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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-929/654 

2021-12-16/2021-12-20 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-12-15 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-28, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-929/654-I-1-1 priedas 2021-12-

20.doc). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-2 priede pateikiama: 

• LRV 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1064 DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS 

PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS 

MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO, plius 

„2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS 

PROGRAMA“ TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos 

ir sąlygų aprašą, TN: tn, 

• VERT 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. nutarimas O3E-1654 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO 

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

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-11, TN: tn (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-929/654-I-3-1 priedas 2021-12-

20.doc). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-4 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. D1-718 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ 

DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-5 priede pateikiama: 

• LAT 2021 m. gruodžio 2 d. nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-300-313/2021, TN: tn, Ginčas 

tarp ŠT bendrovės ir Savivaldybės administracijos dėl valdymo kompetencijų pasiskirstymo. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-I-6 priede pateikiama: 

• LVAT 2021 m. gruodžio 8 d. nutartis Administracinė byla Nr. eP-84-968/2021, TN: tn, 

Ginčas dėl duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų taikymo praktikos.  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/KteZtHauxx?jfwid=1couz87urf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6c1e2b05db811eca9ac839120d251c4
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98d1587059b211ec862fdcbc8b3e3e05
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463614/asr?positionInSearchResults=33&searchModelUUID=32580346-f565-4b0c-95ab-ec5f74cda89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2aa26a00581411ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d02b0880591111ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/105ab9205e9211eca9ac839120d251c4
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-929/654-II-1 priede pateikiama; 

• Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2021-12-13 - 2021-12-17), 2021-12-14 posėdžio 

darbotvarkės išrašas „Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas“ XIVP-1164 pateikimas TN: tn, 

• Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo projektas XIVP-1164 lyginamasis variantas, 

• LRS 2021-12-14, vakarinis posėdis: Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 

28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas XIVP-1164 

svarstymo eiga, IŠRAŠAS TN: tn, 

• LRS 2021-12-14, vakarinis posėdis: Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 

28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas XIVP-1164 

svarstymo eiga, stenograma IŠRAŠAS, TN: tn 

  

Šio skyriaus IS-929/654-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2021-12-10 teikimas LRV Nr. 3-2122 dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 

skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 

13,17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

projektų, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13,17 ir 18 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 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-929/654-II-2-1 priedas 2021-12-20.zip). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2021-12-14 teikimas Nr. (22.2-24Mr) 3-2141 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 

„Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto išvadoms gauti, TN: tn, 

o Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo pakeitimo projektas ir 

Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-929/654-II-3-1 priedas 2021-12-20.zip). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-23 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-12-23 posėdžio: „2. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės pripažinimo 

reguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“; „6. Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų 

nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų pakeitimo“; „8. Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl 

Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-227 „Dėl 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c5d1ea8058bb11ecacf0d54306d0ca27?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=32580346-f565-4b0c-95ab-ec5f74cda89b
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-41220
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-41220
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1528e53059bf11ecacf0d54306d0ca27
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1528e53059bf11ecacf0d54306d0ca27
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70dd84b05cbe11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=2ce699fd-6fad-487d-a4f3-3e33a0040f93
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70dd84b05cbe11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=2ce699fd-6fad-487d-a4f3-3e33a0040f93
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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nagrinėjimo taisyklių 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-929/654-II-4-1 priedas 2021-12-

20.zip). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-II-5 priede pateikiama:  

• KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS sprendimo „DĖL KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO MAŽINANT IŠKASTINIO KURO VARTOJIMĄ IR ORO 

TARŠĄ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ projektas ir KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO MAŽINANT IŠKASTINIO KURO VARTOJIMĄ IR ORO 

TARŠĄ MIESTE PROGRAMOS projektas, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-929/654-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-12-14 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-12-15 pranešimas. MEDIENOS BIRŽOS APŽVALGA – 2021 M. 

LAPKRITIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-III-2 priede pateikiama  

• LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS 2021-11- 30  raštas Nr. SD-921 DĖL 

STATISTINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO 2022 METAIS,  

 

Šio skyriaus IS-929/654-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-12-13 pranešimas. Kaip perskaičiuojamas vidutinis vartotojo objekto elektros 

energijos suvartojimo dydis? TN: tn, 

• VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT: vartotojas turi pareigą atsiskaityti už faktiškai 

suvartotą elektros energijos kiekį, TN: tn, 

• VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT: ESO teisėtai atidėjo prijungimo darbus, TN: tn, 

• VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT nustatė įvykio, kurio metu Alytaus r. skirstomajame 

dujotiekyje išsiveržė ir užsiliepsnojo dujos, priežastis, TN: tn, 

• VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT pateikė rekomendacijas UAB „Orion Global Pet“, 

padėsiančias išvengti biokuro katilo avarijų, TN: tn, 

• VERT patvirtino įvykio, kurio metu daugiabučiame name Kupiškyje įvyko SND sprogimas, 

tyrimo aktą, TN: tn, 

• VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT ištyrė avarijos, kurios metu 95 142 vartotojams buvo 

nutrūkęs elektros tiekimas, priežastis, TN: tn, 

• VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT nustatė, kas lėmė, jog Visagine esančioje 

parduotuvėje ilgiau nei 2,5 val. dingo elektra ir pateikė rekomendacijas, kaip to išvengti, 

TN: tn, 

• VERT 2021-12-16 pranešimas. REMIT naujienos: ACER išleisti atnaujinimai, TN: tn, 

• VERT 2021-12-14 pranešimas. VERT nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

reguliuojamosios veiklos pažeidimą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-III-4 priede pateikiama  

• UAB ,,UTENOS ŠII.UMOS TINKLAI" 2021-12-16 raštas LŠTA Nr. SD-207 Dėl SM3 

biokuro panaudojimo, TN: tn. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a1fc010598711ecacf0d54306d0ca27
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/kaip-perskaiciuojamas-vidutinis-vartotojo-objekto-elektros-energijos-suvartojimo-dydis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-vartotojas-turi-pareiga-atsiskaityti-uz-faktiskai-suvartota-elektros-energijos-kieki.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-eso-teisetai-atidejo-prijungimo-darbus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-nustate-ivykio-kurio-metu-alytaus-r-skirstomajame-dujotiekyje-issiverze-ir-uzsiliepsnojo-dujos-priezastis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-pateike-rekomendacijas-uab-orion-global-pet.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-patvirtino-ivykio-kurio-metu-daugiabuciame-name-kupiskyje-%C4%AFvyko-snd-sprogimas-tyrimo-akta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-istyre-avarijos-kurios-metu-vartotojams-buvo-nutrukes-elektros-tiekimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-nustate-kas-leme-jog-visagine-esancioje-parduotuveje.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/remit-naujienos-acer-isleisti-atnaujinimai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-14/vert-nustate-ab-vilniaus-silumos-tinklai-reguliuojamosios-veiklos-pazeidima.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211216_Utena_del-SM3-biokuro-panaudojimo.pdf
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-929/654-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2021 12 14 pranešimas. MINISTRĖS PIRMININKĖS I. ŠIMONYTĖS 

PAREIŠKIMAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2021-12-10 pranešimas. Metų dosjė: klimato valdymas, žiedinė ekonomika, žalieji 

pirkimai, nauji transporto ir renovacijos standartai, TN: tn, 

• AM 2021-12-15 pranešimas. Šilumos siurbliams ir katilams pasikeisti bei gyvenamiesiems 

namams modernizuoti – papildomai virš 8 mln. eurų, TN: tn, 

• AM 2021-12-15 pranešimas. Daugiabučių renovacijos laukia dideli pokyčiai, TN: tn, 

• AM 2021 12 17 pranešimas. Europa sutarė, kurios investicijos bus laikomos klimatui 

draugiškomis, TN: tn, 

• AM 2021 12 16 pranešimas. Seimas svarstys, ar naikinti taršiausio iškastinio kuro 

subsidijas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-IV-3 priede pateikiama 

• DUJŲ KAINOMS MUŠANT REKORDUS, ES SPRĘS TUŠČIŲ „GAZPROM“ 

SAUGYKLŲ PROBLEMĄ, 2021-12-14 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-IV-4 priede pateikiama 

• TAUPIAU IR ŠVARIAU NORINTYS ŠILDYTIS GYVENTOJAI TURĖTŲ SUSKUBTI. 

Birutė Mačienė, ELTA, 2021 m. gruodžio 17 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• KOKĮ NAMŲ ŠILDYMO BŪDĄ PASIRINKTI: ĮVARDIJO DIDŽIAUSIAS KLAIDAS, 

DĖL KURIŲ PATIRSITE NUOSTOLIŲ, Justina Maciūnaitė 2021 m. gruodžio 13 d. 

www.delfi.lt, TN: tn, 

• PASTATŲ VAIDMUO SIEKIANT KLIMATO TIKSLŲ: KODĖL RŪPINTIS VIEN 

NAUJŲ STATYBŲ TVARUMU NEPAKANKA? 2021-12-10 www.vz.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-929/654-V-1 priede pateikiama 

• Nuoroda į baigiamąją LowTEMP 2.0 SBR projekto konferenciją: "4-osios kartos žemos 

temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai" 2021 m. lapkričio 18 d., internetu, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-V-2 priede pateikiama 

• SADM INFO. Dėl informacijos apie kompensacijas pateikimo sąskaitose už šildymą 

(nuotolinis seminaras). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-V-3 priede pateikiama 

• EIM renginys. THE FINAL HIGH-LEVEL CONFERENCE “How Can Industry Lead the 

Transformation to a Green and Circular Economy?”. 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/ministres-pirmininkes-i-simonytes-pareiskimas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/metu-dosje-klimato-valdymas-ziedine-ekonomika-zalieji-pirkimai-nauji-transporto-ir-renovacijos-standartai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-siurbliams-ir-katilams-pasikeisti-bei-gyvenamiesiems-namams-modernizuoti-papildomai-virs-8-mln-euru
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacijos-laukia-dideli-pokyciai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/europa-sutare-kurios-investicijos-bus-laikomos-klimatui-draugiskomis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-svarstys-ar-naikinti-tarsiausio-iskastinio-kuro-subsidijas
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/12/14/duju-kainoms-musant-rekordus-es-spres-tusciu-gazprom-saugyklu-problema?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&xej1Z
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=88982933
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=72000732
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/statyba/koki-namu-sildymo-buda-pasirinkti-ivardijo-didziausias-klaidas-del-kuriu-patirsite-nuostoliu.d?id=88916343
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/12/10/pastatu-vaidmuo-siekiant-klimato-tikslu-kodel-rupintis-vien-nauju-statybu-tvarumu-nepakanka
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/downloads.html
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VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-929/654-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-15 pranešimas AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“: ŽIEMA 

PARODĖ DANTUKUS, BET NEĮKANDO, TN: tn, 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-13 pranešimas KLAIPĖDOJE ŠILUMA PABRANGO 

GEROKAI NUOSAIKIAU NEI VISOJE ŠALYJE, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-929/654-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA pagrindinės veiklos kryptys 2021 metais (projektas). 

 

Šio skyriaus IS-929/654-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO LŠTA 2021-12-20 pirmadienio webinaras_GIS taikymas CŠT sistemose, 

• INFO_LŠTA 2021-12—13 pirmadienio webinaro medžiaga_CŠT sektoriaus investavimo 

kryptys_paramos priemonės_finansavimo sąlygos (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Pranešimas CŠT įmonių galimos investicijų kryptys ir kliūtys (LŠTA pranešimas), 

Esamos ir planuojamos paramos priemonės (LŠTA pranešimas) (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-929/654-VI-3-1 priedas 2021-12-

20.zip). 

• LŠTA INFO. LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs 

probleminiai klausimai 

 

Šio skyriaus IS-929/654-VI-4 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 23 2021-

12-15 TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 23 

2021-12-15 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma: IS-929/654-VI-4-1 priedas 2021-12-20.pdf). 

https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-ziema-parode-dantukus-bet-neikando/
https://www.klenergija.lt/klaipedoje-siluma-pabrango-gerokai-nuosaikiau-nei-visoje-salyje/
https://www.lsd.lt/index.php?-446021669
https://www.lsd.lt/index.php?-446021669
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IS-929/654-I-1 priedas 
 

LRV 2021-12-15 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 15 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 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 ir 2 mėnesių amžiaus. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

  

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

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

 

Galimybių pasas 

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

  

Galimybių pasas galioja: 

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

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

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

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

vakcinos dozės suleidimo; 

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

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

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

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

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:  

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

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. 

• persirgus COVID-19 liga, kai diagnozė patvirtinama teigiamu PGR tyrimo arba antigeno 

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

• prieš mažiau nei 60 dienų gavus teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG 

antikūnai) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą (šis 

tyrimas vaikams nuo 12 iki 16 metų bus atliekamas valstybės biudžeto lėšomis); 

• ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas PGR 

tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas PGR metodu ugdymo įstaigoje 

ir nustatytas neigiamas rezultatas. 

  

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

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

pirmojo, jei skiepytasi Janssen vakcina). 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. 

 

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. 

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


 

12 

 
 

Socialinės paslaugos 

 

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

 
Viešasis transportas 

 

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

 
  

Apsauginės veido kaukės 

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

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

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

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

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

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. 
________ 

 

LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-28, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-929/654-I-1-1 priedas 2021-12-20.doc) 

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
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/KteZtHauxx?jfwid=1couz87urf
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS 

PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 1064 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir 

įgyvendindama 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“, 1.13, 2.4, 5.1, 5.2, 6.3 ir 6.5 pažangos uždavinius, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė n u t a r i a: 

Patvirtinti 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos energetikos plėtros programą (pridedama). 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6c1e2b05db811eca9ac839120d251c4
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS 

 
Valstybės veiklos sritis   

3. ENERGETIKA 

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

energetikos plėtros programos (toliau – Programa) logika 

Į Programą įtraukti uždaviniai:  1.13 uždavinys. Didinti energetikos sektoriaus konkurencingumą, 2.4 uždavinys. Mažinti gyventojų energetinį skurdą, 5.1 uždavinys. Integruoti Lietuvos 

gamtinių dujų rinką į bendrą ES dujų rinką, 5.2 uždavinys. Sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu 
režimu, 6.3 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos 

vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje, 6.5 uždavinys. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių 

gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą, kurie NPP pavesti Energetikos ministerijai (toliau – EM) ir atitinka 

energetikos valdymo sritį.  

Programa bus siekiama įgyvendinti priemones, padėsiančias sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą Europos Sąjungos (toliau – ES) 

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. 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 

1.13 uždavinys. Didinti energetikos sektoriaus konkurencingumą 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 

1.13.1. Vidutinė galutinė elektros energijos kaina verslo ir pramonės vartotojams, palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (Baltijos valstybėmis, Skandinavijos bei Vidurio ir Rytų 

Europos valstybėmis), vieta: 2019 m. – 9, 2025 m. – 7, 2030 m. – 3.  
1.13.2. Vidutinė galutinė gamtinių dujų kaina verslo ir pramonės vartotojams, palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (Baltijos valstybėmis, Skandinavijos bei Vidurio ir Rytų 

Europos valstybėmis), vieta:  2019 m. – 4, 2025 m. – 4, 2030 m. – 3. 

1 problema: Energetikos srities inovacijų ekosistema nedidina sektoriaus konkurencingumo 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka)  

Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemą turėtų sudaryti šios dalys: „Finansavimas“, „Mokslas ir technologijos“, „Žmogiškieji ištekliai“, „Komunikacija ir inovacijų kultūra“, 

„Produktai ir paslaugos“, „Infrastruktūra“, „Reguliacinė aplinka“ ir „Vartotojai“. Kai kurios energetikos srities inovacijų ekosistemos Lietuvoje dalys geriau išvystytos. Tokia situacija ir 
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nesistemingas požiūris turi neigiamą įtaką Lietuvos konkurencingumui; nestiprinant energetikos srities inovacijų ekosistemos, Lietuvos energetinis konkurencingumas bus paveiktas ir 

ateityje, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Tokią situaciją lemia šių energetikos inovacijų ekosistemos dalių, turinčių didžiausią įtaką Lietuvos konkurencingumui, trūkumai: 

1.1. Finansavimas: 

1.1.1. Lietuvoje panaudojamos ne visos prieinamos finansinės priemonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklai finansuoti. 

1.1.2. Lietuva menkai finansuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas nacionaliniu lygiu. 

1.1.3. Energetikos sektorius sulaukia santykinai nedidelių tiesioginių užsienio investicijų. 

1.1.4. Nė vienas Lietuvoje įkurtas energetikos startuolis nėra tapęs vienaragiu1. 

1.1.5. Esamos priemonės, finansuojamos ES fondų  investicijomis, ne visais atvejais atitinka specifinius energetikos sektoriaus poreikius. 

1.2. Mokslas ir technologijos: 

1.2.1. Lietuvoje tiriamos technologijos energetikos, švariųjų technologijų ir klimato kaitos srityse iš esmės neperžengia fundamentinių tyrimų fazės. 

1.2.2. Vystant nacionalinius prioritetus, kartu ir kitose srityse vis dar trūksta nacionalinių priemonių glaudesnės sąsajos (kur įmanoma) su tarptautinėmis programomis. 
1.2.3. Ekonomikos geba panaudoti mokslą, technologijas ir inovacijas (toliau – MTI) yra ribota. 

1.2.4. Ribotas verslo ir mokslo bendradarbiavimas. 

1.3. Žmogiškieji ištekliai: 

1.3.1. Sistemingai mažėja energetikos krypties studijų programų ir jas besirenkančių studentų skaičius. 

1.3.2. Lietuvoje susiduriama su reikalingų specialistų trūkumu. 

1.3.3. Žemas tyrėjų ir pagalbinio MTI personalo karjeros populiarumas. 

1.4. Komunikacija ir inovacijų kultūra: 

1.4.1. Nėra bendros strategijos, kuri leistų įvardyti konkrečias technologijas ir inovacijų kryptis. 

1.4.2. Skirtingų konsultacijų paslaugas verslo subjektams inovacijų tema teikiančių organizacijų veikla persipina įvairias pjūviais, sistema yra fragmentuota. 

1.4.3. Trūksta skirtingų veikėjų sutelkimo. 

1.4.4. Lietuvoje trūksta suvokimo apie inovacijų svarbą. 
1.4.5. Informacija apie Lietuvoje kuriamus inovatyvius produktus ar paslaugas, taip pat apie finansavimo, atviros infrastruktūros panaudojimo, mentorystės, dalyvavimo renginiuose 

Lietuvoje ir užsienyje galimybes pateikiama ir viešinama fragmentiškai. 

1.4.6. Trūksta informacijos ir efektyvios komunikacijos Lietuvos inovatyvių produktų kūrėjams ir paslaugų teikėjams apie pasaulyje vyraujančias energetikos tendencijas. 

1.5. Produktai ir paslaugos: 

1.5.1. Vidaus rinkoje sukuriama ar patentuojama mažai inovatyvių energetikos produktų. 

1.5.2. Trūksta konsoliduotos kontaktų sklaidos sistemos, kad mokslininkai galėtų koordinuotai dalyvauti įvairiuose užsienyje vykstančiuose renginiuose. 

Pažangos priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema: 

1. 03-001-01-13-01 Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms (šalinamos 1 problemos 1.1–1.3 ir 1.5 

priežastys). 

2. 03-001-01-13-02 Didinti energetikos sektoriaus inžinerinės pakraipos darbuotojų skaičių (šalinamos 1 problemos 1.1–1.3 ir 1.5 priežastys). 

Kitos priemonės numatytos: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdomoje ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programoje 
(šalinamos 1 problemos 1.1–1.5 priežastys). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomoje mokslo plėtros programoje (šalinamos 1 problemos 1.1–1.3 ir 1.5 

priežastys). 

2 problema: Elektros energijos rinkos veikimą užtikrinanti ekosistema nepritaikyta inovatyviems prekybos būdams ir naujų elektros energijos  paslaugų (lankstumo paslaugų) 

 
1 Startuolių įmonė, kurios vertė viršija 1 mlrd. eurų. 
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atsiradimui, riboja elektros energijos rinkos dalyvių skaičiaus (konkurencijos) augimą 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

2.1. Nėra dinamiškos elektros energijos prekybos sistemos. 

Pažangos priemonė, kuria bus sprendžiama problema: 

03-001-01-13-03 Diegti priemones, didinančias elektros energijos vartotojų, aktyviai dalyvaujančių elektros energijos rinkoje, skaičių (šalinama 2 problemos 2.1 priežastis). 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 

2.4 uždavinys. Mažinti gyventojų energetinį skurdą 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 

2.4.1. Namų ūkių, kurie energijos išlaidoms skiria didelę dalį savo pajamų, dalis, procentai:  2016 m. – 17,1, 2025 m. – 15, 2030 m. – 8,6. 

3 Problema: Didelė gyventojų dalis energijai skiria didelę pajamų dalį (dėl to yra priversti riboti kitus būtinuosius poreikius) 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

3.1. Mažos pajamos riboja gyventojų galimybes gauti pakankamai energijos: 

3.1.1. Bendra ekonominė situacija.  

3.1.2. Nepakankamos pažeidžiamiausių visuomenės grupių narių pajamos.  

3.2. Neefektyvus energijos vartojimas: 

3.2.1. Žemas pastatų energijos vartojimo efektyvumas ir prasta būsto kokybė.  
3.2.2. Neefektyvūs įrenginiai, šildymo sistemos ir neefektyvi jų eksploatacija.  

