Tauragės šilumos tinklai informacija/diskusija dėl šilumos siurblių galimo naudojimo rezervu 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUyNTBiNjEtM2RkZC00NWRjLTkwYzMtZGMxM2UwYTc4ZTNm%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_NjUyNTBiNjEtM2RkZC00NWRjLTkwYzMtZGMxM2UwYTc4ZTNm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ea_xbDFLRaJLp8UshBUUD58B4M3vbZP_dt1nZAVrMYc6xA?e=RrVbei
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ea_xbDFLRaJLp8UshBUUD58B4M3vbZP_dt1nZAVrMYc6xA?e=RrVbei
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ea_xbDFLRaJLp8UshBUUD58B4M3vbZP_dt1nZAVrMYc6xA?e=RrVbei
http://www.lsta.lt/
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From: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>  

Sent: Wednesday, December 8, 2021 6:08 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: dėl šilumos siurblių rezervu 

 

Laba diena, 

Taip, kaip sakoma žiūrime ir manau visi galvojame, kaip įsidiegti į sistemas ko efektyvesnius ir 

,,žalesnius“ įrenginius.  

Taigi kyla tokių klausimų, gal yra kas išnagrinėję, kad kvailai nepasiklausčiau: 

1. Dėl finansavimo, tai jau du metai vis kažkas kažkur perkėlinėjama vis nesulaukiame ? 

aparat, saulės kolektoriai ir nuotolinis nuskaitymas. 

2. Koks tai finansavimas, kaip vertinti projektus ? kiek galime įsisavinti ? 

Modeliuoju situacija,  šilumos siurbliai 10 MW šilumos = 10 mln investicija. Konkretus 

klausimas koks finansavimas ? 

Toliau iškyla keletas paklausimų:  

a. Ar galima pritaikyti šio įrenginio įsisavinimui prie programos keičiant taršų kurą 

iškastini ? kokios sąlygos su dviem programomis kiek skirtu iš 10 mln., per abi 

programas. Kaip pavyzdys, taršų keičiant atsinaujinančiu įrenginiu 40 proc., 

finansavimas, įdiegiant atsinaujinantį įrenginį klimato kaitos programa 50 proc., = viso 

90 proc., 

2) Peržiūrėjus katilinių įrengimų ir šilumos tinklų montavimo taisykles, bei rezervinės 

galios aprašus – niekur nėra nurodyta VERT, dėl rezervinės galios raštą , ar būtų 

šilumos siurblio instaliuota galia 10 MW -kaip rezervinis įrenginys ir bendrovė 

rezervą užtikrina jeigu tos galios užtenka pagal projektą ir poreikį. Ar bus galima 

siekiant sumažinti technologinius nuostolius ir skaitysis šilumos siurblys kaip 

rezervinė galia , jeigu bus instaliuota ne katilinėje o tos katilinės CŠT sistemoje ??? 

3) jeigu taip kokie būtų reikalavimai ar viskas įprastai, kaip statant katiline.  

4) Ar būtų tokiam įrenginiui statant pramonės rajone PAV ir SAZ reikalavimai, bei AAA 

suderinimo – būtinumas ? 

Atsiprašau, be rods buvo ir kontaktai ir pranešimas, bet gal galite pakartoti šių pranešėjų? buvo 

praėjusių pirmadieni aptarta Prezidento šis punktas.  

 

 
_______ 

 

LŠTA įmonių vadovams:  savaitės aktualijų apžvalga 

2021-12-09 d. 

 

• Gruodžio 10 d. vyko darbo grupės dėl daugiabučių namų renovacijos strategijos 

įgyvendinimo priemonių plano parengimo posėdis (AM pateikė apibendrintas susitikimų 

metu pristatytas darbo grupės narių pastabas); 

• Pateikta informacija Energetikos ministerijai dėl apmokėjimo už šilumos punktų remontus 

teisėtumo; 

• VERT pateikė derinimui teisės aktų projektus: 

- 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; 

mailto:audrius.arcisauskas@tst.lt
mailto:info@lsta.lt
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- Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo 

projektas; 

- Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos 

pakeitimo projektas; 

- Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas. 

• Utenos ŠT pasiteiravimas dėl šilumokaičių metalo laužo supirkimo galimybių (daugiau info 

ČIA;). Pasidalinkit patirtimi, kur realizuojate naudojimui nebetinkamus lituotus 

plokštelinius šilumokaičius? 

• LŠTA gruodžio 8 d., išplatintas pranešimas „Kas labiau teršia ir nuodija aplinką: kaimyno 

kūrenamos atliekos ar centriniam šildymui naudojami energetiniai katilai? 

• Išsiųsta LŠTA pažyma „Oro taršos mažinimas Lietuvos miestuose“ (apie didžiųjų miestų 

savivaldybėse taikomas priemones mažinant oro taršos keliamas problemas ir skatinant 

jungtis prie CŠT) 

• LŠTA pažyma „Dėl teisėto patekimo į fizinio ar juridinio asmens namus ar patalpas“ 

(ruošiama) 

• Dr. Kęstučio Buinevičiaus pažyma „Biokuro katilų eksploatavimo problemos dėl medienos 

skiedros kuro kokybės“ (suderinus su LŠTA technikos komitetu, bus išplatinta); 

• Krašto apsaugos ministerija prašo LŠTA atstovo į Kibernetinio saugumo tarybą (Kauno 

energija pasiūlė delegatą)  

• SADM informacija:Kompensacija už būsto šildymą pasieks apie 110 tūkst. žmonių 

(papildomai skirs 16 mln. eurų būsto šildymo kompensacijoms,  

• Kauno energija įgyvendina vėsumos projektą: į „Mokslo salą“ jau atkeliavo 2 absorbciniai 

šilumos siurbliai (daugiau info ČIA) 

• Ruošiamas naujas „Šiluminė technika“ numeris 2021/3 

• LŠTA apklausa dėl apskaitos prietaisų (įvadinis šilumos + karšto vandens butuose) su 

nuotoliniu duomenų nuskaitymu įsigijimo montavimo kainų. Papildomai atsakė 6 įmonės, 

informacija perduota ESFA 

• LŠTA apklausa dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų taikymo problematikos 

UAB „Vilnius economics“ ekspertams (laukiam aktualių klausimų sąrašo iki gruodžio 13 d.) 

• Gruodžio 9 d. „Verslo žinios“ organizavo BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMĄ 2021  

• Artimiausi LŠTA pirmadienio webinarai: 

- Gruodžio 20 d.„GIS (ArcGIS) nauda šilumos tinklų eksploatacijoje“ (Hnit Baltic) 

- Sausio 3 d. UAB „Švykai“ pristatymas apie futeruotės paslaugą ir kt. antikorozines, 

priešgaisrines technologijas 

• Gruodžio 16 d. (ketvirtadienį) vyks  asociacijos narių  vadovus šventinis susitikimas 

restorane „SALA“ (Žalgirio arenoje, Kaune).  

_______ 

 

LŠTA 2021-12-06 aptariami dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 
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