3.2.3. Neoptimali būsto struktūra.  

3.2.4. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės reikalauja didelių investicijų.  

3.3. Aukštos energijos kainos: 

3.3.1. Šilumos kainų skirtumai skirtingose Lietuvos savivaldybėse.  

3.3.2. Vartotojų, prijungtų prie vietinių nedidelių energijos išteklių (suskystintų naftos dujų) tiekimo sistemų, energijos išteklių tiekimo paslaugų kainų augimas ir ribotos šių vartotojų 

galimybės pereiti prie pigesnio energijos šaltinio. 

3.3.3. Vartotojai nepakankamai įgalinti naudotis konkurencinės energijos rinkos (konkurencijos) privalumais. 

3.4. Nepakankamas vartotojų informuotumas, įgūdžiai ir motyvacija: 

3.4.1. Vartotojams stinga žinių apie galimybes sumažinti išlaidas energijai. 

3.4.2. Nepakankama motyvacija elgsenos pokyčiams.  
3.5. Nepakankamai veiksmingos į energijos nepritekliaus mažinimą nukreiptos politikos priemonės: 

3.5.1. Taikomos priemonės neatitinka tikslinių grupių poreikių.  

3.5.2. Nėra taikoma energijos nepritekliaus monitoringo sistema.  

3.5.3. Nepakankamas savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į energijos nepritekliaus mažinimą. 

Pažangos priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema: 

1. 03-001-01-13-03 Diegti priemones, didinančias elektros energijos vartotojų, aktyviai dalyvaujančių elektros energijos rinkoje, skaičių (šalinama 3 problemos 3.3.3 priežastis, taip pat 

netiesiogiai gali būti šalinama 3.1 priežastis). 

2. 03-001-02-04-01 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 techninėms galimybėms pasirinkti alternatyvius (pigesnius) energijos 

išteklius užtikrinti (šalinamos 3 problemos 3.1–3.5 priežastys). 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 

5.1 uždavinys. Integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą ES dujų rinką 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 
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5.1.1. Gamtinių dujų importo kelių diversifikavimo (IRD) indeksas, HHI:  2018 m. – 4 758, 2025 m. – 3 793, 2030 m. – 3 000. 

4 Problema: Nepakankamas energetinis saugumas ir ribota prieiga prie ES ir regioninių dujų rinkų 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

4.1. Izoliuota Baltijos valstybių ir Suomijos dujų rinka, jungčių su Vakarų Europa trūkumas: 

4.1.1. Dominuojantis gamtinių dujų tiekėjas regione. 

4.1.2. Apribota galimybė taikyti solidarumo mechanizmus ekstremaliosios situacijos dujų srityje atveju. 

4.1.3. Didėjantis vartotojų skaičius (vienetais), tačiau mažėjantis suvartotų dujų kiekis (MWh). 

4.1.4. Neišnaudojami visi perdavimo sistemos pajėgumai. 

4.1.5. Lietuvos vartotojams didesnės gamtinių dujų perdavimo sąnaudos. 

4.1.6. Lietuvos ir Baltijos valstybių dujų rinka neintegruota į bendrą ES dujų rinką. 

4.1.7. Nepakankama konkurencija dujų tiekimo rinkoje. 

4.1.8. Nepakankamai išnaudojamas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo potencialas. 

4.2. Esamų jungčių Baltijos jūros regione nepakankamas pralaidumas: 

4.2.1. Neišnaudojamos visos galimybės Baltijos valstybių ir Suomijos bei Lenkijos gamtinių dujų rinkos dalyviams pasinaudoti saugumą užtikrinančia infrastruktūra (Lietuvos, Lenkijos 

rinkos dalyviams –  Inčukalno požeminių gamtinių dujų saugykla, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Estijos rinkos dalyviams – Klaipėdos SGD terminalu). 

4.2.2. Nepakankama dujų tiekimo kelių maršrutų diversifikacija Baltijos jūros regione. 

Pažangos priemonė, kuria bus sprendžiama problema: 

03-001-05-01-01 Įgyvendinti dujotiekių jungčių statybos ir stiprinimo projektai (šalinamos 4 problemos 4.1 ir 4.2 priežastys). 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 

5.2 uždavinys. Sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 

5.2.1. Iš ES valstybių narių importuojamos elektros energijos dalis nuo bendro elektros energijos importo, procentai:  2018 m. – 54,5, 2025 m. – 75, 2030 m. – 100. 

5 Problema: Yra tikimybė, kad dėl geopolitinių priežasčių ir (ar) techninių rizikų, kylančių trečiosiose šalyse, Lietuvos elektros energetikos sistema bus veikiama neigiamai 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

5.1. Energetinio saugumo rizikos (Lietuvos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu veikia Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemoje 

(toliau – IPS / UPS sistema) kartu su Baltarusijos ir Rusijos elektros energetikos sistemomis): 

5.1.1. Lietuvos elektros energetikos sistema dėl istorinių aplinkybių buvo plėtojama kaip integrali buvusios Sovietų Sąjungos elektros energetikos sistemos dalis. 

5.1.2. Veikiant sinchroniškai sistemoje per AC jungtis, nėra galimybių valdyti fizinių tarpsisteminių elektros energijos srautų. 
5.1.3. Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymas ir pokyčiai turi būti derinami su trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriais. 

5.1.4. Trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriai nesidalina informacija apie perdavimo sistemų techninę būklę ir plėtros planais. 

5.1.5. IPS / UPS sistemos, įskaitant ir Lietuvos elektros energetikos sistemą, dažnio reguliavimas vyksta centralizuotai iš Rusijos. 

5.1.6. Faktiškai galimas tikslingas ar netyčinis poveikis Lietuvos elektros energetikos sistemai, kuris gali turėti kritinių neigiamų pasekmių sistemos saugiam ir (ar) patikimam darbui. 

5.1.7. Galima totalinė elektros energetikos sistemos avarija dėl trečiųjų šalių kaltės. 

5.2. Integracijos su ES elektros energijos rinka ribojimai (dėl techninių ir organizacinių IPS / UPS sistemos charakteristikų negalima panaudoti visų integracijos su ES elektros 

rinka suteikiamų galimybių): 

5.2.1. Dėl IPS / UPS sistemoje vykstančių žiedinių srautų turi būti ribojami pralaidumai elektros energijos prekybai tarp Baltijos valstybių. 

5.2.2. Trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriai gali naudotis infrastruktūra, už kurią sumoka Baltijos valstybių vartotojai. 

5.2.3. Neigiama įtaka vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų išlaikymui ir plėtros galimybėms. 

5.2.4. Dėl veikimo IPS / UPS sistemoje nėra galimybių visavertiškai plėtoti balansavimo papildomų paslaugų ir jų rinkos aplinkos.  

Pažangos priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema: 
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1. 03-001-05-02-01 Įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą (šalinamos 5 problemos 5.1 ir 5.2 priežastys). 

2. 03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą (šalinamos 5 problemos 5.1.6 ir 5.1.7 priežastys). 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 

6.3 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos 

vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 

6.3.1. Energetikos sektoriuje išmetamo SO2 kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentai:  2019 m. – -58,1, 2025 m. – -59, 2030 m. – -60. 

6.3.2. Energetikos sektoriuje išmetamo nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentai:  2019 m. – -8,7, 2025 m. – -39,5, 

2030 m. – -47. 

6.3.3. Elektros energijos iš AEI dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, procentai:  2019 m. – 18,79, 2025 m. – 38, 2030 m. – 50. 

6.3.4. AEI dalis nuo galutinio energijos suvartojimo šildymui ir aušinimui, procentai:  2019 m. – 47,38, 2025 m. – 55, 2030 m. – 67. 

6.3.5. Necentralizuotai šilumą gaminančių arba iki 20 MW galios įrenginių išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentai:  2016–2018 m. – -3,2, 2025 m. 

– -14,8, 2030 m. – -26. 
6.3.6. Iš AEI pasigamintą elektros energiją savo reikmėms vartojančių asmenų skaičius, vienetai:  2019 m. – 3 395, 2025 m. – 40 000, 2030 m. – 500 000. 

6.3.7. Lietuvoje pagamintos elektros energijos dalis nuo bendro šalies elektros energijos sunaudojimo, procentai:  2019 m. – 29,8, 2025 m. – 60, 2030 m. – 70. 

6 problema: Elektros iš AEI dalis, palyginti su Lietuvos bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, sudaro 18,79 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.) 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

6.1. Maža dalis gyventojų aktyviai veikia elektros energijos rinkoje (elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius 2021 m. liepos pradžioje sudarė 11 410 vnt., siekiama 

500 000 (2030 m.): 

6.1.1. Didelės investicijos į AEI naudojančius įrenginius.  

6.1.2. Administracinės, reguliacinės ir techninės kliūtys.  

6.2. Neišnaudotas AEI plėtros sausumoje ir jūroje potencialas: 

6.2.1. Neišnaudojamas jūrinio vėjo potencialas.  

6.2.2. Nėra vidutinės galios AEI projektų.  

6.3. AEI plėtra kelia iššūkius Lietuvos elektros energetikos sistemai: 

6.3.1. Netolygi gamyba iš AEI lems elektros kainų šuolius.  
6.3.2. Lietuvos elektros energetikos sistema, integruojant vis daugiau AEI, gali susidurti su nepakankamo adekvatumo problema.  

Pažangos priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema: 

1. 03-001-06-03-02 Didinti AEI dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus (šalinamos 6 problemos 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 ir 6.2.2  priežastys). 

2. 03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą (šalinamos 6 problemos 6.3.1 ir 6.3.2 priežastys). 

7 problema: Maža AEI dalis, palyginti su galutiniu energijos suvartojimu: 25,47 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.) 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

7.1. AEI dalis (biomasė) namų ūkiuose sudaro 38,7 proc. (2019 m.): 

7.1.1. Nežinoma tiksli esama situacija dėl kuro naudojimo šilumai gaminti pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemų.  

7.1.2. Nežinoma tiksli esama situacija  apie šilumai gaminti naudojamus įrenginius individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose, neprijungtuose prie CŠT sistemų. 

7.1.3. Vėlai įgyvendinta ES fondų paramos priemonė (tik 2019 m.). 

7.2. AEI dalis transporto sektoriuje sudaro 4,04 proc. (2019 m.): 

7.2.1. Neišnaudojamas pažangiųjų biodegalų potencialas. 

7.2.2. Žemas elektros energijos panaudojimo intensyvumas. 

7.2.3.  Neefektyvus ir taršus lengvųjų automobilių parkas. 
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7.2.4. Problematiška AEI integracija į krovininių automobilių parką. 

Pažangos priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema: 

1. 03-001-06-03-03 Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje2 (šalinamos 7 problemos 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.4 priežastys).   

2. 03-001-06-03-04 Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones (šalinama 7 problemos 7.1.3 

priežastis). 

3. 03-001-06-03-05 Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo (toliu – CŠVT) sektoriuje (šalinama 7 

problemos 7.1.3 priežastis). 

4. 03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 

(šalinama 7 problemos 7.1.2 priežastis) .    

Kitos priemonės numatytos: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomoje susisiekimo plėtros programoje (šalinamos 7 problemos 7.2.2–7.2.4 priežastys). 

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas 
6.5 uždavinys. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose 

naudojimą 

NPP uždavinio rodikliai ir (ar) tikslo rodikliai: 

6.5.1. Sutaupytas viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių ūkyje energijos suminis kiekis, GWh:  2020 m. – 0, 2025 m. – 3 936, 2030 m. – 10 500. 

6.5.2. Namų ūkių išmetamo KD2,5 kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentai:  2019 m. – -41,7, 2025 m. – -43, 2030 m. – -45. 

8 problema: Maža dalis sutaupytos energijos viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose (per 2021–2030 m. pagal  Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 

siekiama sutaupyti 0,55 TWh, pagal Lietuvos ilgalaikę pastatų renovacijos strategiją – 1,294 TWh pirminės energijos ir 129 400 tCO2) 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

8.1. Mažai atnaujintų viešųjų centrinės valdžios pastatų: 

8.1.1. Nepatrauklus finansavimo modelis. 

8.1.2. Mažas viešųjų centrinės valdžios pastatų valdytojų suinteresuotumas. 

8.2. Vėluojami įgyvendinti atnaujinimo projektai: 

8.2.1. Užsitęsę viešieji pirkimai. 

8.2.2. Neįvykę viešieji pirkimai. 
Pažangos priemonė, kuria bus sprendžiama problema: 

03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias  priemones  viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 

(šalinamos 8 problemos 8.1 ir 8.2 priežastys).     

9 problema. Neefektyvus energijos vartojimas šilumos gamybai namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie CŠT sistemos 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

9.1. Namų ūkiuose naudojami neefektyvūs šilumos gamybos įrenginiai:  

9.1.1. Žemas šilumos gamybos įrenginių energijos efektyvumas.  

9.1.2. Nenustatyti apribojimai aplinkos taršai (nenustatyti šilumos gamybos įrenginių reikalavimai teršalų emisijoms).  

9.1.3. Nėra alternatyvių technologinių sprendimų, galinčių konkuruoti šildymo kaina.  

9.2. Mažas efektyvių katilų, naudojamų šildymui, skaičius namų ūkiuose:  

9.2.1. Nepakankamas katilų atnaujinimo finansavimas.  

9.2.2. Didžioji dalis vartotojų renkasi pigiausius šildymo įrenginius ir kurą, nevertindami eksploatacijos ir priežiūros sąnaudų, nepakankamai suvokdami galimas pasekmes oro taršai ir 

 
2 Preliminariais vertinimais, šiai pažangos priemonei visapusiškai įgyvendinti bus reikalinga sutelkti papildomus finansinius išteklius 
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visuomenės sveikatai.  

9.2.3. Visuomenė nepakankamai informuota ir pasiruošusi keisti apsirūpinimo efektyvia šilumos energija, pagaminta naudojant AEI, įpročius.   

9.2.4. Didelė tikslinės grupės (individualių gyvenamųjų pastatų, naudojančių neefektyvius šilumos gamybos įrenginius) apimtis. 

9.2.5. Nepakankama teršalų emisijų stebėsena (monitoringas) ir kontrolė  namų ūkiuose (tikslinėse geografinėse zonose), siekiant užtikrinti tikslinį šilumos gamybos įrenginių atnaujinimą 

bei spartesnę visuomenės sveikatos gerovę. 

Pažangos priemonė, kuria bus sprendžiama problema: 

03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse 

(šalinamos 9 problemos 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 ir 9.2.4 priežastys). 

Kitos priemonės numatytos: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valdomoje aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programoje (šalinamos 9 

problemos 9.1.2 ir 9.2.5 priežastys).    

10 problema. Mažesnis nei ES vidurkis įmonių energijos suvartojimo efektyvumas 

Spręstinos problemos priežastys (išdėstytos prioriteto tvarka): 

10.1. Įmonės neturi pakankamai informacijos apie suvartojamos energijos rūšis ir kiekius: 

10.1.1. Įmonės neatlieka energijos vartojimo auditų, kurie parodytų esamą energijos ir energijos išteklių faktinį suvartojimą bei sąnaudas. 

10.1.2. Įmonių specialistai ar vadovai neturi pakankamai motyvacijos ir žinių įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones. 

10.1.3. Nėra nustatytas pakankamas paramos dydis energijos efektyvumo priemonėms diegti. 

10.1.4. Nėra įdiegta energijos išteklių apskaitos įranga, kuri technologiniuose procesuose parodytų energijos ir jos išteklių suvartojimą. 

10.2. Įmonės neteikia prioriteto energijos efektyvumo priemonėms, nes jų atsipirkimo laikotarpis ilgas ir reikalauja didelių investicijų. 

Pažangos priemonė, kuria bus sprendžiama problema: 

03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse3 

(šalinamos 10 problemos 10.1 ir 10.2 priežastys). 

 
3 Preliminariais vertinimais, šiai pažangos priemonei visapusiškai įgyvendinti bus reikalinga sutelkti papildomus finansinius išteklius 
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II SKYRIUS 

FINANSINIŲ PROJEKCIJŲ DALIS 

 

NPP uždavinys 

Finansinės 

projekcijos, 

tūkst. eurų 

Finansavimo šaltiniai, tūkst. eurų 

1 2 3 

1.13. Didinti energetikos sektoriaus konkurencingumą 

 

20 000  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos  

 

65  000 

Iš Modernizavimo fondo 2022 metams skirta 50 000, privačių lėšų planuojama 15 000. 

Papildomas Modernizavimo fondo lėšų poreikis 220 000, privačių lėšų poreikis 101 000 

500 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos (250), privačios lėšos (250) 

14 230 Valstybės biudžeto lėšos 

2.4. Mažinti gyventojų energetinį skurdą 14 200 Valstybės biudžeto lėšos 

5.1. Integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą ES 
dujų rinką 

68 600 
 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšos (41 500), 
privačios lėšos (27 100) 

5.2. Sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su 

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui 
sinchroniniu režimu 

462 002,5 Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšos (369 602), 

privačios lėšos (92 400,5) 

6.3. 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 

1 029 208 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos (346 304), privačios lėšos (682 904) 

570 330 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (319 300), privačios lėšos 

(251 030) 

5 600 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų, 

netinkamų finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, poreikis 

6.5. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių 

gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo 

efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose 

naudojimą 

314 929 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos (182 200), privačios lėšos (132 729)   

 

57 143 

Iš Modernizavimo fondo 2022 metams skirta  40  000, privačių lėšų planuojama 17 143. 

Papildomas Modernizavimo fondo lėšų poreikis 161 500, privačių lėšų poreikis 69 215 

 Iš viso:  

2 621 742,5 
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III SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONIŲ RINKINYS 

 

Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03-001-01-13-01 Diegti pažangias 

technologijas, palaipsniui 

mažinant iškastinio kuro 

naudojimą, teikiant 

prioritetą vandenilio 

technologijoms  

1.13. Didinti 

energetikos 

sektoriaus 

konkurencingumą 

   Sukurti žaliojo 

vandenilio 

gamybos 

pajėgumai, MW 

0 

(2021 m.) 

400 LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

03-001-01-13-02 Didinti energetikos 
sektoriaus inžinerinės 

pakraipos darbuotojų 

skaičių 

1.13. Didinti 
energetikos 

sektoriaus 

konkurencingumą 

  Švietimo, 
mokslo ir sporto 

ministerija 

Inžinerinės 
krypties 

tikslinių 

skatinamųjų 

stipendijų 

skyrimas, 

studentų 

skaičius 

0  
(2021 m.) 

90 

studentų 

LRV ĮP, DVT 
(7), HP (lygios 

galimybės 

visiems) 

03-001-01-13-03 Diegti priemones, 

didinančias elektros 

energijos vartotojų, 

aktyviai dalyvaujančių 

elektros energijos 
rinkoje, skaičių 

1.13. Didinti 

energetikos 

sektoriaus 

konkurencingumą 

2.4. Mažinti 

gyventojų 

energetinį 

skurdą 

  Aktyviųjų 

elektros 

energijos 

vartotojų dalis 

nuo visų 
elektros 

energijos 

vartotojų, 

procentai  

0 

(2021 m.) 

10 LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

03-001-02-04-01 Sukurti tinkamas sąlygas 

mažas pajamas 

2.4. Mažinti 

gyventojų energetinį 

6.3. 

Užtikrinti 

 Socialinės 

apsaugos ir 

Energetinį 

skurdą 

0 

(2021 m.) 

200 000 

 

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

 
4 LRV ĮP – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonė; HP – priemonė, kuria prisidedama prie darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir 

(ar) lygių galimybių visiems horizontaliojo principo įgyvendinimo; NRD –  Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo priemonė; RPP – regioninė pažangos priemonė. 
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Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

techninėms galimybėms 

pasirinkti alternatyvius 

(pigesnius) energijos 

išteklius užtikrinti 

skurdą Lietuvos 

elektros 

energijos 

rinkos ir 

elektros 

energetikos 
sistemos 

adekvatumą, 

didinti 

vidaus 

energijos 

gamybos ir 

bendrojo 

galutinio 

energijos 

vartojimo 

AEI dalį bei 
diegti taršos 

mažinimo 

priemones 

energetikos 

sektoriuje 

darbo 

ministerija, 

Aplinkos 

ministerija 

patiriantys namų 

ūkiai, 

pasinaudoję 

valstybės 

paskatų ir 

paramos sistema 
atsinaujinančios 

energetikos ir 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

skatinimo 

srityje, vienetai 

 

Vartotojų namų 

ūkių, patiriančių 

energetinį 
skurdą ir 

prijungtų prie 

vietinių 

suskystintų 

naftos dujų  

tinklų ar 

naudojančių 

suskystintų 

naftos dujų 

balionus, 

skaičius, 

vienetai 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 
(2020 m.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 950 

vystymasis, 

inovatyvumas, 

kūrybingumas, 

lygios 

galimybės 

visiems) 

03-001-05-01-01 Įgyvendinti dujotiekių 
jungčių statybos ir 

stiprinimo projektus 

5.1. Integruoti 
Lietuvos gamtinių 

dujų rinką į bendrą 

ES dujų rinką 

   AEI dujų kiekis 
sistemoje, TWh 

0 
(2020 m.) 

0,95 LRV ĮP, DVT 
(7), HP (darnus 

vystymasis) 
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Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

03-001-05-02-01 Įgyvendinti Lietuvos 

elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos 

projektą 

5.2. Sujungti 

Lietuvos elektros 

energetikos sistemą 

su kontinentinės 

Europos elektros 

energetikos sistema 
darbui sinchroniniu 

režimu 

   Lietuvos 

Respublikos 

elektros 

energetikos 

sistema 

desinchronizuot
a nuo IPS / UPS 

sistemos ir 

sujungta su 

kontinentinės 

Europos 

elektros tinklais 

darbui 

sinchroniniu 

režimu 2025 m. 

Lietuvos 

Respublikos 

elektros 

energetikos 

sistema 

sinchroniška
i veikia su 

IPS / UPS 

sistema 

Lietuvos 

Respubli

kos 

elektros 

energetik

os 
sistema 

sinchroni

škai 

veikia su 

kontinent

inės 

Europos 

elektros 

tinklais  

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros 

energijos kaupimo 

įrenginių sistemą 

6.3. Užtikrinti 

Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir 
elektros energetikos 

sistemos adekvatumą, 

didinti vidaus 

energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio 

energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti 

taršos mažinimo 

priemones 

energetikos sektoriuje 

5.2. Sujungti 

Lietuvos 

elektros 
energetikos 

sistemą su 

kontinentinė

s Europos 

elektros 

energetikos 

sistema 

darbui 

sinchroniniu 

režimu 

  Įrengtų naujų 

elektros 

energijos 
kaupimo 

įrenginių galia,  

MW 

0 

(2020 m.) 

200 LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 
inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

03-001-06-03-02 Didinti AEI dalį, 

užtikrinant 

atsinaujinančių išteklių 
integraciją į elektros 

6.3. Užtikrinti 

Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir 
elektros energetikos 

5.2. Sujungti 

Lietuvos 

elektros 
energetikos 

  AEI dalis, 

palyginti su 

šalies bendruoju 

galutiniu 

18,79 (2019 

m.) 

 
 

50 

 

 
 

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 
inovatyvumas 
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Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tinklus sistemos adekvatumą, 

didinti vidaus 

energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio 

energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti 
taršos mažinimo 

priemones 

energetikos sektoriuje 

sistemą su 

kontinentinė

s Europos 

elektros 

energetikos 

sistema 
darbui 

sinchroniniu 

režimu 

elektros 

energijos 

suvartojimu, 

procentai 

 

Numatomas 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis, t CO2 

ekvivalentas  

per metus 

 

Vartotojai, 

kuriems 

pagerėjo 

tiekiamos 

elektros 

energijos 

kokybė, 

galutiniai 

vartotojai per 

metus 

 

 

 

 

 

 
 

201 082 

(2019 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

(2020 m.) 

 

 

 

 

 

 
 

0 

(2029 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 536 

(2029 m.) 

(kūrybingumas) 

03-001-06-03-03 Įgyvendinti  degalų iš 
AEI gamybos priemones 

ir plėtoti jų panaudojimo 

infrastruktūrą transporto 

sektoriuje   

6.3. Užtikrinti 
Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir 

elektros energetikos 

sistemos adekvatumą, 

didinti vidaus 

energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio 

energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti 

6.1. Didinti 
energijos iš 

AEI dalį ir 

alternatyviųj

ų degalų 

vartojimą 

transporto 

sektoriuje, 

skatinti 

darnų 

 Susisiekimo 
ministerija (6.1) 

AEI dalis, 

palyginti su 

bendruoju 

galutiniu kelių ir 

geležinkelių 

transporto 

energijos 

suvartojimu, 

procentai 

4,04 
(2019 m.) 

15 LRV ĮP, DVT 
(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 
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Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

taršos mažinimo 

priemones 

energetikos sektoriuje 

įvairiarūšį 

judumą ir 

mažinti 

transporto 

sukeliamą 

aplinkos 
taršą 

03-001-06-03-04 Įgyvendinti centralizuoto 

šilumos, karšto vandens 

ir vėsumos tiekimo 

sistemų energijos 

vartojimo efektyvumą 

didinančias priemones  

6.3. Užtikrinti 

Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir 

elektros energetikos 

sistemos adekvatumą, 

didinti vidaus 

energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio 

energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti 

taršos mažinimo 
priemones 

energetikos sektoriuje 

2.4. Mažinti 

gyventojų 

energetinį 

skurdą 

  Numatomas 

išmetamų 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis, tCO2 

ekvivalentu per 

metus  

 

Metinis 

pirminės 

energijos 

suvartojimo 

kiekis, MWh 

per metus 

226 660 

(2019 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 266 600 

(2019 m.) 

 

224 200 

(2029 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 242 002 

(2029 m.) 

 

 

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

03-001-06-03-05 Įgyvendinti AEI 

panaudojimą šilumos ir 

vėsumos gamybai 

didinančias priemones 

CŠVT sektoriuje 

6.3. Užtikrinti 

Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir 

elektros energetikos 

sistemos adekvatumą, 

didinti vidaus 

energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio 

energijos vartojimo 

AEI dalį bei diegti 

taršos mažinimo 

   Numatomas 

išmetamų 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis, tCO2 

ekvivalentas per 

metus 

67 758 

(2019 m.) 

17 864 

(2029 m.) 

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 
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Pažangos 

priemonės kodas 
Pažangos priemonė  

Pažangos priemonės 

įgyvendinimo NPP 

uždavinys 

Kiti NPP 

uždaviniai 

Būtinos 

sąlygos 

Dalyvaujančios 

institucijos 

Pažangos 

priemonės 

rezultato 

rodiklio 

pavadinimas 

Pažangos priemonės 

rezultato rodiklio 

reikšmės 

Pažangos 

priemonės 

papildomas 

požymis: LRV 

ĮP, HP, NRD, 

RPP4 

Pradinė 2030 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

priemones 

energetikos sektoriuje 

03-001-06-05-01 Įgyvendinti energijos 

vartojimo efektyvumą 

didinančias  priemones  

viešuosiuose centrinės 

valdžios pastatuose,  
individualiuose 

gyvenamuosiuose 

namuose ir įmonėse    

6.5. Didinti viešųjų 

centrinės valdžios, 

individualių 

gyvenamųjų pastatų 

ir įmonių energijos 
vartojimo 

efektyvumą ir 

energijos iš 

atsinaujinančių 

išteklių juose 

naudojimą  

2.4. Mažinti 

gyventojų 

energetinį 

skurdą 

 Centrinės 

valdžios 

institucijos, 

valdančios 

viešuosius 
pastatus, 

valstybės įmonė 

Turto bankas 

Metinis 

pirminės 

energijos 

suvartojimas, 

MWh per metus 
 

Numatomas 

išmetamų 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis, tCO2 

ekvivalentas per 

metus 

3 395 6355 

(2019 m.) 

 

 

 
 

 

597 8556 

(2019 m.) 

 

 

 

 

1 280 

2047 

(2029 m.) 

 

 
 

 

230 5538 

(2029 m.) 

 

 

 

 

LRV ĮP, DVT 

(7), HP (darnus 

vystymasis, 

inovatyvumas 

(kūrybingumas) 

 

 

 

 
5 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai rodiklio RCR26 „Metinis pirminės energijos suvartojimas (būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse ir kitur)“ pradinė 

2019  m. reikšmė 2 911 022 MWh/metus. 
6 2021 –2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai rodiklio RCR 29 „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis)“ pradinė 2019  m. reikšmė 460 705 

tCO2 ekv./metus. 
7 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai rodiklis RCR26 „Metinis pirminės energijos suvartojimas (būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse ir kitur)“, siektina 

2029 m. – 934 006 MWh/metus. 
8 2021 –2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai rodiklis RCR 29 „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“, siektina 2029 m. – 124 982 tCO2 

ekv./metus. 
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IS-929/654-I-3 priedas 

 

VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą. 

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. 

• 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. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

___________ 

 

TN: tn  
 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-12-10 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-12-10 Nr. 

2021-25635  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-1654 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-
12-11 

Priėmė: 
Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 
poveikio vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
TAR, 2021-12-10, Nr. 
25635 

Eurovoc terminai:  
 

      Ryšys su ES teisės 
aktais: 

Nėra 

 

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 

27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO 

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. gruodžio 10 d. Nr. O3E-1654 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalimi, 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98d1587059b211ec862fdcbc8b3e3e05
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departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.  gruodžio 9  d. pažymą Nr. 

O5E-1534 „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“, Taryba nu ta r i a : 

Pakeisti Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas): 

1. Pakeisti Aprašo 13.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„13.3. prognozuojama mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma įvertinus 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių, sudarytų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui,  

kiekių apimtis MWh, tai yra visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis mėnesio i tiekimui (MWh) apskrityje 

palyginamas su atitinkamos apskrities šilumos aukciono dalyvių numatomu biokuro (skiedrų) 

poreikio mėnesio i tiekimui kiekiu, MWh:“;  

2. Pakeisti Aprašo 13.3.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.1. kai visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro daugiau nei 70 

procentų atitinkamos apskrities šilumos aukciono dalyvių, numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) 

poreikio, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip svertinis aritmetinis, 

biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis: 

,                 (7) 

kur: 

MBAPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

Map, i – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kaina apskrityje 

mėnesio i tiekimui, Eur/MWh; 

Qap, i – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoriais planuojamo 

įsigyti biokuro kiekis apskrityje mėnesį i, MWh; 

Sa – medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris biokuro biržoje mėnesio i tiekimui 

apskrityje; 

Ua - biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius 

apskrityje mėnesio i tiekimui.“; 

3. Pakeisti Aprašo 13.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.2. numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis apskrityje nustatomas pagal formulę: 

,                                                        (8) 
kur: 

BQA, i – numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis apskrityje, MWh; 

SQA i – suminis praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamos apskrities šilumos aukciono dalyvių, 

atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekis, MWh.“ 

4. Pakeisti Aprašo 13.3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.2.1 Nustatant numatomą mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikį apskrityse, kuriose 3 

kalendorinių metų laikotarpiu komercinę veiklą pradėjo atliekų deginimo jėgainės, dalyvaujančios 

šilumos aukcione, iš suminio praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamos apskrities šilumos aukciono 

dalyvių atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekio (MWh) eliminuojamas biokuro 

(skiedrų) kiekis (MWh), reikalingas pagaminti šilumos energijai, kuri buvo pagaminta naudojant 

atliekas. Eliminuojamas kiekis yra lygus praėjusių metų atitinkamą mėnesį i šilumos, pagamintos 

naudojant atliekas, kiekio ir biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumo rodiklio, 

numatyto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) 

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

tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Supirkimo tvarka), sandaugai.“  

5. Pakeisti Aprašo 13.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
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„13.3.3. kai visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 

procentų atitinkamos apskrities šilumos aukciono dalyvių, numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) 

poreikio, apskrityje prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę: 

,                     (9) 

kur: 

MBAPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBA, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių 

biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (keturiolikto 

– šešiolikto, dvidešimt šešto – dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto – keturiasdešimto) prieš 

einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBA, i – praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) 

kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh;“;  

6. Pakeisti Aprašo 13.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„13.4. Prognozuojama mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma įvertinus 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių, sudarytų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui,  

kiekių apimtis, MWh, tai yra visų ūkio subjektų, veikiančių šalyje, biokuro biržoje sudarytų 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis mėnesio i tiekimui (MWh) šalyje 

palyginamas su šilumos aukciono dalyvių, veikiančių šalyje, numatomu biokuro (skiedrų) poreikio 

mėnesio i tiekimui kiekiu, MWh:“;  

7. Pakeisti Aprašo 13.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.1. kai visų ūkio subjektų, veikiančių šalyje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro daugiau nei 70 procentų 

šilumos aukciono dalyvių, veikiančių šalyje, numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio, 

prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma kaip svertinis aritmetinis, biokuro biržoje 

sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis pagal formulę: 

,                             (10) 

kur: 

Mbirž – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kaina, 

Eur/MWh; 

Qbirž – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoriais planuojamo 

įsigyti biokuro kiekis šalyje mėnesį i, MWh; 

U - biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius mėnesio i 

tiekimui; 

S – medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris biokuro biržoje mėnesio i tiekimui;“; 

8. Pakeisti Aprašo 13.4.2. papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.2. numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis šalyje nustatomas pagal formulę: 

,                            (11) 
kur: 

BQŠ, i – numatomas mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikis šalyje, MWh; 

SQŠ i – suminis praėjusių 3 kalendorinių metų aukciono dalyvių, veikiančių šalyje, atitinkamą 

mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekis, MWh.“ 

9. Pakeisti Aprašo 13.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.3. kai visų ūkio subjektų, veikiančių šalyje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui sudaro mažiau nei 70 procentų 

aukciono dalyvių, veikiančių šalyje, numatomo mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikio, 

prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę: 
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,                    (12) 

kur: 

MBŠPi – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

y – kalendoriniai mėnesiai prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,39); 

MBŠ, y = 2,3,4 – 3 kalendorinių mėnesių (antro, trečio ir ketvirto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių 

biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh; 

MBŠ, y=14,15,16,26,27,28,38,39,40 –  praėjusių 3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių 

(keturiolikto–šešiolikto, dvidešimt šešto–dvidešimt aštunto, trisdešimt aštunto–keturiasdešimto) 

prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, 

Eur/MWh; 

MBŠ, i – praėjusių kalendorinių metų atitinkamų mėnesių i vidutinių biokuro biržos (skiedrų) 

kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/MWh.“. 

 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 

_________ 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-11, TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-929/654-I-3-1 priedas 2021-12-20.doc) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463614/asr?positionInSearchResults=33&searchModelUUID=32580346-f565-4b0c-95ab-ec5f74cda89b
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IS-929/654-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO  

2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. D1-718 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1.1. 
Gyvenamųjų  namų atnaujinimas 

(modernizavimas) 
24300 10650“. 

2. Pakeičiu 1.1.1.3 papunktį: 

„1.1.1.3. fizinių asmenų vieno 

ar dviejų butų 

gyvenamųjų namų 

atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę 

nei B namo energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 
skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

suvartojimo sąnaudas 

ne mažiau kaip 40 % 

lyginant su 

skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projekto 

įgyvendinimo 

9800 1100 Fiziniai asmenys 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys 

individualųjį 

gyvenamąjį namą (t. 

y. gyvenamosios 

paskirties vieno arba 
dviejų butų pastatą) 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotą 

dydį)  

 

Konkursas.  

 

Paraiškos 

priimamos 30 

dienų nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos“. 

3. Papildau 1.1.1.4 papunkčiu: 

„1.1.1.4. fizinių asmenų vieno 
ar dviejų butų 

gyvenamųjų namų 

atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę 

nei B namo energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 

skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

suvartojimo sąnaudas 
ne mažiau kaip 40 % 

4200 0 Fiziniai asmenys, 
Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys 

individualųjį 

gyvenamąjį namą (t. 

y. gyvenamosios 

paskirties vieno arba 

dviejų butų pastatą) 

Kompensacinė 
išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotą 

dydį) 

Konkursas.  
 

Paraiškas 

galima teikti 

nuo gruodžio 

15 d. iki 2022 

m. vasario 1 d. 

Agentūra per 

60 

kalendorinių 

dienų nuo 

kvietimo 
pabaigos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2aa26a00581411ec862fdcbc8b3e3e05
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lyginant su 

skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projekto 

įgyvendinimo (II 

kvietimas) 

įvertina 

projekto 

registracijos 

formas. 

Jeigu 

pareiškėjas 

neįgyvendina 

projekto ir (ar) 

nepateikia 
išlaidų 

kompensavi-

mo prašymo 

kartu su 

privalomais 

pateikti 

dokumentais 

iki Tvarkos 

aprašo 11 

punkte 

nurodyto 
projekto 

įgyvendini-mo 

pabaigos arba 

raštu 

neinformuoja 

Agentūros, 

kad negalės 

įgyvendinti 

projekto iki 

2022 m. 

gruodžio  

1 d., kai 
pareiškėjas 

pateikė 

projekto 

registracijos 

formą, jis 

netenka teisės 

kreiptis ir 

gauti 

kompensa-

cinės išmokos 

iš Programos 
lėšų vienus 

metus nuo 

metų, einančių 

po metų, kai 

paskelbtas 

kvietimas“. 

4. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.1. 
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

juridinių asmenų poreikiams 
36750 1000“. 

5. Pakeičiu 1.2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.1.2. atsinaujinančių 

energijos 

išteklių (saulės, 

vėjo) panaudojimas 

valstybės, 

savivaldybių, 
tradicinių religinių 

bendruomenių, 

religinių bendrijų ar 

22000 850 Valstybės ar 

savivaldybių 

institucijos ir įstaigos, 

tradicinės religinės 

bendruomenės, 

religinės bendrijos ar 
centrai ir viešosios 

įstaigos, kurių 

savininkė arba 

Subsidija (pagal 

fiksuotus dydžius) 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 
priemonei, bet 

ne ilgiau kaip 

iki  



 

36 

centrų elektros 

energijos poreikiams 

dalininkė yra valstybė 

ar savivaldybė. 

Pareiškėjas turi būti 

turto, į kurį 

numatoma investuoti, 

savininkas arba 

valdytojas 

2021 m. 

gruodžio  

31 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“. 

6. Pakeičiu 1.2.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.1.4. atsinaujinančių 
energijos 

išteklių (saulės, 

vėjo) panaudojimas 

juridinių asmenų 

elektros energijos 

poreikiams 

11750 100 Lietuvos 
Respublikoje 

veikiantys ir juridinių 

asmenų registre 

registruoti juridiniai 

asmenys, kurie yra 

turto, į kurį 

numatoma investuoti, 

savininkai arba 

valdytojai 

Subsidija (pagal 
fiksuotus dydžius) 

 
Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau kaip 

iki  

2021 m. 

gruodžio  
31 d.  

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“. 

7. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.2. 
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

individualiuose namuose ir (ar) daugiabučiuose 16300 2250“. 

8. Pakeičiu 1.2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.2.2. atsinaujinančių 

energijos išteklių (t. y. 

šilumos siurblių: oras–

oras, oras– vanduo, 

žemė–vanduo, vanduo–
vanduo; biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų 

gyvenamuosiuose 

namuose pakeičiant 

iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius (II 

kvietimas) 

5500 1000 Fiziniai asmenys 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys gyvenamąjį 
namą (t. y. vieno buto 

pastatą arba 

gyvenamosios 

paskirties butą dviejų 

butų arba 

daugiabučiame 

pastate)  

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius).       

Konkursas.  

 

Kvietimas 

skelbiamas 

nuo  
rugsėjo 1 d. 

Paraiškas 

galima teikti 1 

mėnesį nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos“. 

9. Pakeičiu 1.2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„1.2.2.3.  

atsinaujinančių 

energijos išteklių 

(saulės) panaudojimas 

nepasiturinčių fizinių 

asmenų elektros 

energijos reikmėms ir 

(ar) iškastinį kurą 

naudojančių šilumos 
įrenginių pakeitimui 

 

 

1800 50  

Fiziniai 

asmenys, kuriems 

nustatyta tvarka   ir 

(ar) su jais 

gyvenantiems 

asmenims Lietuvos 

Respublikos 

piniginės socialinės 
paramos 

nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo 

nustatyta tvarka 6 

mėnesius 

nepertraukiamai iki 

metinės sąmatos 

patvirtinimo dienos 

buvo teikiama 

piniginė socialinė 

parama. 

 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius). 

 

 

 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau nei 
iki  

2022 m. 

birželio 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.  

10. Papildau 1.1.2.5 papunkčiu: 

„1.1.2.5. atsinaujinančių 

energijos išteklių (t. y. 
šilumos siurblių: oras–

oras, oras– vanduo, 

žemė–vanduo, vanduo–

vanduo; biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų 

gyvenamuosiuose 

namuose pakeičiant 

iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius (III 
kvietimas) 

4000 0 Fiziniai asmenys, 

Lietuvos 
Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys gyvenamąjį 

namą (t. y. vieno buto 

pastatą arba 

gyvenamosios 

paskirties butą dviejų 

butų arba 

daugiabučiame 

pastate)  

Kompensacinė 

išmoka 
(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius). 

Konkursas.  

 
Paraiškas 

galima teikti 

nuo gruodžio 

15 d. iki 2022 

m. vasario 1 d. 

Agentūra per 

60 

kalendorinių 

dienų nuo 

kvietimo 

pabaigos 
įvertina 

projekto 

registracijos 

formas. 

Kai 

patvirtintame 

projektų 

registracijos 

sąraše esantis 

pareiškėjas 

negali 

projekto 
įgyvendinti iki 

Tvarkos 

aprašo 13 

punkte 

nurodyto 

projekto 

įgyvendi-nimo 

laikotarpio 

pabaigos, jis 

apie tai ne 

vėliau kaip iki 
2022 m. 

gruodžio 1 d. 

turi informuoti 

Agentūrą. 

Jeigu 
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pareiškėjas 

neįgyvendina 

projekto ir (ar) 

nepateikia 

išlaidų 

kompensavi-

mo prašymo 

kartu su 

privalomais 
pateikti 

dokumentais 

iki Tvarkos 

aprašo 13 

punkte 

nurodyto 

projekto 

įgyvendini-mo 

pabaigos arba 

raštu 

neinformuoja 
Agentūros, 

kad negalės 

įgyvendinti 

projekto iki 

2022 m. 

gruodžio  

1 d., kai 

pareiškėjas 

pateikė 

projekto 

registracijos 

formą, jis 
netenka teisės 

kreiptis ir 

gauti 

kompensa-

cinės išmokos 

iš Programos 

lėšų vienus 

metus nuo 

metų, einančių 

po metų, kai 

paskelbtas 
kvietimas“. 

11. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.3. 
mažiau taršaus transporto panaudojimo fiziniams 

asmenims skatinimas 18000 10500“. 

12. pakeičiu 1.2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.3.1. mažiau taršių 

automobilių ir 

registruojamų 

elektrinių motorinių 

priemonių įsigijimo 

fiziniams asmenims 

skatinimas 

4000 2800 Fiziniai asmenys. 

Detalesnės sąlygos 

nustatytos aplinkos 

ministro įsakymu. 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau nei 

iki  

2022 m. 

birželio 1 d. 
Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 
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lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.   

13. Pakeičiu 1.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.3.2. elektromobilių 

įsigijimo fiziniams 

asmenims  

skatinimas 

5000 500 Fiziniai asmenys. 

Detalesnės sąlygos 

nustatytos aplinkos 

ministro įsakymu. 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 
ne ilgiau nei 

iki  

2022 m. 

birželio 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.  

14. Pakeičiu 1.2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.3.3. visuomeninio 

transporto ir 
darnaus judumo 

skatinimas 

(paspirtukai, 

dviračiai, dalijimosi 

paslauga ir pan.) 

8000 4200  Fiziniai asmenys. 

Detalesnės sąlygos 
nustatytos aplinkos 

ministro įsakymu. 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis. 

 
Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau nei 

iki  

2022 m. 

birželio 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 
lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.  

15. Papildau 1.2.3.4 papunkčiu: 

„1.2.3.4. mažiau taršių 

automobilių 

įsigijimo skatinimas 

nepasiturintiems 

asmenims  

1000 0 Fizinis asmuo, 

kuriam Lietuvos 

Respublikos 

piniginės socialinės 

paramos 

nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo 

nustatyta tvarka 6 

mėnesius 
nepertraukiamai iki 

priemonės 

patvirtinimo metinėje 

sąmatoje dienos  

(2021 m. gruodžio 1 

d.) buvo teikiama 

piniginė socialinė 

parama. 

Detalesnės sąlygos 

nustatytos aplinkos 

ministro įsakymu. 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis.  

 

Paraiškos 

priimamos kol 

pakaks lėšų 

skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau nei 

iki  
2022 m. 

rugsėjo 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms 

kvietimas 

stabdomas“. 

16. Pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„1.2.4. 
mažiau taršaus transporto įsigijimo juridiniams 

asmenims skatinimas 36800 1500“. 

17. Pakeičiu 1.2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.4.1. elektromobilių 

įsigijimo 

juridiniams 

asmenims  

skatinimas 

5000 1500 Lietuvoje registruoti 

juridiniai asmenys. 

Detalesnės sąlygos 

nustatytos aplinkos 

ministro įsakymu. 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau nei 
iki  

2022 m. 

birželio 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.  

18. Pakeičiu 1.2.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.4.2. viešojo transporto 

priemonių parko 

atnaujinimas ir (ar) 
plėtra, skatinant 

naudoti elektra, 

biometanu, 

suslėgtomis 

gamtinėmis 

dujomis, 

suskystintomis 

gamtinėmis dujomis 

varomas transporto 

priemones 

24000 0 Viešojo transporto 

savivaldybių 

teritorijoje keleivių 
vežimo veiklą 

vykdantys juridiniai 

asmenys, turintys teisę 

vežti keleivius 

kompetentingų 

institucijų nustatytais 

reguliariojo 

susisiekimo maršrutais 

(vežėju gali būti ir 

juridiniai asmenys, 

kurių veikla 

finansuojama iš 
valstybės ar 

savivaldybių biudžetų 

arba kitų valstybės ar 

savivaldybių fondų 

lėšų arba 

kontroliuojama 

(valdoma) valstybės ar 

savivaldybių 

institucijų), su kuriomis 

sudarytos viešųjų 

paslaugų teikimo 
sutartys. 

55 % tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

kai pagalba 
teikiama didelėms 

įmonėms; 

60 %  tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

kai pagalba 

teikiama 

mažosioms ir 

vidutinėms 

įmonėms. 

 Subsidijos dydį 

ribojantis 

aplinkosauginio 
efektyvumo 

kriterijus 

netaikomas. 

 

Konkursas.  

 
Paraiškos 

priimamos 60 

dienų nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos“. 

19. Pakeičiu 1.2.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.4.3. transporto priemonių, 

naudojančių elektrą, 

suslėgtas gamtines 

dujas, suskystintas 

gamtines dujas, 

biometaną, vandenilį, 

įsigijimas ir joms 

reikalingos 

infrastruktūros 

sukūrimas ir (ar) 

plėtra užtikrinant 

bazinį sukurtos 
infrastruktūros 

7800 0  

Juridiniai asmenys, 

teikiantys komunalines, 

susisiekimo, 

komercines ar 

logistikos paslaugas. 

 

Juridiniai asmenys, 

vystantys alternatyvių 

degalų (elektros 

energijos, biometano, 

gamtinių (suslėgtų ar 
suskystintų), 

 

Iki 40 % tinkamų 

finansuoti išlaidų. 

Infrastruktūrai 

skirtos pagalbos 

suma negali 

viršyti tinkamų 

finansuoti išlaidų 

ir investicijos 

veiklos pelno 

skirtumo. 

 
Maksimalus 

 

Konkursas. 

 

Paraiškos 

priimamos  

60 dienų  nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos“. 
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vartotoją  vandenilio dujų 

pildymo (įkrovimo) 

punktų infrastruktūrą ar 

šių pildymo (įkrovimo) 

punktų operatoriai. 

subsidijos dydis 

vienam 

pareiškėjui yra 5 

mln. eurų. 

 

 

20. Pakeičiu 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.5. 
taršių technologijų keitimas į aplinkai palankias 

technologijas juridiniams asmenims 31400 600“. 

21. Pakeičiu 1.2.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.5.1. taršių technologijų 

keitimo mažiau 

taršiomis skatinimas 
Europos Sąjungos 

Apyvartinių taršos 

leidimų prekybos 

sistemoje 

dalyvaujančiose 

įmonėse 

10300 0 Juridiniai asmenys, 

vykdantys veiklą, kuri 

įrašyta į Lietuvos 
Respublikos klimato 

kaitos valdymo 

finansinių instrumentų 

įstatymo I priedo 

veiklų sąrašą, turintys 

galiojantį leidimą 

išmesti šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas ir 

atsidariusios sąskaitą 

Sąjungos ŠESD 

registre. 

25 % subsidija  

Tęstinis. 

 
Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 

ne ilgiau kaip 

iki  

2021 m. 

gruodžio  

31 d. 

Pasibaigus 
priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“.  

22. Pakeičiu 1.2.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.5.4. įmonių, 

nedalyvaujančių 

Europos Sąjungos 

Apyvartinių taršos 

leidimų prekybos 

sistemoje, 

technologinių procesų 

atnaujinimas, 
panaudojant 

atsinaujinančius 

energijos išteklius 

100 0 Lietuvoje registruoti 

juridiniai asmenys, 

nevykdantys veiklos, 

kuri įrašyta į Lietuvos 

Respublikos klimato 

kaitos valdymo 

finansinių instrumentų 

įstatymo I priedo 
veiklų sąrašą 

 

 

25 % tinkamų 

finansuoti išlaidų. 

 

Subsidijos dydį 

ribojantis 

aplinkosauginio 

efektyvumo 
kriterijus 

netaikomas.  

 

 

 

Tęstinis. 

 

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų, skirtų 

priemonei, bet 
ne ilgiau kaip 

iki  

2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas“. 

23. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.2.5.5 papunkčio, ir ją išdėstau taip: 

„IŠ VISO (1): 171050 27000“. 

 

24. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1 + 2 + 3)“, einančią po 3.2.4 papunkčio, ir ją išdėstau taip: 

„IŠ VISO (1 + 2 + 3): 283130 82651“. 
 

 

 

 
 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
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IS-929/654-I-5 priedas 

 

TN: tn 
Civilinė byla Nr. e3K-3-300-313/2021  

Teisminio proceso Nr.  2-42-3-00161-2020-3  

Procesinio sprendimo kategorijos:  

2.2.2.3.1.3; 2.2.2.13  

(S)  

 

 
 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2021 m. gruodžio 2 d.  

Vilnius 
 

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

Bukavinienės (pranešėja), Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio,  

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 

2021 m. sausio 14 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės 

šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybės administracijai dėl Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo.  

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 
 

I. Ginčo esmė 

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių uždarosios akcinės bendrovės valdybos, o 

kai ji nesudaroma – bendrovės vadovo, ir visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos pasiskirstymą, taip 

pat bendrovės vadovo sprendimams priimti reikalingą gauti bendrovės įstatuose nustatytą visuotinio akcininkų 

susirinkimo pritarimą (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 20, 34, 37 straipsniai), 

aiškinimo ir taikymo.  

 

2. Ieškovė UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ieškiniu prašė teismo: 1) panaikinti atsakovės Šilalės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. DĮV-217 „Dėl Šilalės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo DĮV-757 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“; 2) panaikinti Šilalės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. DĮV-220 „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus sprendimų atšaukimo ir įpareigojimo“. 

 

3. Ieškovė nesutinka su atsakovės, veikiančios kaip ieškovės steigėja ir visuotinis akcininkų susirinkimas, 

priimtais įsakymais, nes jie, anot ieškovės, prieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (toliau – CK), 

ABĮ. Ieškovė teigė, kad atsakovės priimtas įsakymas Nr. DĮV-217 dėl įstatų pakeitimo, juos išdėstant nauja 

redakcija, pažeidžia ieškovės valdymo organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir vadovo (direktoriaus) – 

kompetencijos atskyrimo principą, nepagrįstai išplečiama visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir 

susiaurinami ieškovės direktoriaus įgaliojimai. Naujos redakcijos ieškovės įstatų 14.1 punktu nepagrįstai 
apribojama ieškovės vadovo kompetencija savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su: ieškovės valdymo 

struktūros ir pareigybių svarstymu ir tvirtinimu (ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4 punktas); ieškovės pareigybių, 

kurios priimamos konkurso būdu, svarstymu ir tvirtinimu (ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 5 punktas); ieškovės 

filialų ir atstovybių nuostatų svarstymu ir tvirtinimu (ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 6 punktas); sprendimų ieškovei 

tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve priėmimu (ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 1 punktas); sprendimų steigti 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d02b0880591111ec862fdcbc8b3e3e05
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ieškovės filialus ir atstovybes priėmimu (ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Nurodyti veiksmai priskirti 

vadovo kompetencijai (ABĮ 37 straipsnio 10 dalis). Nurodytas bendrovės vadovo kompetencijos apribojimas 

yra nesuderinamas su CK 2.81 straipsnio 1 dalimi ir 2.82 straipsnio 1 dalimi, kuriose nustatyta, kad valdymo 

organai sudaromi ir veikia pagal įstatymų ir steigimo dokumentų kompetenciją. Vadovui įgyvendinant ABĮ 34 

straipsnyje nustatytas funkcijas, išankstinio visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo gavimas bendrovės 

įstatuose gali būti nustatomas tik dėl ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose nurodytų sprendimų (ABĮ 

34 straipsnio 5 dalis).  

 
4. Kitu ginčijamu atsakovės įsakymu Nr. DĮV-220 ieškovės direktorius įpareigotas atšaukti direktoriaus 2020 m. 

sausio 27 d. įsakymą Nr. ĮV-6 „Dėl bendrovės struktūros pakeitimo“, kuriuo panaikinta direktoriaus 

pavaduotojo pareigybė ir jo funkcijų dalis perduota direktoriui. Tačiau atsakovės įsakymas dėl įpareigojimo 

prieštarauja ABĮ 20 straipsnyje nustatytai visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, o ABĮ 37 straipsnio 

10 dalis suteikia teisę ieškovės vadovui priimti sprendimus, susijusius su konkrečios pareigybės panaikinimu, 

panaikintos pareigybės funkcijų paskirstymu kitiems ieškovės darbuotojams, todėl atsakovės įsakymas yra 

nepagrįstas.  

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė  

 

5. Tauragės apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinio netenkino.  

 
6. Teismas nustatė, kad 2020 m. sausio 27 d. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktorius priėmė įsakymą Nr. ĮV-6 

„Dėl bendrovės struktūros pakeitimo“, kuriuo nusprendė nuo 2020 m. vasario 27 d. keisti bendrovės struktūrą, 

naikinant bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigybę, jo funkcijas prijungti prie bendrovės direktoriaus, 

aplinkos specialisto ir meistro pareigybių. Ginčijamu 2020 m. kovo 10 d. atsakovės Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos įsakymu Nr. DĮV-220 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 

sprendimų atšaukimo ir įpareigojimo“ ieškovės bendrovės direktorius įpareigotas atšaukti įsakymą Nr. ĮV-6.  

 

7. Ginčijamu 2020 m. kovo 10 d. atsakovės Šilalės rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. DĮV-217 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DĮV-757 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

buvo pakeisti ieškovės bendrovės įstatai, jie išdėstyti nauja redakcija ir bendrovės direktorius įgaliojamas 
pasirašyti įstatus bei juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.  

 

8. Dėl atsakovės įsakymo Nr. DĮV-217 patvirtinti ieškovės naujus įstatus teismas nurodė, kad visuotinis akcininkų 

susirinkimas yra bendrovės valdymo organas, kurio išimtinei kompetencijai priskirta spręsti tokius klausimus 

kaip bendrovės veiklos priežiūros ir valdymo organų rinkimas, veiklos rezultatų svarstymas ir tvirtinimas, 

bendrovės įstatų keitimas ir bendrovės veiklos pertvarkymas, taip pat kitus svarbiausius bendrovės 

funkcionavimo klausimus. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia esminius, svarbiausius su juridiniu 

asmeniu susijusius klausimus, kurie turi įtakos tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ir egzistavimui, ir šių 

klausimų sprendimas yra išimtinė šio bendrovės organo kompetencija (ABĮ 19 straipsnio 5 dalis, 20 straipsnio 1 

dalis). Susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį 

įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų 
funkcijos (ABĮ 20 straipsnio 2 dalis).  

 

9. Savivaldybės administracijos direktorius priima raštiškus sprendimus, kaip nustatyta ABĮ, visuotinio akcininkų 

susirinkimo kompetencijos klausimais, kai savivaldybė yra vienintelė akcininkė (Savivaldybių turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567). Ieškovės vienintelė akcininkė yra Šilalės 

rajono savivaldybė.  

 

10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad visuotinis akcininkų susirinkimas nepakeičia valdymo organo, 

juolab kad bendrovėje visada privalo būti ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (ABĮ 19 

straipsnio 1 dalis). Dėl sandorių didelės vertės bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad ABĮ 34 straipsnio 5 

dalyje išvardytiems valdymo organo sprendimams reikia išankstinio visuotinio akcininkų surinkimo pritarimo. 
Tai nelaikytina aukščiausio bendrovės organo ir valdymo organų bei jų kompetencijos paskirstymo atribojimo 

pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010).  

 

11. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teises turinti atsakovė patvirtino naują bendrovės (ieškovės) įstatų 

redakciją, kuria įtvirtintos nuostatos dėl bendrovės vadovo sprendimų priėmimo tvarkos, t. y. kad bendrovės 

vadovas privalo gauti visuotinio akcininkų susirinkimo (arba vienintelio akcininko) pritarimą priimdamas 

sprendimus ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytais atvejais 

(įstatų 14.1 punktas).  
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12. Ieškovės, kaip uždarosios akcinės bendrovės, valdymui pagal įstatus nėra sudaryta nei valdyba, nei stebėtojų 

taryba. Kai nesudaroma valdyba, jos funkcijas atlieka bendrovės vadovas. Vadovui nepereina visa valdybos 

kompetencija, o tik teisė priimti valdybai ABĮ 34 straipsnyje priskirtus sprendimus tiek, kiek tokios teisės 

neriboja bendrovės įstatai.  

 

13. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad valdyba, prieš priimdama ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 

punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą 

(ABĮ 34 straipsnio 3 dalis). Nei ABĮ, nei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato draudimo į bendrovės 
įstatus įtraukti ABĮ 34 straipsnio 4 dalies punkte nenurodytų valdybos sprendimų, dėl kurių turėtų būti prašoma 

visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo.  

 

14. Taigi, atsakovės direktoriaus įsakymu, kaip vienintelio akcininko sprendimu, atsakovė galėjo ir turėjo teisę 

pakeisti ieškovės įstatus ir juose nustatyti sąlygas, kada ieškovės direktoriaus sprendimų priėmimui yra 

reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.  

 

15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti 

negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos ABĮ imperatyviosios normos, reglamentuojančios 

susirinkimo sušaukimą, eigą ar sprendimų priėmimą, taip pat kai šie pažeidimai lėmė bendrovės ar viešojo 

intereso pažeidimą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant sprendimus 

negaliojančiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
383/2000; 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2001; 2002 m. birželio 14 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002; kt.). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neturėtų būti 

pripažįstami negaliojančiais vien dėl formalių pažeidimų, kurie nesukėlė neigiamų padarinių bendrovei, jos 

akcininkams ar kuriais nepažeistas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-687/2015).  

 

16. Pakeitus ieškovės įstatus, nebuvo išplėsta visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir apribotos bendrovės 

direktoriaus teisės ir (ar) pareigos, nes visus bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus turėjo teisę 

priimti ir patvirtinus naują bendrovės įstatų redakciją vis dar turi bendrovės vadovas. Visuotinis akcininkų 

susirinkimas gali ne priimti, o tik pritarti (nepritarti) bendrovės vadovo sprendimo priėmimui, o tai nepanaikina 

bendrovės vadovo kompetencijos priimti sprendimus, įtvirtintus ginčijamoje bendrovės įstatų redakcijoje.  
 

17. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip aukščiausias ir privalomas akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių 

organas, turi teisę spręsti, kokie sprendimai yra strategiškai svarbūs bendrovei ir kokiems sprendimams priimti 

reikalingas akcininko, kaip bendrovės savininko, pritarimas. Atsakovės direktoriaus įsakymas dėl ieškovės 

įstatų patvirtinimo neprieštarauja nei imperatyviosioms įstatymų normoms, nei ieškovės steigimo 

dokumentams, nei protingumo ar sąžiningumo principams, todėl teismas netenkino ieškovės reikalavimo jį 

panaikinti.  

 

18. Dėl atsakovės įsakymo Nr. DĮV-220 atšaukti ieškovės direktoriaus sprendimą panaikinti direktoriaus 

pavaduotojo pareigybę ir pakeisti direktoriaus pareiginius nuostatus teismas nurodė, kad atsakovė nebuvo 

informuota iš anksto nei apie ieškovės ketinimus keisti struktūrą, nei apie priimtą ieškovės įsakymą. Ieškovės 
bendrovės direktoriaus priimtas įsakymas dėl darbuotojų struktūros pakeitimo priimtas iki atsakovės 2020 m. 

vasario 6 d. rašto Nr. B3-260 (11.5E) „Dėl bendrovių veiklos valdymo optimizavimo“, kuriuo nurodyta tų 

veiksmų neatlikti, pateikimo dienos, o ieškovės darbuotojų priėmimo ir atleidimo veiksmai buvo vykdomi jau 

po minėto atsakovės rašto pateikimo, nepaisant nurodymo šiame rašte.  

 

19. Pagal šiuo metu galiojančių ieškovės įstatų 13 ir 14 punktus, jos direktoriaus pareiginius nuostatus privalo 

tvirtinti atsakovės direktorius. Tai reiškia, kad ieškovės bendrovės direktorius neturi teisės priimti sprendimų 

dėl savo pareigybei priskirtų funkcijų keitimo, nes jos nurodytos jo pareiginiuose nuostatuose, kuriuos turi teisę 

keisti tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas neturi teisės keisti savo pareiginių nuostatų, 

savavališkai nusistatydamas sau teises ir pareigas, lygiai taip pat, kaip ir neturi teisės nustatyti sau darbo 

užmokestį, nes tokią teisę turi valdyba, jei ji nesudaroma, – tai stebėtojų taryba, jei ji nesudaroma, – tai 

visuotinis akcininkų susirinkimas (ABĮ 37 straipsnio 3 dalis).  
 

20. Prijungus dalį ieškovės bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigybės funkcijų prie bendrovės vadovo 

funkcijų, buvo pakeista bendrovės direktoriaus pareigybė, kurią keisti pagal teisės aktus ir galiojančius įstatus 

gali tik visuotinis akcininkų susirinkimas (arba vienintelis akcininkas), šiuo atveju atsakovė. Bendrovės vadovas 

neturėjo teisės keisti savo pareiginių nuostatų, savavališkai nusistatydamas sau teises ir pareigas, todėl 

atsakovės sprendimas atšaukti ieškovės vadovo įsakymą buvo priimtas teisėtai ir pagrįstai.  

 

21. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės UAB 

„Šilalės šilumos tinklai“ apeliacinį skundą, 2021 m. sausio 14 d. sprendimu pakeitė Tauragės apylinkės teismo 
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2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimą ir ieškovės UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ieškinį tenkino iš dalies: pirma, 

panaikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. DĮV-217 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo DĮV-757 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 

punkto dalį, kuria UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įstatai išdėstyti nauja redakcija, šių įstatų 14.1 punkte 

įtvirtinant nuostatą, kad „bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimus, nurodytus ABĮ 34 straipsnio 1 

dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą“; antra, 

panaikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. DĮV-220 
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus sprendimų atšaukimo ir įpareigojimo“; 

trečia, kitą ieškinio dalį atmetė.  

 

22. Dėl atsakovės įsakymo patvirtinti naujus ieškovės įstatus apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad įstatymų 

leidėjas įtvirtino galimybę (pasirinkimo laisvę) įstatuose nurodyti, kad prieš priimant valdybai (o jos nesudarius, 

bendrovės vadovui) ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus turi būti gautas 

visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas. Tačiau įstatymų leidėjas neįtvirtino galimybės 

(pasirinkimo laisvės) įstatuose nurodyti, kad prieš priimant valdybai (o jos nesudarius, bendrovės vadovui) ABĮ 

34 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2 punktuose nurodytus sprendimus turi būti gautas 

visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas.  

 

23. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad bendrovės valdymo organų teises ir pareigas 
reglamentuoja CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos, bendrovės 

įstatai, pareiginiai nuostatai. Bendrovės valdymo organų kompetencija yra griežtai atribota. Atsižvelgiant į ABĮ 

20 straipsnyje reglamentuojamą visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, visuotinis akcininkų 

susirinkimas turi teisę spręsti dėl svarbiausių bendrovės veiklos klausimų. Tai reiškia, kad jo priimti sprendimai 

gali lemti esminius bendrovės veiklos pokyčius, kurie gali būti naudingi bendrovei, jos dalyviams, kreditoriams 

arba gali sukelti jiems neigiamų turtinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482-687/2015).  

 

24. Pagal CK 2.82 straipsnį juridinio asmens dalyvių susirinkimas laikomas įmonės organu, tačiau šio straipsnio 

prasme nelaikomas įmonės valdymo organu. Akcininko teisės apibūdinamos kaip valdymas nuosavybės teise, 

taip atskiriant nuo bendrovės valdymo organų veiklos – įmonės reikalų tvarkymo. Visuotinis akcininkų 
susirinkimas, nors ir būdamas aukščiausias įmonės organas, neturi teisės spręsti klausimų, priskirtų kitiems tos 

bendrovės valdymo organams. Įstatyme įtvirtintos atskiros visuotinio akcininkų susirinkimo teisės spręsti 

bendrovės reikalus, tačiau atskiri dalyviai (akcininkai) negali vienokiu ar kitokiu būdu duoti tiesioginių 

nurodymų valdymo organams, kuriems priskirta spręsti jų kompetencijos klausimus. Juridinio asmens dalyvių 

susirinkimas priima sprendimus dėl valdymo organų sudarymo, steigimo dokumentų keitimo, juridinio asmens 

pasibaigimo ir kitais klausimais, kurie nėra tokio asmens kasdienės veiklos pobūdžio ir kurie susiję su viso ar 

esminės juridinio asmens dalies turto pasikeitimu (pvz., akcinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ar 

mažinimu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinės byloje Nr. 3K-3-329/2009).  

 

25. Taigi, ABĮ griežtai atribojo bendrovės organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo 

kompetencijas. Nors įstatymas suteikia teisę visuotiniam akcininkų susirinkimui dalyvauti svarbiausių 
bendrovės sudaromų sandorių priežiūros srityje (t. y. bendrovės vadovui priimant sprendimus, numatytus ABĮ 

34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose, – dėl sandorių didelės vertės, turinčios didelę įtaką bendrovės 

finansinei padėčiai), tačiau įmonės reikalų tvarkymas, teisė priimti sprendimus, susijusius su kasdiene 

bendrovės veikla (t. y. sprendimus, nurodytus ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2 

punktuose), be jokių apribojimų suteikta bendrovės vadovui, jeigu bendrovėje nėra sudaryta valdyba. ABĮ 

neįtvirtinta galimybė bendrovės įstatuose nustatyti sąlygos, jog valdyba (bendrovės vadovas), prieš priimdama 

ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti 

visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas ABĮ 34 

straipsnio 5 dalies nuostatą ir joje išskirdamas, dėl kokių sprendimų priėmimo gali būti reikalaujama visuotinio 

akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimo, siekė aiškiai atriboti, kad valdyba, o jos nesant – 

bendrovės vadovas, tvarkydamas įmonės reikalus, kasdienėje bendrovės veikloje veikia savarankiškai ir priima 

sprendimus, susijusius su kasdiene bendrovės veikla, ir negali būti varžomas. Pakeitus ieškovės įstatus, 
reikalavimas gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą prilygsta teisės veikti laisvai ir savarankiškai 

priimti sprendimus ribojimui.  

 

26. ABĮ 20 straipsnio 1 dalyje nustatytos išimtinės visuotinio akcininkų susirinkimo teisės, tarp jų ir išimtinė teisė 

keisti bendrovės įstatus (1 punktas). ABĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas 

gali spręsti ir kitus šiame įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal šį 

įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų 

funkcijos. Taigi atsakovė turėjo teisę keisti ieškovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija, tačiau neteisėtai 

naujos redakcijos įstatų 14.1 punkte įtvirtino nuostatą, kad bendrovės vadovas, prieš priimdamas sprendimus, 
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nurodytus ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 4 dalies 1, 2 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų 

susirinkimo pritarimą. Kita naujos redakcijos įstatų 14.1 punkto dalis, t. y. kad bendrovės vadovas, prieš 

priimdamas sprendimus, nurodytus ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose, turi gauti visuotinio 

akcininkų susirinkimo pritarimą (dėl 6 punkto ginčas nebuvo keliamas) ir kad pritarimas nepanaikina bendrovės 

vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus (dėl šios dalies taip pat ginčas nebuvo keliamas), atitinka ABĮ 

įtvirtintą reglamentavimą, yra teisėta ir pagrįsta.  

 

27. Atsakovės pateikti įrodymai ir argumentai dėl kitų atsakovės valdomų bendrovių analogiškų įstatų patvirtinimo 
notarų biure ir registravimo VĮ Registrų centre neturi jokios teisinės galios bylai.  

 

28. Dėl atsakovės įsakymo atšaukti ieškovės direktoriaus sprendimą panaikinti direktoriaus pavaduotojo pareigybę 

ir pakeisti direktoriaus pareiginius nuostatus – ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad CK 2.82 straipsnio 4 

dalyje nurodytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, 

kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose išvardyti asmenys ne 

vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.  

 

29. CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti 

negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo 

dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Kitokia ieškovės organų sprendimų nuginčijimo 

tvarka šiuo atveju nėra nustatyta. Todėl atsakovė, nesutikdama su ieškovės įsakymu dėl bendrovės struktūros 
pakeitimo, turėjo kreiptis į teismą su ieškiniu dėl šio įsakymo pripažinimo negaliojančiu, o ne priimti ginčijamą 

įsakymą dėl ieškovės įsakymo atšaukimo. Atsakovė neteikė teismui priešieškinio ir neprašė pripažinti, kad 

ieškovės įsakymo dėl bendrovės struktūros pakeitimo priėmimas prieštarauja imperatyviosioms ABĮ 

nuostatoms ir yra neteisėtas. Todėl teismui nebuvo pagrindo vertinti šio ieškovės įsakymo dėl jo prieštaravimo 

imperatyviosioms įstatymo normoms. Todėl apeliacinės instancijos teismas tenkino ieškovės reikalavimą 

panaikinti atsakovės įsakymą, kuriuo atšauktas aptariamas ieškovės įsakymas.  

 

III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai  

 

30. Atsakovė Šilalės rajono savivaldybės administracija kasaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. sausio 14 d. sprendimą ir palikti galioti Tauragės 
apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:  

 

30.1. Apeliacinės instancijos teismas klaidingai išaiškino, kad bendrovės įstatuose gali būti įtvirtinta, jog bendrovės 

vadovas turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą tik prieš priimdamas sprendimus, nurodytus 

ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose, ir negali būti įtvirtinta, jog toks pritarimas yra reikalingas kitų 

(nenurodytų ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5, 6 punktuose) sprendimų priėmimui. Iš 2003 m. gruodžio 11 d. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1889 aiškinamojo rašto Nr. IXP-

2878 (registravimo data 2003 m. rugsėjo 26 d.) matyti, kad įstatymo leidėjas, keisdamas ABĮ 34 straipsnio 

nuostatas, siekė ne nustatyti baigtinį valdybos (o kai ji nesudaroma – vadovo) sprendimų, kuriems reikalingas 

visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, sąrašą, bet ir „perskirstyti“ bendrovės valdymo organų 

kompetenciją, nustatydamas, kad sprendimus, susijusius su bendrovės ilgalaikiu turtu, turi teisę priimti nebe 
visuotinis akcininkų susirinkimas, o bendrovės valdyba (o kai ji nesudaroma – vadovas), įtvirtinant galimybę 

įstatuose nurodyti, kad tokiems sprendimams gali būti reikalingas ir visuotinio akcininkų susirinkimo 

pritarimas, jeigu to pageidauja patys akcininkai tai nurodydami bendrovės įstatuose. Nei ABĮ, nei kiti teisės 

aktai neįtvirtina ribojimų ir (arba) draudimų bendrovės akcininkams įstatuose nustatyti, kokiems konkretiems 

valdybos (o kai ji nesudaroma – vadovo) sprendimams priimti yra reikalingas visuotinio akcininkų 

susirinkimo pritarimas. Teisės doktrinoje reiškiama nuomonė, kad „visada akcininkai, o ne įstatymų leidėjas 

yra geriausioje padėtyje spręsti, kokia bendrovės valdymo struktūra yra priimtiniausia ir kaip paskirstyti 

funkcijas ir kompetenciją bendrovės organams“ (Mikalonienė, L., ir kiti. Įmonių teisinių formų konvergencija 

ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? Vilniaus 

universitetas, 2017 m., p. 171). Taigi, visuotinis akcininkų susirinkimas, būdamas aukščiausias įmonės 

organas, turėtų teisę spręsti, kokie sprendimai yra strategiškai svarbūs bendrovei ir kokiems sprendimams 

priimti yra reikalingas akcininko, kaip bendrovės savininko, pritarimas.  
 

30.2. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai iš esmės prilygino visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą 

sprendimo priėmimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktas išaiškinimas, kad akcininkų susirinkimo 

pritarimas šiems sandoriams neatleidžia vadovo nuo civilinės atsakomybės už neteisėtais verslo sprendimais 

padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-

421/2016). Taigi visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas valdybos (o kai ji nesudaroma – vadovo) 

sprendimų priėmimui nėra ir negali būti laikomas kompetencijos perėmimu, nes atsakomybė už tokio 

sprendimo priėmimą atsiranda sprendimą priėmusiam valdymo organui.  
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30.3. Ieškovės direktorius įsakymu dėl ieškovės struktūros pakeitimo nutraukė darbo sutartį su ieškovės 

direktoriaus pavaduotoju ir dalį jo funkcijų prisiskyrė sau. Toks ieškovės įsakymas prieštarauja 

imperatyviosioms įstatymo normoms, tuo ieškovės įsakymu buvo siekiama visai kitų, nei teisės aktuose 

nustatytieji, tikslų, nes pagal ABĮ 37 straipsnio 3 dalį bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš 

pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba 

(jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų 

susirinkimas). Pagal šiuo metu galiojančių ieškovės įstatų 13 ir 14 punktus, bendrovės direktoriaus pareiginius 

nuostatus privalo tvirtinti savivaldybės direktorius. Tai reiškia, kad bendrovės direktorius neturi teisės priimti 
sprendimų dėl savo pareigybei priskirtų funkcijų keitimo, nes jos nurodytos jo pareiginiuose nuostatuose, 

kuriuos turi teisę keisti tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas neturi teisės keisti savo 

pareiginių nuostatų, savavališkai nusistatydamas sau teises ir pareigas, lygiai taip pat, kaip ir neturi teisės 

nustatyti sau darbo užmokestį (ABĮ 37 straipsnio 3 dalis). Ieškovės direktorius vienvaldiškai priėmė 

sprendimus viršydamas savo kompetenciją.  

 

30.4. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė, nesutikdama su ieškovės įsakymu dėl 

ieškovės struktūros pakeitimo, turėjo kreiptis į teismą dėl šio įsakymo pripažinimo negaliojančiu, o ne priimti 

ginčijamą įsakymą dėl ieškovės įsakymo atšaukimo. Ieškovės įsakymas yra neteisėtas, todėl atsakovė turėjo 

teisę jį atšaukti. Atsakovė, kaip bendrovės akcininkė, pati sprendžia, kokiu būdu ginti savo pažeistas teises, ji 

pasirinko ne reikalauti pripažinti negaliojančiu ieškovės įsakymą, o jį atšaukė.  

 
31. Atsiliepimų į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 351 straipsnio 

nustatyta tvarka nepateikta.  

 

Teisėjų kolegija  

 

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

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo (valdybos) ir visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos 

pasiskirstymo  
 

32. Akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais 

įstatymais bei teisės aktais (ABĮ 2 straipsnio 8 dalis). Bendrovės įstatuose, be kita ko, nurodoma visuotinio 

akcininkų susirinkimo, kitų bendrovės organų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka (ABĮ 

4 straipsnio 2 dalies 7, 8 punktai).  

 

33. Įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams (ABĮ 4 straipsnio 6 dalis). 

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, jo šaukimo tvarkos, kitų bendrovės organų kompetencijos ir 

šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos, bendrovės įstatų keitimo tvarkos įstatuose nurodyti nebūtina, 

jeigu tvarka ir kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytųjų ir apie tai nurodoma pačiuose įstatuose (ABĮ 4 

straipsnio 7 dalis).  
 

34. Bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Jeigu 

bendrovėje nesudaroma valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, 

išskyrus ABĮ nustatytas išimtis (ABĮ 19 straipsnio 1, 4 dalys).  

 

35. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės įstatus, išskyrus šiame įstatyme nustatytas 

išimtis, taip pat įstatuose nustatomos ir gali būti keičiamos nuostatos dėl visuotinio akcininkų susirinkimo, kitų 

bendrovės organų kompetencijos, sprendimų priėmimo tvarkos (ABĮ 4 straipsnio 6, 7 dalys, 20 straipsnio 1 

dalies 1 punktas). Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia esminius, svarbiausius su juridiniu asmeniu 

susijusius klausimus, kurie turi įtakos tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ir egzistavimui, ir šių klausimų 

sprendimas yra išimtinė šio bendrovės organo kompetencija (ABĮ 19 straipsnio 5 dalis, 20 straipsnio 1 dalis). 

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai 
priskirtų klausimų (ABĮ 19 straipsnio 4 dalis). Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus šiame 

įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal šį įstatymą tai nepriskirta kitų 

bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos (ABĮ 20 straipsnio 

2 dalis). 

 

36. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės 

aktų ir vadovautis bendrovės įstatais (ABĮ 19 straipsnio 8 dalis). Tokia valdymo organų veikimo paskirtis 

lemia, kad, siekiant užtikrinti jų geriausią veikimą bendrovės ir jos akcininkų interesų naudai, įstatyme nustatyti 

tam tikri atvejai, kai visuotinis akcininkų susirinkimas įsiterpia į valdybos (jei ji nesudaroma, tuomet vadovo) 
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sprendimų priėmimo procedūrą, nustatant valdybos (vadovo) sprendimui priimti reikalingą visuotinio akcininkų 

susirinkimo pritarimą. Pagal ABĮ pritarimas reikalingas: bendrovės įstatuose gali būti nurodyta, kad valdyba 

(jei ji bendrovėje nesudaroma, tuomet vadovas), prieš priimdama ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 

punktuose nurodytus sprendimus (t. y. sandorius, didesnius kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo), turi gauti 

visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą; visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų 

tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus (ABĮ 34 straipsnio 5 dalis). 

Taigi, visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nurodytais klausimais nėra būtinas (imperatyvus), bet gali 

būti nustatytas bendrovės įstatuose. ABĮ nedraudžiama įstatuose įtvirtinti pritarimo reikalingumo vadovui 
(valdybai) priimant sprendimus ir kitokiais bendrovės veiklos klausimais.  

 

37. Valdyba svarsto ir tvirtina: bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes (ABĮ 34 straipsnio 1 dalies 4 

punktas). Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina 

pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas (ABĮ 34 straipsnio 2 dalis). Jeigu bendrovėje nesudaroma 

valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šio įstatymo 

nustatytas išimtis (ABĮ 19 straipsnio 4 dalis). Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, 

nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jeigu valdyba 

nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas) 

(ABĮ 37 straipsnio 3 dalis). Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, 

bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir 

pareiginiais nuostatais (ABĮ 37 straipsnio 7 dalis).  
 

38. ABĮ 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius (t. y. sandorius, didesnius kaip 1/20 

bendrovės įstatinio kapitalo) bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje 

valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės 

vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 

ir 14 dalyse (ABĮ 37 straipsnio 10 dalis), tarp jų ir turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, kai toks 

pritarimas nurodytas bendrovės įstatuose.  

 

39. Bendrovės vadovas, be kita ko, atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 

informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai šio 

įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu; kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat 
bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (ABĮ 37 

straipsnio 12 dalies 1, 9, 16 punktai).  

 

40. Organizuodamas ir vykdydamas bendrovės kasdienę veiklą, bendrovės vadovas, be kita ko, saistomas įstatyme 

įtvirtintų fiduciarinių pareigų, t. y. veiklos principų, kuriais jis turi vadovautis, priimdamas konkrečius verslo 

sprendimus, ir kuriais iš esmės apibūdinamas bendrovės vadovo veiklos standartas. ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje 

nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei 

kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-331-695/2015). 

 

41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad bendrovių veiklą reglamentuojantys įstatymai dažniausiai 
įtvirtina minimalius bendrovės organizacinės struktūros ir veiklos reikalavimus, todėl steigimo dokumentuose 

šie reikalavimai gali būti sugriežtinti, taip pat juose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių 

imperatyviosioms įstatymų normoms (ABĮ 4 straipsnio 6 dalis) (2019 m. gegužės 22 d. Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo praktikos dėl akcininko teisių įgyvendinimo ir jų gynimo būdų apžvalga Nr. AC-50-1. Teismų praktika. 

2019, 50, p. 523–596).  

 

42. Privačių juridinių asmenų įstatai pagal teisinę prigimtį yra sandoriai, jiems taikomi bendrieji civilinių santykių 

teisinio reglamentavimo principai, tarp jų – sutarties laisvės principas; įstatai išreiškia privataus juridinio 

asmens dalyvių valią suvienyti interesus ir kapitalą bendram tikslui. Šiems tikslams pasiekti privataus juridinio 

asmens įstatuose gali būti nustatomos tam tikros elgesio ribos, nepažeidžiant imperatyviųjų įstatymo normų 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2008).  

 
43. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias ir privalomas akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių organas 

(ABĮ 19 straipsnio 1 dalis). Jis sprendžia esminius, svarbiausius su juridiniu asmeniu susijusius klausimus, 

kurie turi įtakos tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ir egzistavimui, ir šių klausimų sprendimas yra 

išimtinė šio bendrovės organo kompetencija (ABĮ 19 straipsnio 5 dalis, 20 straipsnio 1 dalis). Pagal ABĮ 20 

straipsnio 2 dalį visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai 

priskirtus klausimus, jei pagal šį įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę 

tai nėra valdymo organų funkcijos. Taigi visuotinis akcininkų susirinkimas nepakeičia valdymo organo, juolab 

kad bendrovėje visada privalo būti ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (ABĮ 19 straipsnio 1 

dalis). Kasacinis teismas konstatavo, kad tam tikrais atvejais dėl sandorių didelės vertės, turinčios ženklią įtaką 



 

49 

bendrovės finansinei padėčiai, bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad valdymo organo sprendimams reikia 

išankstinio visuotinio akcininkų surinkimo pritarimo. Tai nelaikytina aukščiausio bendrovės organo ir valdymo 

organų bei jų kompetencijos paskirstymo atribojimo pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 

30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010. Teismų praktika. 2010, 34). 

 

44. Dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes jam 

nepriskirtos valdymo organui būdingos kasdienės veiklos organizavimo funkcijos. Akcininkų susirinkimui 

draudžiama perimti valdymo funkciją (ABĮ 20 straipsnio 2 dalis). Tačiau dalyvių susirinkimas, neperžengdamas 
jam įstatymo priskirtos kompetencijos ribų, sprendžia svarbiausius ir paprastai su ilgalaike įmonės veiklos 

perspektyva susijusius, nekasdienius veiklos klausimus, todėl dalyvių veikla laikoma strateginiu bendrovės 

valdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2009; 

2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-389/2014; 2015 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-4-969/2015). 

 

45. Aiškinant bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir vadovo (valdybos) kompetencijos pasiskirstymą 

reglamentuojančias ABĮ normas, lyginamuoju teisės aiškinimo metodu aktualu pasitelkti Vokietijos uždarųjų 

akcinių bendrovių įstatymą (vok. GmbH Gesetz, angl. Limited Liability Companies Act). Iš šio įstatymo turinio 

matyti, kad, pirma, įstatymo 45 straipsnyje aiškiai įtvirtinta, jog akcininkų teisės sprendžiant bendrovės 

reikalus, ypač dėl jos verslo valdymo ir jo vykdymo, nustatomos pagal bendrovės įstatus, jeigu ko kita 

nenustato įstatymai; jei įstatuose nėra specialių nuostatų, taikomos 46–51 straipsnių nuostatos dėl akcininkų 
kompetencijos; antra, pagal įstatymo 46 straipsnio 5 dalį akcininkų dispozicijai priskirtas direktorių (valdybos) 

paskyrimas, atleidimas; pagal 6 dalį – vadovybės priežiūra; pagal 7 dalį – teisė paskirti bendrovės asmenis, 

įgaliotus veikti bendrovės verslo reikalais; trečia, pagal 37 straipsnio 1 dalį, direktoriai įpareigoti bendrovės 

atžvilgiu laikytis tų apribojimų, kurie buvo nustatyti įstatuose dėl jų įgaliojimų apimties atstovauti bendrovei 

arba, jeigu įstatuose nenustatyta kitaip, akcininkų priimtų nutarimų; pagal 37 straipsnio 2 dalį, direktorių 

įgaliojimų atstovauti bendrovei apribojimas neturi teisinės galios (netaikomas) bendrovės santykiuose su 

trečiaisiais asmenims. Apribojimas pirmiausia taikomas tais atvejais, kai atstovavimas ribojamas tam tikram 

verslui ar verslo rūšims arba dėl tam tikrų aplinkybių, arba tam tikram laikui, arba specifinėse vietose, arba kur 

akcininkų ar bendrovės organo sutikimas yra reikalingas (reikalaujamas) specifinei verslo veiklai vykdyti. Pagal 

38 straipsnį, bendrovės akcininkai skiria vadovaujančiuosius direktorius ir turi teisę juos atšaukti bet kuriuo 

metu be jokios priežasties.  
 

46. Taigi, galima daryti išvadą, kad iš esmės Vokietijos uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas nustato akcininkų 

susirinkimo kompetenciją pagal bendrovės įstatus, o juose gali būti ir kitokios, tarp jų ir platesnės, akcininkų 

susirinkimo kompetencijos apimties nuostatos, negu dispozityvios akcininkų susirinkimo kompetencijos 

nuostatos, įtvirtintos įstatymo 46–51 straipsniuose. Pagal aptariamą Vokietijos įstatymą, uždarosios akcinės 

bendrovės vadovas įpareigotas bendrovės atžvilgiu laikytis apribojimų dėl jo įgaliojimų apimties, nustatytų 

įstatuose, ir (ar) akcininkų priimtų nutarimų, kurie taip pat saisto vadovą.  

 

47. Europos bendrovių teisės ekspertų grupės 2017 m. parengtas ir pristatytas Europos modelinis bendrovių aktas 

(European Model Companies Act, 2017, toliau – EMCA). EMCA 8 skyriaus „Bendrovės valdymas“ nuostatose 

nurodoma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas bendrąja prasme atlieka kitų bendrovės organų priežiūrą. 
Austrijoje ir Vokietijoje viešosios (atvirosios) bendrovės (tik atvirosios bendrovės viešai platina savo akcijas) 

valdymo organų priežiūrą atlieka stebėtojų taryba, jos sudarymas yra privalomas tose valstybėse, o 

Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge akcininkų susirinkimas pasirenka, ar bendrovės valdymo 

struktūra yra dviejų grandžių (vadovaujantieji direktoriai, stebėtojų taryba), ar vienos grandies (vadovaujantieji 

direktoriai) (EMCA 8 skyrius „Bendrovės valdymas“, Bendrasis komentaras, p. 168, 169). Vokietijoje nustatyta 

privačios (uždarosios) bendrovės valdymo struktūra yra laisvesnė, privati (uždaroji) bendrovė nusistato 

valdymo taisykles įstatuose, privačioje bendrovėje yra privalomi du organai: vadovaujantieji direktoriai ir 

akcininkų susirinkimas. Vadovaujantieji direktoriai (vienas ar daugiau) yra atsakingi už bendrovės valdymą, o 

akcininkų susirinkimas turi bendrąją visapusišką kompetenciją dėl visų susijusių su bendrove reikalų, kuriuos 

susirinkimas norėtų pats spręsti (EMCA 8 skyrius „Bendrovės valdymas“, Bendrasis komentaras, p. 170).  

 

48. Dėl akcininkų susirinkimo kompetencijos priimti verslo sprendimus EMCA nurodoma, kad privačiose 
(uždarosiose) akcinėse bendrovėse įprastai yra jas kontroliuojantis akcininkas. Štai dėl ko sumažėja skirtumas 

tarp akcininkų ir bendrovės vadovų ir tai turi įtakos bendrovės teisiniam organizavimui. Paprastai tokia 

bendrovė laisvai organizuoja kompetencijos pasiskirstymą tarp savo akcininkų susirinkimo ir vadovaujančiųjų 

direktorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija neribojama ir visuotinis susirinkimas gali priimti 

verslo sprendimus. Pripažįstama, kad akcininkų susirinkimas turi teisę, esant tam tikroms sąlygoms ir šios teisės 

apribojimams, teikti įpareigojančius nurodymus kitiems bendrovės organams. Nyderlandų civilinio kodekso 

2:239(4) straipsnyje nustatyta, kad bendrovės įstatų straipsniai gali įtvirtinti, jog bendrovės organai (vadovas, 

valdyba) turi vykdyti nurodymus, pateiktus kito bendrovės organo, nebent pastarieji prieštarautų bendrovės 

interesams (EMCA 11 skyrius „Visuotinis susirinkimas ir mažumos apsauga“, Bendrasis komentaras, p. 233). 
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Bendrąja prasme EMCA rengėjai dalijasi įžvalga, kad bendrovių teisė, įskaitant jos dalį dėl visuotinio akcininkų 

susirinkimo, turėtų padrąsinti akcininkų susirinkimą būti aktyvų ir pagerinti savo galimybes veikti kaip 

aukščiausiajam bendrovės sprendimus priimančiam organui. Bendrovės įstatų straipsniai turėtų nulemti, kad 

tam tikri sprendimai galėtų būti priimami tik visuotinio akcininkų susirinkimo (EMCA 11 skyrius „Visuotinis 

susirinkimas ir mažumos apsauga“, Bendrasis komentaras, p. 235).  

 

49. EMCA 11.01 skirsnio 4 punkte (p. 239) tiesiogiai nurodoma, kad privačiose (uždarosiose) akcinėse bendrovėse 

visuotinis akcininkų susirinkimas turi kompetenciją visais bendrovės reikalais, išskyrus jei įstatuose kitaip 
nustatyta; visuotinis akcininkų susirinkimas gali pateikti tiesioginius nurodymus vadovui (valdybai). Šio 

skirsnio komentare nurodoma, kad bendrąja prasme akcininkų susirinkimas priima sprendimus ir vadovai tuos 

sprendimus įgyvendina. Vadovaujantieji direktoriai turi teisę ir pareigą vykdyti įmonės verslą. Tačiau kai kurios 

EMCA nuostatos reikalauja akcininkų pritarimo tokiais svarbiais klausimais, kaip kapitalo keitimas, bendrovės 

struktūros keitimas, savų akcijų supirkimas ir t. t. Be to, įstatuose visada gali būti nustatomas akcininkų 

pritarimo konkretiems sprendimams reikalavimas. Vadovai rengia visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę 

ir gali sušaukti neeilinius visuotinius susirinkimus. Todėl vadovai visada turi galimybę prašyti akcininkų 

sutikimo dėl bet kokių sprendimų. Kadangi vadovai gali būti bet kada atleisti be priežasties, vadovai (valdyba) 

nesieks naudotis įgaliojimais, prieštaraujančiais daugumos akcininkų valiai (EMCA p. 240).  

 

50. Nagrinėjamos bylos kontekste konstatuotina, kad tais atvejais, kai akcinėje bendrovėje nesudaroma stebėtojų 

taryba, valdyba ir veikia vienas vadovas, jo veiklos priežiūros funkciją vykdyti turi teisę visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę tvirtinti, keisti bendrovės įstatus, nustatydamas tam 

tikrais atvejais tokią sprendimų priėmimo tvarką, kai valdymo organui (vadovui) priimant sprendimą yra 

reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Pirmiau nurodyta, kad, pagal ABĮ, bendrovės įstatuose 

gali būti nustatyta, jog valdyba (jei ji bendrovėje nesudaroma, tuomet vadovas), prieš priimdama ABĮ 34 

straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus (t. y. sandorius, didesnius kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo), turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą; visuotinio 

akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus 

sprendimus (ABĮ 34 straipsnio 5 dalis). Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia esminius, svarbiausius su 

juridiniu asmeniu susijusius klausimus, kurie turi įtakos tolesnei juridinio asmens veiklai, statusui ir 

egzistavimui, ir šių klausimų sprendimas yra išimtinė šio bendrovės organo kompetencija (ABĮ 19 straipsnio 

5 dalis, 20 straipsnio 1 dalis). Bendrovės įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems 
įstatymams, taip pat kad visuotinio akcininkų susirinkimo ir kitų bendrovės organų kompetencija gali bendrovės 

įstatuose skirtis nuo įstatyme nustatytųjų ir apie tai nurodoma pačiuose įstatuose (ABĮ 4 straipsnio 6, 7 dalys). 

ABĮ nėra nustatyta ribojimų visuotiniam akcininkų susirinkimui pačiam prisiimti kompetenciją dalyvauti 

sprendimų priėmimo procedūroje dėl kitų bendrovės organų kompetencijai priskirtų klausimų. 

 

51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ir tam tikrais kitais negu tiesiogiai ABĮ išvardyti 

atvejais vadovo (valdybos) sprendimui priimti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. Akcinės 

bendrovės įstatuose nustatoma bendrovės organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka (ABĮ 4 straipsnio 2 dalies 8 

punktas). Ši įstatymo nuostata suteikia galimybę įstatuose išvardyti organų narius ir darbuotojus, kuriuos renka 

ir atšaukia iš pareigų bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Kadangi darbuotojo atleidimas iš darbo tik 

su dalyvių susirinkimo pritarimu neprieštarauja nei ABĮ, nei Darbo kodekso normoms, tai tokia įstatų nuostata 
nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 4 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. e3K-3-46-686/2016, 22, 23 punktai).  

 

52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatuose nustatymas, jog visuotinis akcininkų susirinkimas dalyvauja priimant 

tam tikrų valdymo organų kompetencijai priskirtus priimti sprendimus arba tam tikrais konkrečiai įvardytais 

atvejais yra reikalingas visuotinio akcininko susirinkimo pritarimas priimant sprendimą, savaime nereiškia nei 

valdymo organo kompetencijos apribojimo, nei visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos išsiplėtimo, nes 

taip nustatoma sprendimų priėmimo, dalyvaujant visuotiniam akcininkų susirinkimui, tvarka, o kompetencija 

priimti sprendimą išlieka valdymo organui, priimančiam sprendimą, kuris ir yra atsakingas už sprendimo 

priėmimą ir jo pasekmes. Tokią išvadą patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, kad akcininkų 

susirinkimo pritarimas neatleidžia vadovo nuo civilinės atsakomybės už neteisėtais verslo sprendimais padarytą 

žalą, nes, pagal įstatymo normą, jei bendrovės įstatai nustato, kad valdyba, o jos nesudarius, vadovas, turi gauti 
akcininkų susirinkimo pritarimą sandoriui dėl disponavimo turtu, įkeitimo sandoriui ar kitų asmenų prievolių 

laidavimo, tokio pritarimo gavimas nenaikina valdymo organo atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-421/2016, 46 punktas).  

 

53. Įstatyme įtvirtinta bendrovės valdymo organų pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, t. y. valdymo 

organų paskirtis yra įgyvendinti bendrovės akcininkų interesus (ABĮ 19 straipsnio 8 dalis). Akcininkai įneša 

turtinius įnašus į bendrovės kapitalą, siekia įnašais kurti didesnę vertę ir užsitikrinti kapitalo grąžą, todėl 

akcininkai, veikdami per visuotinį akcininkų susirinkimą, gali nusistatyti tokią bendrovės sprendimų priėmimo 

tvarką, kad sprendimus priima vadovas (ar valdyba, kai ši sudaroma), turėdamas visuotinio akcininko 
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susirinkimo pritarimą. Visuotinis akcininkų susirinkimas, dalyvaudamas kitų bendrovės organų sprendimų 

priėmimo procedūroje ir joje teikdamas (ne)pritarimą priimamiems sprendimams, kartu atlieka kitų bendrovės 

organų priežiūrą.  

 

54. Lietuvos teisės doktrinoje išreikšta nuomonė, kad įstatymas turėtų nustatyti tik minimalų kiekį atskirų organų 

funkcijų ir kompetencijų, jų daugumą akcininkams turėtų būti leidžiama keisti ir paskirstyti savo nuožiūra, o 

kita dalis galėtų būti įtraukiama į pavyzdinius steigimo dokumentus. Bendra taisyklė turėtų būti, kad akcininkų 

teisės gali būti ribojamos, tačiau tik tais atvejais, kai tai būtina smulkiųjų akcininkų, kreditorių ar kitų 
pažeidžiamų trečiųjų asmenų interesams apsaugoti. Visada akcininkai, o ne įstatymų leidėjas yra geriausioje 

padėtyje spręsti, kokia bendrovės valdymo struktūra yra priimtiniausia ir kaip paskirstyti funkcijas ir 

kompetenciją bendrovės organams (Mikalonienė, L., ir kiti. Įmonių teisinių formų konvergencija ir 

divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? Vilniaus 

universitetas, 2017 m., p. 170, 171).  

 

55. Apibendrinant išdėstytus argumentus ir kasacinio teismo praktiką darytina išvada, kad įstatyme nenustatyta 

ribojimų visuotiniam akcininkų susirinkimui įstatuose nustatyti, be ABĮ išvardytų konkrečių atvejų, taip pat ir 

kitus atvejus, kai vadovo (valdybos) priimamiems sprendimams reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo 

pritarimas. Pritarimas reiškia ne tai, kad visuotinis akcininkų susirinkimas perima vadovo (valdybos) 

kompetenciją, o tai, kad jis dalyvauja bendrovės sprendimų priėmimo procedūroje, nustatant tokią vadovo 

(valdybos) sprendimų priėmimo tvarką, kai vadovas (valdyba), priimdamas (priimdama) sprendimus ir 
gaudamas (gaudama) visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, išlieka atsakingas (atsakinga) už sprendimus 

ir jų pasekmes. Įstatuose nustatymu, kuriais atvejais pritarimas reikalingas, nėra apribojama vadovo (valdybos) 

kompetencija, o sukuriama jų sprendimų priėmimo procedūra, kurioje aktyviai dalyvauja visuotinis akcininkų 

susirinkimas. Pritarimas priimant sprendimus reiškia sprendimų priėmimo tvarkos nustatymą, o ne vadovo 

(valdybos) kompetencijos apribojimą.  

 

56. Nagrinėjamoje byloje ieškovės vienintelė akcininkė yra savivaldybė. Valstybės ir savivaldybių, kaip valstybės 

įmonių, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir kitos teisinės 

formos juridinių asmenų dalyvio, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliotos 

institucijos ir atitinkamai savivaldybių vykdomosios institucijos Vyriausybės nustatyta tvarka (Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 
dalis).  

 

57. Užtikrindamas savivaldybės kaip akcininkės neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybės administracijos 

direktorius priima raštiškus sprendimus, kaip nustatyta ABĮ, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos 

klausimais, kai savivaldybė yra vienintelė akcininkė (Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

birželio 6 d. nutarimu Nr. 567, 10.1 punktas). ABĮ 29 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu bendrovės visų 

akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimams. Pagal Aprašo 4 punktą, savivaldybės administracijos direktorius privalo pasinaudoti savivaldybės 

įmonės savininkui ir akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkui suteikiamomis teisėmis 

taip, kad būtų veiksmingai atstovaujama savivaldybei savivaldybės valdomose įmonėse. 
 

58. Nagrinėjamoje byloje ieškovės UAB „Šilalės šilumos tinklai“ vienintelė akcininkė ir steigėja, vykdanti 

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas, yra viešasis asmuo – Šilalės rajono savivaldybė, todėl 

šios akcininkės vienvaldiški sprendimai nulemia formuojamą bendrovės veiklą. Savivaldybės, kaip vienintelės 

akcininkės, neturtines teises įgyvendina atsakovė Šilalės rajono savivaldybės administracija, turinti visuotinio 

akcininkų susirinkimo įgaliojimus, turėjo teisę spręsti dėl bendrovės įstatų pakeitimo, juose sprendimų 

priėmimo tvarkos nustatymo, nustatydama atvejus, kuriems esant vadovui priimant tam tikrus sprendimus bus 

reikalingas vienintelės akcininkės, turinčios visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimus, pritarimas.  

 

59. Išdėstytų argumentų pagrindu kasacinio teismo teisėjų kolegija nusprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas 

neturėjo teisinio pagrindo panaikinti atsakovės Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 10 d. įsakymą Nr. DĮV-217 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 
25 d. įsakymo DĮV-757 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos atšaukimo ir 

įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Todėl apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys buvo 

tenkintas iš dalies, yra pakeistinas (CPK 359 straipsnio 3 dalis).  

 

60. ABĮ nustatyta, kad CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų 

negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti 

įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo 

sužinoti apie ginčijamą sprendimą (ABĮ 19 straipsnio 10 dalis). Įstatymuose nenustatyta galimybė bendrovės 

visuotiniam akcininkų susirinkimui atšaukti vadovo priimtą sprendimą. Dėl šios priežasties atsakovė neturėjo 
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teisės atšaukti bendrovės vadovo priimtą sprendimą, kuriuo panaikinta direktoriaus pavaduotojo pareigybė ir 

pakeisti direktoriaus pareiginiai nuostatai. Atsakovė nepareiškė teisme reikalavimo pripažinti negaliojančiu 

ieškovės bendrovės vadovo sprendimą. Todėl byloje pareikštas ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės 

įsakymą dėl vadovo sprendimo atšaukimo yra teisiškai pagrįstas.  

 

61. Teisėjų kolegija nusprendžia pakeisti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir ieškinį tenkinti iš dalies, t. y. 

netenkinti ieškinio pirmojo reikalavimo panaikinti atsakovės įsakymą dėl ieškovės įstatų pakeitimo ir tenkinti 

ieškinio antrąjį reikalavimą panaikinti atsakovės įsakymą dėl vadovo sprendimo atšaukimo (CPK 359 straipsnio 
1 dalies 2 punktas).  

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų  

 

62. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, 

nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). 

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato 

padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant 

konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir 

pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys 

įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).  

 
63. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai 

teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai 

(CPK 93 straipsnio 2 dalis). Jeigu kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo 

sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 

straipsnio 5 dalis). 

 

64. Atsakovė kasaciniu skundu prašo priteisti atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos ir 

kasaciniame teismuose. Neapsiribodamas atsakovės prašymu, kasacinis teismas paskirsto bylinėjimosi išlaidų, 

patirtų visų instancijų teismuose (pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme), atlyginimą. 

Apeliacinės instancijos teismas sprendimu pripažino pagrįstomis ieškovės turėtas 4448,60 Eur bylinėjimosi 

išlaidas pirmosios instancijos teisme ir atsakovės turėtas 2516,80 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos 
teisme. Už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atsakovė sumokėjo advokatui 1331 Eur, už kasacinio 

skundo parengimą – 1839,20 Eur ir pridėjo išlaidas patvirtinančias sąskaitas ir mokėjimo dokumentus. Ieškovė 

už apeliacinio skundo parengimą sumokėjo advokatui 2202,20 Eur, pridėjo sąskaitą ir mokėjimo dokumentą. 

Atsakovė už kasacinį skundą ir ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo kiekviena po 150 Eur žyminio 

mokesčio. Iš viso ieškovė turėjo 6800,80 Eur, atsakovė – 5837 Eur bylinėjimosi išlaidų. 

 

65. Kasacinis teismas pakeičia sprendimą ir tenkina vieną ieškinio reikalavimą, o kitą reikalavimą atmeta, todėl 

proporcingai priteisia bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovės ir atsakovės po 50 proc. viena kitos patirtų 

bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė ieškovei turėtų atlyginti 3400,40 Eur, o ieškovė atsakovei – 2918,50 Eur. 

Įskaičius sumas, iš atsakovės priteistina ieškovei 481,90 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.  

 
66. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nesiekė minimalios priteisiamos 

valstybei 5 Eur sumos, todėl šios išlaidos nepriteistinos iš šalių (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 

1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).  

 

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

civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,  

 

n u t a r i a : 

 

Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. sausio 14 d. sprendimą: 

panaikinti šio sprendimo dalį, kuria, ieškinį tenkinus iš dalies, buvo panaikinta Šilalės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. DĮV-217 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymo DĮV-757 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 

valdybos atšaukimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ dalis, ir dėl šios ieškinio dalies palikti galioti Tauragės apylinkės 

teismo 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimą, kuriuo netenkinta ši ieškinio dalis; panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. sausio 14 d. sprendimo dalį, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos; 

kitą Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. sausio 14 d. sprendimo dalį, kuria 

panaikintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. DĮV-220 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus sprendimų atšaukimo ir įpareigojimo“, o likusi 

ieškinio dalis atmesta, palikti nepakeistą.  
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Priteisti iš atsakovės Šilalės rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188773720) ieškovei uždarajai akcinei 

bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ (j. a. k. 176502533) 481,90 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną Eur 90 ct) 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.  

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

 

 

Teisėjai     Alė Bukavinienė  

Gražina Davidonienė  
Gediminas Sagatys  
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IS-929/654-I-6 priedas 

 

TN: tn 
Administracinė byla Nr. eP-84-968/2021 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04358-2019-5 

Procesinio sprendimo kategorijos: 60.3.8; 60.3.10; 60.3.12 

(S)  

 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2021 m. gruodžio 8 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko 

(pranešėjas), Ernesto Spruogio, ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka pareiškėjo J. K. prašymą atnaujinti procesą 

administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 pagal pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovui 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“, akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“), dėl sprendimo panaikinimo 

ir įpareigojimo atlikti veiksmus.  
 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė: 

 

I. 

 

1. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

(toliau – ir Inspekcija, atsakovas) 2019 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 3R-944 (2.13-1.) „Dėl J. K. 2018-11-12 skundo“ 

(toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Inspekciją per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo 

išnagrinėti pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. 
2. Pareiškėjas skundą grindė šiais argumentais: 

2.1. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 12 d. pateikė skundą (toliau – ir skundas) Inspekcijai, prašydamas: i) 

atlikti tyrimą ir skundą pripažinti pagrįstu; ii) surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems 

asmenims, pripažįstant pareiškėją administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiuoju, nurodant reikalavimą dėl 4 000 

Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimo jam priteisimo, ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą perduoti 

teismui; iii) uždrausti UAB „Vilniaus energija“ (toliau – ir VE), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – ir VŠT) ir UAB 

„Sergel“ (toliau – ir Sergel) tvarkyti pareiškėjo asmens duomenis ir įpareigoti juos sunaikinti; iv) VE, VŠT ir Sergel 

skirti administracinę baudą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 

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

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – ir BDAR) 83 straipsnį; v) VE, VŠT ir Sergel 

įpareigoti solidariai atlyginti (priteisti) pareiškėjui 4 000 Eur neturtinę žalą; vi) skundo nagrinėjimui išreikalauti iš VŠT 

siųstą 2018  m. rugpjūčio 13 d. dokumentą SD-4881 „Dėl informacijos pateikimo“, kurio pareiškėjas negavo.  
2.2. Inspekcija Sprendimu nusprendė: i) atmesti pareiškėjo skundą; ii) pateikti VŠT nurodymą – sudaryti su 

Sergel BDAR reikalavimus atitinkančią duomenų tvarkymo sutartį ir apie nurodymo įvykdymą ne vėliau kaip iki 2019 

m. gruodžio 10 d. raštu informuoti Inspekciją; iii) apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją, VE, VŠT ir Sergel.  

2.3. Pareiškėjas butą (duomenys neskelbtini), (toliau – ir butas) naujai pastatytame name iš namo statytojo 

UAB „Infra būstas“ įsigijo 2014 m. spalio 22 d. jau po 2014 m. birželio 13 d., todėl jam sistemiškai taikytinos 2011 m. 

spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 

Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 

direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, (toliau – ir Direktyva 2011/83/ES) (3, 27 ir 

28 str.) nuostatos ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.22816 straipsnio nuostatos. Inspekcija 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/105ab9205e9211eca9ac839120d251c4
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nustatė, kad VE patvirtino, jog pareiškėjas šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su VE nebuvo sudaręs, o VE (skaitiklio 

rodmenis fiksavus 0,030 kub. m) pareiškėjo butui karšto vandens tiekimą atjungė. Taigi VE, atjungdama karšto vandens 

tiekimą, savo veiksmais pati patvirtino, kad pareiškėjas išreiškė valią nesudaryti jokios sutarties ir nepirkti paslaugos. 

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su VE buvo sudaręs namo statytojas UAB „Infra būstas“, o kadangi šių faktų ir 

faktų dėl atjungimo Inspekcija netyrė ir nevertino, todėl klaidingai vertino, jog pareiškėjas ir VE konkliudentiniais 

veiksmais sudarė sutartį, netinkamai taikė CK 6.384 straipsnio 1 dalį. 

2.4. Inspekcijos padarytos išvados, kad VE iki 2017 m. kovo 29 d. pareiškėjo asmens duomenis tvarkė 

teisėtai šilumos tiekimo sutarties vykdymo, mokesčių apskaičiavimo ir skolų išieškojimo tikslais, prieštarauja tiek 
faktinėms aplinkybėms, tiek teisiniam reguliavimui. Kadangi dėl šilumos tiekimo sutartį su VE buvo sudariusi UAB 

„Infra būstas“, Inspekcija dėl pareiškėjo skolos susidarymo ar nesusidarymo neturėjo teisės spręsti, o pagal teisinį 

reguliavimą, įskaitant Direktyvą 2011/83/ES (3, 27 ir 28 str.) ir CK 6.22816 straipsnį, pareiškėjo net tariamos skolos 

nebuvo. Todėl ir Inspekcijos išvados, kad pareiškėjo duomenų perdavimas VŠT pagal 2002 m. vasario 1 d. Vilniaus 

miesto šilumos ūkio nuomos sutartį, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės, VE, VŠT ir bendrovės „Dalkia (toliau 

– ir Dalkia), (toliau – ir Sutartis) atitiko Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo (toliau – ir ADTAĮ) 

5 straipsnio 1 dalies 3 punkto (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.), CK 6.101 straipsnio 1 dalies ir 

6.104 straipsnio 1 dalies nuostatas, vėlgi prieštarauja tiek faktinėms aplinkybėms, tiek teisiniam reguliavimui. 

2.5. Jokio pareiškėjo įsiskolinimo nebuvo ir nėra. Taip pat nėra ir įrodymų, kad pareiškėjui VE 2017 m. 

sausio 25 d. elektroniniu laišku bei kartu su 2017 m. vasario ir kovo mėn. sąskaitomis būtų pateikusi informacinį 

pranešimą. Be to, reikalavimo perleidimo sutartis nėra paskelbta VE ir VŠT tinklalapiuose ar visuomenės informavimo 

priemonėse. Kita vertus, ne pareiškėjas pats turi ieškoti sutarties, o kreditoriai, norėdami įgyti reikalavimo teisę jam, 
imperatyviai privalo tokią pateikti (CK 6.109 str. 5 ir 7 d.). Kadangi pareiškėjas skolos neturėjo, o VE ir naujas 

kreditorius VŠT pareiškėjui jokios reikalavimo perleidimo sutarties nepateikė, kaip to reikalauja ir civilinis įstatymas, 

todėl Inspekcija netinkamai taikė CK 6.109 straipsnio 5 ir 7 dalių reikalavimus ir padarė klaidingas išvadas, kad šios 

bendrovės pareiškėjo asmens duomenis tvarkė pagal ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkto (įstatymo redakcija, 

galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) nuostatas, nes, priešingai, šias nuostatas pažeidė. 

2.6. VE pareiškėjo asmens duomenis tvarkė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 29 d., todėl 

Inspekcija privalėjo taikyti ginčo laikotarpiu galiojusią ADTAĮ redakciją. Visgi Sprendimą priėmė vadovaudamasi 

ADTAĮ redakcija, galiojančia nuo 2018 m. liepos 16 d. Be to, pareiškėjui aiškiai pareiškus kategorišką nesutikimą, VE 

pagal ADTAĮ (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2017  m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 15 d.) 5 straipsnio 1 dalį ir 7 

straipsnio 2 dalį tvarkyti (perduoti tretiesiems asmenims) pareiškėjo asmens kodą iš viso buvo imperatyviai draudžiama. 

2.7. Pareiškėjas 6 skundo reikalavimu Inspekcijos prašė skundo nagrinėjimui išreikalauti iš VŠT 2018 m. 
rugpjūčio 13 d. dokumentą SD-4881 „Dėl informacijos pateikimo“, kurio pareiškėjas negavo, tačiau Inspekcija dėl šio 

reikalavimo nepasisakė ir jo neišnagrinėjo, bet Sprendime nurodė, kaip VŠT 2018 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. SD-4881 

pareiškėjui išsamiai paaiškino jo asmens duomenų tvarkymo bei perdavimo Sergel aplinkybes ir t. t. Kadangi VŠT iš 

esmės pažeidė ir BDAR 12 straipsnio reikalavimus, todėl perduoti Sergel pareiškėjo asmens duomenis VŠT taip pat 

buvo draudžiama. 

2.8. Inspekcija Sprendime pasisakė tik dėl to, kad Sergel neva neperdavė pareiškėjo asmens duomenų UAB 

„Creditinfo Lietuva“, o ar pastaroji bendrovė tikrai jų negavo (jai nebuvo perduoti), nenustatinėjo (UAB „Creditinfo 

Lietuva“ net neužklausė). Taip pat skundo dalies dėl Sergel vykdyto pareiškėjo asmens duomenų perdavimo 

advokatams, auditoriams ir pan. vėlgi neišnagrinėjo. 

2.9. Pareiškėjas, be kita ko, Inspekcijos prašė jį pripažinti nukentėjusiuoju, spręsti jam padarytos neturtinės 

žalos klausimą, o dėl ADTAĮ ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 82 bei 83 
ir (ar) kituose straipsniuose padarytų administracinių nusižengimų surašyti administracinio nusižengimo protokolą 

pažeidimą padariusiems asmenims, tačiau Inspekcija ir dėl šių skundo reikalavimų nepasisakė ir jų neišnagrinėjo. 

Inspekcijai nepripažinus pareiškėjo nukentėjusiuoju, jam nebuvo užtikrinta galimybė naudotis teisėmis, nustatytomis 

ANK 579 straipsnio 1 dalyje, o tai yra esminis proceso teisės pažeidimas. 

2.10. Pagal ADTAĮ 30 straipsnio 2 dalį (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2018 m. liepos 16  d.) bendras 

skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo skundo gavimo priežiūros 

institucijoje dienos. Pareiškėjo skundas Inspekcijoje gautas 2018 m. lapkričio 12 d., todėl turėjo būti išnagrinėtas 

vėliausiai iki 2019 m. gegužės 12 d., o išnagrinėtas tik 2019 m. spalio 24 d. Todėl panaikinus Sprendimą, pareiškėjo 

skundo išnagrinėjimui iš naujo nustatytinas protingas 2 mėnesių terminas. Sprendimas naikintinas dėl išdėstytų 

argumentų, kaip neatitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 

2020 m. spalio 31 d.) (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų. 

3. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad:  
3.1. Sutiktina su pareiškėju, jog Inspekcija nėra įgaliota priimti sprendimo dėl pareiškėjo skolos VE ir (arba) 

VŠT susidarymo ar nesusidarymo, tačiau, kaip nurodyta Sprendime, pareiškėjo asmens duomenys VE ir VŠT tvarkomi 

teisėtai, šilumos tiekimo sutarties vykdymo, mokesčių apskaičiavimo ir skolų išieškojimo, kurie yra sutarties vykdymo 

dalis, tikslais. Inspekcijai buvo pateikta informacija apie pareiškėjo įsiskolinimus bendrovėms – VE ir VŠT. 

3.2. Nagrinėjant pareiškėjo skundą buvo nustatyta, kad VE laikotarpiu nuo 2002 m. vasario 1  d. iki 2017 m. 

kovo 29 d. vykdė licencijuojamą šilumos bei karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste pagal Sutartį. 2017 m. kovo 

29 d. baigus galioti Sutarčiai, vadovaujantis Sutarties 13 priedu, pareiškėjo asmens duomenys buvo perduoti VŠT. 

Daugiabutis namas ir jame esantis pareiškėjui priklausantis butas yra prijungti prie centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos ir šildomi centralizuotai tiekiama šilumos energija. Pareiškėjas nebuvo sudaręs individualios rašytinės šilumos 
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pirkimo-pardavimo sutarties su VE, tačiau butui vartojant VE teikiamą šilumos energiją, vertintina, kad pareiškėjas ir 

VE konkliudentiniais veiksmais sudarė neterminuotą šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, karšto 

vandens tiekimo atjungimas butui ir centralizuotas šilumos tiekimas nėra tapačios paslaugos, todėl pareiškėjas klaidina, 

nurodydamas, kad VE atjungus karšto vandens tiekimą pareiškėjo butui neturėjo būti tiekiama ir šilumos energija. 

3.3. Nors pareiškėjas nesutinka, kad VE tinkamai įgyvendino jo teisę būti informuotam apie jo asmens 

duomenų tvarkymą, tačiau su tokiais teiginiais nesutiktina, kadangi pareiškėjo skundo nagrinėjimo Inspekcijoje metu 

VE 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. 013-01-66 tai patvirtinančius įrodymus Inspekcijai pateikė. Atitinkamai ADTAĮ 24 

straipsnio 1 dalies 3 punkte (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) numatyta prievolė duomenų 
valdytojui suteikti duomenų subjektui kitą papildomą informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią 

informaciją jau turi), kam, kokius duomenų subjekto asmens duomenis duomenų valdytojas teikia ir kokiais tikslais, 

buvo tinkamai įgyvendinta. 

3.4. VŠT ir Sergel 2018 m. balandžio 4 d. ikiteisminio skolos išieškojimo sutartis Nr. 274 ir šios sutarties 

priedas „Asmens duomenų tvarkymo sutartis“ (toliau – ir Ikiteisminio skolos išieškojimo sutartis) buvo sudaryta iki 

2018 m. gegužės 25 d., kai buvo pradėti taikyti BDAR reikalavimai, todėl sudarymo metu ji ir neprivalėjo atitikti 

BDAR 28 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Be to, net ir galiojant šiems reikalavimams, faktas, kad Ikiteisminio skolos 

išieškojimo sutartyje nėra nurodyta visa pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį reikalaujama informacija, nepakeičia fakto, 

kad VŠT pareiškėjo asmens duomenis perdavė Sergel, kaip savo duomenų tvarkytojui. Nėra jokio teisinio pagrindo 

teigti, kad VŠT pareiškėjo ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymui negalėjo pasitelkti duomenų 

tvarkytojo, ar kad šiuo duomenų tvarkytoju negalėjo būti Sergel bei atitinkamai, kad toks tvarkytojo pasitelkimas 

pareiškėjo asmens duomenų tvarkymui buvo neteisėtas. 
3.5. Kadangi pareiškėjo skundo gavimo metu nebuvo žinomas Sergel statusas, t. y. ar Sergel, tvarkydama 

pareiškėjo asmens duomenis, veikia kaip VŠT duomenų tvarkytojas, ar gavo pareiškėjo asmens duomenis kaip 

savarankiškas duomenų valdytojas, o pareiškėjas, be kita ko, skundėsi ir dėl jo asmens duomenų apie įsiskolinimą 

tvarkymo, Inspekcija, siekdama visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti pareiškėjo skundą, tyrė ir galimą pareiškėjo asmens 

duomenų perdavimą UAB „Creditinfo Lietuva“. Kaip ir nurodyta Sprendime, toks perdavimas nenustatytas, tai 

Inspekcijai patvirtino Sergel. 

3.6. Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, nenustatė jokių pažeidimų ir priėmė Sprendimą pareiškėjo 

skundą atmesti, todėl nebuvo jokio pagrindo pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju ar juo labiau surašyti administracinio 

nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims.  

4. Trečiasis suinteresuotas asmuo VE atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis 

suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad: 
4.1. Kadangi pareiškėjas nebuvo sudaręs individualios rašytinės šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su 

VE, buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiams esant prijungtiems prie namo šilumos energijos tiekimo tinklų, 

laikytina, kad VE, kaip šilumos tiekėja, konkliudentiniais veiksmais sudarė su pareiškėju neterminuotą šilumos 

energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl pareiškėjas, nebūdamas buto savininku, nepagrįstai neigia sudarytą šilumos 

pirkimo-pardavimo sutartį. 

4.2. VE atliekamam pareiškėjo asmens duomenų tvarkymui taikyti ADTĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

(įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.), BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c, punktai. Duomenų subjekto 

teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu nėra absoliuti (BDAR 21  str. 1 d.). Pareiškėjo nurodomas nesutikimas 

tvarkyti jo asmens duomenis negalėjo būti įgyvendintas.  

4.3. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. kovo 29 d. baigė galioti Sutartis, kurios pagrindu VE vykdė šilumos ir 

karšto vandens tiekimo veiklą Vilniuje (buvo išduota šilumos tiekimo licencija), o nuo 2017 m. kovo 30 d. šilumos ir 
karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste pradėjo vykdyti VŠT, VE, duomenų valdytoja, perdavė VŠT, kitam 

duomenų valdytojui, vartotojų duomenis, įskaitant ir pareiškėjo duomenis, Duomenų valdytojų valstybės registre 

įregistruotiems teisėtiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. VE el. laišku pareiškėjas 2017 m. sausio 25 d. buvo 

raštu informuotas apie jo duomenų perdavimą VŠT, taip pat tai buvo padaryta su 2017 m. vasario-kovo mėn. 

sąskaitomis pateiktais pranešimais. Šiuos įrodymus VE pateikė ir Inspekcijai, jie yra ir byloje. Todėl pareiškėjas 

visiškai nepagrįstai teigia, kad nėra jokių įrodymų apie šį jo informavimą. 

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo VŠI atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Jis iš 

esmės nurodė tuos pačius argumentus kaip Inspekcija ir VE atsiliepimuose į pareiškėjo skundą. Pabrėžė, kad Inspekcija 

tinkamai ir išsamiai ištyrė pareiškėjo skundą, nepažeidė Sprendimo priėmimą reglamentuojančių teisės normų o 

priimtas Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. 

6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sergel atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Jis 

nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo skundu ir visiškai palaiko Inspekcijos atsiliepime išdėstytus argumentus. Inspekcija 
tinkamai atliko tyrimą ir išnagrinėjo pareiškėjo skundą bei remdamasi objektyviais duomenimis priėmė motyvuotą 

Sprendimą.  

 

II. 

 

7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.  

8. Teismas, vadovaudamasis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 

straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-173 patvirtinto 

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo (toliau – ir Aprašas) 5 
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ir 6 punktais, priėjo prie išvados, kad jei daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-

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

vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 

standartines sąlygas. Byloje nėra ginčo, kad laikotarpiu nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017  m. kovo 29 d. VE vykdė 

licencijuojamą šilumos bei karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste pagal 2002 m. vasario 1 d. sudarytą Sutartį. 

Bendrovė baigė vykdyti licencijuojamą šilumos energijos tiekimo veiklą 2017 m. kovo 29 d. Nuo 2017 m. kovo 30 d. 

šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste pradėjo vykdyti VŠT. Namas, kuriame yra pareiškėjui 

priklausantis butas, prijungtas prie centralizuotos šilumos energijos tiekimo sistemos. Pareiškėjo butas prijungtas prie 
namo šildymo sistemos ir šildomas centralizuotai tiekiama šilumos energija. Kadangi pareiškėjo buto šilumos tiekimo-

vartojimo įrenginiai yra prijungti prie namo šilumos energijos tiekimo tinklų, laikytina, kad VE, kaip šilumos tiekėja, 

žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su pareiškėju neterminuotą šilumos energijos vartojimo pirkimo-

pardavimo sutartį. Byloje nėra įrodymų, kad pareiškėjo butui būtų atjungtas šilumos energijos tiekimas. Atsižvelgiant į 

tai, kas nustatyta, pareiškėjo argumentai, kad jis nėra sudaręs sutarties su šilumos tiekėju, yra nepagrįsti. 

9. Teismas pažymėjo, kad iki 2018 m. gegužės 25 d. BDAR įsigaliojimo asmens duomenų teisinės apsaugos 

reikalavimai buvo įtvirtinti ADTAĮ. VE, kaip duomenų valdytojas, buvo registruotas Asmens duomenų valdytojų 

valstybės registre. Šilumos vartotojų duomenis bendrovė tvarkė šiame registre įregistruotais tikslais, įskaitant, sutarčių 

sudarymą, mokesčių apskaičiavimą, skolų išieškojimą ir kt. VE pagal Šilumos ūkio įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų 

reikalavimus vykdė licencijuotą šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Vilniaus mieste, todėl atitinkamai bendrovės 

teisėtas interesas buvo gauti mokesčius už suteiktas paslaugas (prekę). Įvertinęs ginčui aktualų teisinį reglamentavimą, 

teismas padarė išvada, kad VE pagrįstai tvarkė pareiškėjo asmens duomenis dviem tikslais – sutarčiai sudaryti ir 
vykdyti, taip pat mokesčiams paskaičiuoti ir juos surinkti. VE 2017 m. kovo 29 d. baigė vykdyti licencijuojamą šilumos 

tiekimo veiklą, o šią veiklą Vilniaus mieste nuo 2017 m. kovo 30 d. pradėjo vykdyti VŠT, atitinkamai ši energetikos 

įmonė atliko ir imperatyvią pareigą paskirstyti vartotojams jų suvartotą šilumos energijos kiekį, skaičiuoti mokesčius už 

teikiamas paslaugas (prekę) ir juos surinkti iš vartotojų. Tik VE, tiek VŠT, esant registruotiems duomenų valdytojais 

Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, turėjo teisę tvarkyti pareiškėjo asmens duomenis ir tai atitinka ADTAĮ 3 

straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies 2, 5–6 punktų reikalavimus.  

10. Teismas nurodė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog VŠT yra sudarę su skolų išieškojimo įmone 

Sergel Ikiteisminio skolos išieškojimo sutartį, kurios pagrindu Sergel teikia VŠT ikiteisminės debitorinės skolos 

išieškojimo bei su juo susijusių teisinių dokumentų parengimo paslaugas. VŠT turėjo teisę tam tikras atliekamas 

funkcijas įgyvendinti pasitelkusi trečiąsias šalis, ką ir padarė, sudarę sutartį su skolų išieškojimo įmone Sergel, o Sergel 

turi teisę tvarkyti asmens duomenis, veikdama kaip duomenų tvarkytoja ir vykdydama veiksmus VŠT naudai, mokumo 
vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Asmens duomenys Sergel, kaip duomenų tvarkytojui, yra perduoti teisėtai, 

siekiant apginti VŠT teisėtus interesus bei išieškoti (atgauti) susidariusią skolą. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad 

Sergel tvarkydama pareiškėjo duomenis saugojo asmens duomenų paslaptį, pareiškėjo asmens duomenų kitiems 

asmenims neteikė. 

11. Teismas, vadovaudamasis ginčo metu galiojusio ADTAĮ 27 straipsnio 2 dalimi (įstatymo redakcija, 

galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) ir BDAR 21 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad duomenų subjekto teisė nesutikti su 

jo asmens duomenų tvarkymu nėra absoliuti, o nagrinėjamu atveju negali būti taikoma apskritai, kadangi pareiškėjo 

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 

m. liepos 15 d.) (atitinkamai BDAR 6 str. 1 d. b p.). 

12. Teismas vertino kaip nepagrįstus pareiškėjo teiginius, kad Inspekcija taikė ne tos redakcijos ADTAĮ, ir 

pažymėjo, kad Inspekcija pagrįstai ginčo santykiui dėl pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo taikė iki 2018 m. liepos 
15 d. galiojusios redakcijos ADTAĮ.  

13. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas teigia, jog Inspekcija nepasisakė dėl jo reikalavimo išreikalauti iš 

VE dokumentą, tačiau Inspekcijai nebuvo pagrindo pasisakyti dėl šio rašto išreikalavimo ir VŠT 2019 m. kovo 6 d. 

raštu Nr. SD-1301, kadangi ir pats pareiškėjas jį pateikė su skundu Inspekcijai. 

14. Teismas pabrėžė, kad Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, nenustatė jokių pažeidimų ir priėmė 

Sprendimą pareiškėjo skundą atmesti, todėl neturėjo pagrindo pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju ir surašyti 

administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims. 

15. Teismas, ištyręs ginčui aktualų teisinį reglamentavimą ir bylos rašytinę medžiagą, priėjo prie išvados, kad 

Inspekcija Sprendimą priėmė išnaudojusi visas ADTAĮ jai suteiktas priemones, ištyrė visas reikšmingas faktines 

aplinkybes. Teismas nenustatė, kad Inspekcija, priimdama Sprendimą, būtų pažeidusi VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje 

nustatytus reikalavimus. Sprendimas pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis. Teismui konstatavus, 

kad Sprendimas yra teisėtas, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas, netenkinęs pareiškėjo skundo, 
netenkino ir reikalavimo priteisti atlyginti bylinėjimosi išlaidas. 

 

III. 

 

16. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir 

priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas tiek pirmosios 

instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad: 

16.1.  Inspekcijos atstovė teismo posėdyje patvirtino, jog Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjo skundą, faktinių 

aplinkybių dėl administracinio nusižengimo iš viso nevertino. Teismo sprendime dėl šių faktų iš viso nepasisakyta. Iš 
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teismo sprendimo matyti, jog į teismo sprendimą buvo perkeltos tik atskiros Inspekcijos Sprendimo ir Inspekcijos 

atsiliepimo į skundą pastraipos, o dėl pareiškėjo motyvų ir netinkamo teisės normų taikymo teismas nepasisakė, jų 

nenagrinėjo ir nevertino.  

16.2. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas su VE, kaip ir su VŠT, rašytinės šilumos vartojimo pirkimo-

pardavimo sutarties nėra sudaręs. Taip pat nustatyta, kad VE butui karšto vandens tiekimą atjungė, o tai reiškia, jog VE, 

atjungdama karšto vandens tiekimą (butui šilumos energijos), savo veiksmais pati patvirtino, kad pareiškėjas išreiškė 

valią nesudaryti jokios sutarties ir nepirkti iš šios bendrovės paslaugos. Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad Vilniaus 

mieste šilumos energiją dar tiekia ir kitos įmonės, su kuriomis pareiškėjas taip pat gali sudaryti sutartį dėl šilumos 
energijos tiekimo butui (buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginių prijungimas prie namo šilumos energijos tiekimo 

tinklų dar nereiškia, kad šilumos energiją tiekia tik VE ar VŠT), tačiau teismas ir šių skundo motyvų nenagrinėjo, 

nevertino ir dėl jų nepasisakė. 

16.3. Pareiškėjo prašymus išreikalauti iš VE šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su namo 

statytoju UAB „Infra būstas“ teismas atmetė, o VE atstovė teisme patvirtino, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. pareiškėjui 

sąskaitos rašytos pagal namo administratoriaus pateiktą informaciją apie butus ir jų savininkus, o ar namo 

administratorius turėjo pareiškėjo įgaliojimą tokius duomenis pateikti, atstovė nežinojo. Teismas dėl šių prieštaravimų 

nepasisakė ir šių prieštaravimų nepašalino, bet tokie faktai patvirtina, kad naujai pastatytame name, iki kol 2014 m. 

spalio 22 d. pareiškėjas įsigijo butą iš namo statytojo UAB „Infra būstas“, visais atvejais šilumos pirkimo-pardavimo 

sutartį su VE buvo sudariusi UAB „Infra būstas“. Neišsireikalavus VE sutarties su namo statytoju UAB „Infra būstas“ ir 

nenustačius, ar iki 2014 m. spalio 22 d. UAB „Infra būstas“ sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su VE yra 

galiojanti, ir (ar) pagal jos sąlygas teisės ir pareigos perėjo ar neperėjo pareiškėjui, o jeigu ir perėjo, tai nuo kada, daryti 
išvadą, kad pareiškėjas pats žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais yra sudaręs neterminuotą šilumos energijos vartojimo 

pirkimo-pardavimo sutartį, nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Todėl nėra pagrindo ir išvadai, kad Vilniaus 

energija pareiškėjo duomenis tvarkė teisėtai.  

16.4. Pareiškėjas butą įsigijo 2014 m. spalio 22 d., todėl jam sistemiškai taikytinos Direktyvos 2011/83/ES 

(3, 27 ir 28 str.) ir CK VI knygos II dalies papildyto XVIII1 skyriaus „Vartojimo-sutarys“, įskaitant CK 6.22816 

straipsnio, nuostatos. Inspekcija nurodo pasenusią teismų praktiką, kuri šio ginčo nagrinėjimui yra visiškai neaktuali. 

Kadangi pareiškėjo (vartotojo) teisės prieš verslininko turi prioritetą, todėl šiuo konkrečiu atveju Inspekcija ir teismas 

neteisingai ir nepagrįstai taikė žemesnės teisinės galios Aprašo 5 ir 6 punkto nuostatas. 

16.5. Teismas visiškai nenagrinėjo ir nevertino bei sprendime nepasisakė, kad pareiškėjas, vadovaudamasis 

iki 2018 m. liepos 15 d. galiojusiu ADTAĮ 23 straipsniu, 2017 m. sausio 13 d. uždraudė VE tvarkyti bei perduoti jo 

asmens duomenis VŠT ir (ar) bet kuriam kitam trečiajam asmeniui, taip pat reikalavo juos sunaikinti. Kadangi ir po 
pareiškėjo uždraudimo VE vis tiek perdavė pareiškėjo asmens duomenis VŠT, o VŠT ir Sergel, buvo iš esmės pažeisti 

ADTAĮ (įstatymo, redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 15 d.) 5 straipsnio 1 dalies ir 

7 straipsnio 2 dalies reikalavimai, o pareiškėjo asmens kodas tvarkytas (perduotas) neteisėtai, todėl teismas, kaip ir 

Inspekcija, šiuo konkrečiu atveju netinkamai taikė ADTAĮ (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 

2018 m. liepos 15 d.) 5 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 2 dalį ir 23  straipsnį. 

16.6. Tiek CK nuostatos, tiek teismų praktika patvirtina, jog tam, kad reikalavimo perleidimas sukeltų 

teisines pasekmes skolininkui (būtų panaudotas prieš skolininką), skolininkas turi būti tinkamai, įstatymo nustatytu 

būdu informuotas apie cesijos sutarties sudarymo faktą. Taigi tokiu atveju, kad subjektas (nagrinėjamu atveju VŠT) 

galėtų naudotis ADTAĮ nuostatomis dėl asmens duomenų tvarkymo asmens mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, 

pareiškėjas turėjo būti informuotas apie reikalavimo perleidimą, pateikiant atitinkamus įrodymus, o, tokių nesant, 

pareiškėjo duomenys perduodami neteisėtai. 
16.7. Teismo posėdžio metu taip pat nustatyta, kad tarp VE ir VST reikalavimo perleidimo sutartis nebuvo 

sudaryta visai ir jos nėra, o pareiškėjui nebuvo perduota ir su Dalkia 2002 m. vasario 1 d. sudaryta Sutartis. Tačiau ir 

dėl šių patvirtintų faktų teismo sprendime nepasisakyta. Be to, nustatyti faktai, kad reikalavimo perleidimo sutarties 

nėra, patvirtina, kad Inspekcija, Sprendime gindama verslininkų pusę, dar ir melagingai nustatė, kad pareiškėjas apie 

sutartinį įsiskolinimo reikalavimo perleidimą buvo informuotas VE ir VST tinklalapiuose ir visuomenės informavimo 

priemonėse (kai sutarties iš viso nėra). Kadangi tarp VE ir VŠT reikalavimo perleidimo sutartis, įskaitant ir dėl tariamos 

pareiškėjo skolos perdavimo, iš viso nebuvo sudaryta, o ir Sutartis pareiškėjui nebuvo perduota, todėl nagrinėjamu 

atveju pareiškėjo duomenys (ypatingai jo asmens kodas) buvo perduoti neteisėtai, o Inspekcija ir teismas netinkamai 

taikė, o tiksliau nepagrįstai netaikė CK 6.109  straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytų imperatyvių reikalavimų ir nukrypo nuo 

skunde teismui nurodytos suformuotos administracinių teismų praktikos. 

16.8. Pareiškėjo skundas su priedais Inspekcijai, taip pat ir trečiųjų asmenų teikti dokumentai Inspekcijai, 

patvirtina, kad pareiškėjo asmens duomenys buvo perduodami su vieninteliu neva susidariusios skolos išsiieškojimo 
tikslu, o tai paneigia Inspekcijos Sprendimo išvadą, kad VE pareiškėjo asmens duomenis tvarkė šilumos tiekimo 

sutarties vykdymo, mokesčių apskaičiavimo ir skolų išsiieškojimo tikslais. Tačiau teismas ir šių skundo motyvų 

nenagrinėjo ir dokumentų nevertino bei dėl jų nepasisakė. Nesant pareiškėjo net menamos skolos, VE, VST ir Sergel 

pareiškėjo asmens kodą ir kitus jo duomenis su tikslu išsiieškoti skolą tvarkė (perdavė vieni kitiems) neteisėtai. 

16.9. Inspekcijos sprendime nustatyta, kad pareiškėjo asmens duomenys 2018 m. gegužės 16 d. buvo 

perduoti Sergel pagal VŠT ir Sergel 2018 m. balandžio 4 d. ikiteisminio skolos išieškojimo sutartį Nr. 274 ir šios 

sutarties priedą „Asmens duomenų tvarkymo sutartis“. Tačiau, kaip matyti iš Inspekcijos su atsiliepimu į skundą 

pateiktų dokumentų, VŠT 2018 m. kovo 22 d. elektroniniu paštu siuntė 2018 m. kovo 22 d. sutartį Nr. SUT-274 

„Ikiteisminio Debitorinės skolos išieškojimo bei su juo susijusių teisinių dokumentų parengimo paslaugų sutartis“, 
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prašė pasirašyti šį dokumentą elektroniniu parašu ir pasirašytą grąžinti, tačiau jokios sutarties „neprikabino“. Pateikta 

Ikiteisminio skolos išieškojimo sutartis yra be datos, be numerio ir šalių nepasirašyta, tarp sutarties priedų jokia Asmens 

duomenų tvarkymo sutartis nėra pridedama. Todėl iš kokių duomenų Inspekcija neva nustatė, kad tai yra būtent 

Ikiteisminio skolos išieškojimo sutartis, iš viso nesuprantama, kaip nesuprantama, ir kokios sutarties priedas bei kokios 

datos ir numerio yra ir nepasirašyta Asmens duomenų tvarkymo sutartis. Teismas šių nurodytų faktinių aplinkybių 

nenagrinėjo ir nevertino. 

16.10. Inspekcija Sprendime pasisakė tik dėl to, kad Sergel neva neperdavė pareiškėjo asmens duomenų 

UAB „Creditinfo Lietuva“, o ar pastaroji bendrovė tikrai jų negavo (jai nebuvo perduoti), Inspekcija nenustatinėjo. Taip 
pat skundo dėl Sergel pareiškėjo asmens duomenų perdavimo advokatams, auditoriams ir pan. Inspekcija vėlgi 

neišnagrinėjo. 

16.11. Inspekcija pati nustatė, kad Ikiteisminio skolos išieškojimo sutartis ir šios sutarties priedas „Asmens 

duomenų tvarkymo sutartis“ neatitinka ir BDAR 28 straipsnio 3 dalies bei 28 straipsnio 3 dalies e punkto reikalavimų, 

kas neginčijamai įrodo, jog pareiškėjo asmens duomenys, ypač jo asmens kodas, ir Sergel buvo perduoti (tvarkomi) 

neteisėtai, pažeidžiant netgi abiejų redakcijų ADTAĮ 3, 5 ir 7 straipsniuose bei BDAR 6 straipsnyje nustatytas asmens 

duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygas. Teismas ir šių skundo motyvų nenagrinėjo, nevertino ir dėl jų nepasisakė. 

16.12. Pareiškėjas ir jo atstovas prašė teismo nesivadovauti Sergel atsiliepimu į pareiškėjo skundą, kadangi 

jis pasirašytas bendrovės neįgalioto asmens, tačiau teismas ir dėl šio prašymo nepasisakė, o atsiliepimo argumentus į 

sprendimą įrašė (tai dar kartą įrodo, kad teismo sprendimą surašė posėdyje nedalyvavęs asmuo). Be to, ir Inspekcijos 

įgaliojimą jos atstovė į bylą pateikė tik praėjus kelioms valandoms po to, kai jau byla buvo išnagrinėta iš esmės, o tai 

įrodo, jog teismo posėdyje Inspekcijos atstovė dalyvavo neturėdama įgaliojimų, ko teismas prieš posėdį nepatikrino. 
Taigi ir šie esminiai procesiniai pažeidimai sudaro pagrindą ginčijamą teismo sprendimą naikinti. 

17. Atsakovas Inspekcija atsiliepime prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas 

atsiliepime nurodė, kad: 

17.1. Teismas nurodė konstatuotas aplinkybes, pagrindė savo motyvus argumentais, taip pat pasisakė, kodėl 

tam tikri pareiškėjo argumentai buvo vertinti kaip nepagrįsti. Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, 

nustatė bylai reikšmingas aplinkybes ir tinkamai jas kvalifikavo, todėl pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos 

teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir nemotyvavo savo procesinio 

sprendimo, yra nepagrįsti. 

17.2. Inspekcijos atstovas pateikė teismui įgaliojimą atstovauti Inspekciją Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme. Tai, kad įgaliojimas buvo įkeltas į sistemą, nesudaro pagrindo teigti, kad įgaliojimas buvo 

pateiktas po posėdžio – į sistemą įgaliojimą po posėdžio įkėlė teismo darbuotoja. Be to, įgaliojimas atstovauti teisme 
buvo užregistruotas Inspekcijos Duomenų valdymo sistemoje 2020 m. vasario 13 d., t. y. atstovavimo pagrindą 

įrodantis dokumentas buvo parengtas ir pateiktas iki posėdžio teisme. 

17.3. Pareiškėjo asmens duomenys buvo tvarkomi ne duomenų subjekto sutikimo, o sutartinės prievolės 

pagrindu, įtvirtintu iki 2018 m. liepos 16 d. galiojusio ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Pareiškėjas negalėjo 

reikalauti ištrinti jo duomenų ar uždrausti juos tvarkyti, ar perduoti tretiesiems asmenims, kadangi asmens duomenų 

tvarkymas buvo būtinas iš sutarties atsiradusiai prievolei įgyvendinti. 

17.4. Pareiškėjo teiginiai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismo 

sprendimas yra neteisėtas ar priimtas pažeidžiant teisės normas, pareiškėjas skunde nepateikė jokių svarių argumentų, 

kurie sudarytų pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. 

18. Trečiasis suinteresuotas asmuo VE atsiliepime prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios 

instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis suinteresuotas asmuo iš esmės nurodė tuos pačius argumentus 
kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą. Papildomai pažymėjo, kad: 

18.1. Teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjo ir VE sudarytos šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, 

teisingai taikė CK bei kitų teisės aktų nuostatas. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismas turėjo remtis CK normomis, 

reguliuojančiomis bendruosius vartojimo sutarčių santykius. 

18.2. VE teisėtai tvarkė pareiškėjo asmens duomenis bei teisėtai juos perdavė VŠT. Tai pagrindžia byloje 

esantys įrodymai, kurie yra pakankami išnagrinėti kilusiam ginčui dėl pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo bei 

perdavimo. Tiek Inspekcija, tiek teismas tinkamai įvertino visus byloje esančius įrodymus, Inspekcijos Sprendimas 

atitinka VAĮ 8 straipsnio nuostatas, dėl ko nėra pagrindo jį naikinti.  

19. Trečiasis suinteresuotas asmuo VŠT atsiliepime prašė pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip 

nepagrįstą. Trečiasis suinteresuotas asmuo iš esmės nurodė tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo 

skundą. Papildomai pažymėjo, kad: 

19.1. Nesant duomenų, jog pareiškėjas nėra buto savininkas, ar kad jo butas yra teisėtai atjungtas nuo 
centralizuoto šilumos tiekimo, teismo išvada, kad pareiškėjo argumentai, jog jis nėra sudaręs sutarties su šilumos 

energijos tiekėjais, atmestini kaip nepagrįsti, yra visiškai pagrįsta ir atitinkinanti teisinį reglamentavimą bei faktines 

aplinkybes. 

19.2. Pagrįstai konstatuota, kad duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu nėra 

absoliuti, ir nagrinėjamu atveju negali būti taikoma apskritai, kadangi pareiškėjo asmens duomenys buvo tvarkomi 

vadovaujantis ADTAI 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) (atitinkamai 

BDAR 6 str. 1 d. b p.), o būtent asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena 

iš šalių yra duomenų subjektas. Todėl laikytina, kad VŠT nuo 2017 m. kovo 30 d. teisėtai tvarkė pareiškėjo asmens 

duomenis ir pareiškėjo prašymas tiekėjai nutraukti jo duomenų tvarkymą pagrįstai buvo atmestas. 
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19.3. Tiek VE, tiek VŠT tinkamai susitarė dėl reikalavimo į skolą perleidimo ir pranešė apie reikalavimo 

teisių į skolą perleidimo faktą bei įgyvendino ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkte (įstatymo redakcija, galiojusi iki 

2018 m. liepos 15 d.) nustatytą prievolę duomenų valdytojui suteikti duomenų subjektui kitą papildomą informaciją 

(išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi), kam, kokius duomenų subjekto asmens duomenis 

duomenų valdytojas teikia ir kokiais tikslais.  

19.4. VŠT turėjo teisę tam tikras atliekamas funkcijas įgyvendinti pasitelkusi trečiąsias šalis, ką ir padarė, 

sudariusi sutartį su skolų išieškojimo įmone Sergel, o Sergel turi teisę tvarkyti asmens duomenis, veikdama kaip 

duomenų tvarkytoja ir vykdydama veiksmus VŠT naudai, mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Asmens 
duomenys Sergel, kaip duomenų tvarkytojui, yra perduoti teisėtai, siekiant apginti VŠT teisėtus interesus bei išieškoti 

(atgauti) susidariusią skolą.  

 

IV. 

 

20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), išnagrinėjęs administracinę bylą eA-

1275-261/2021 pagal pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 5 

d. sprendimo administracinėje byloje panaikinimo, 2021 m. liepos 21 d. sprendimu pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą 

atmetė.  

21. Teismas nustatė, jog pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia nesutikimu dėl pirmosios instancijos teismo 

atlikto įrodymų vertinimo bei teisės taikymo ginčo santykiams, bei pažymėjo, kad nei vienos proceso šalies pateikta 

įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą teismo sprendimą, konstatavo, kad 
pirmosios instancijos teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai nustatė bylai reikšmingas 

aplinkybes, tuo pagrindu patikrino ginčijamo Inspekcijos Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.  

22. Teismas, pasisakydamas dėl teisės taikymo šio ginčo santykiams, pažymėjo, kad teismo sprendimas dėl 

materialiosios teisės normų pažeidimo gali būti pakeistas arba panaikintas tik tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos 

teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimui iš esmės 

pritaria ir jame išdėstytų argumentų nebekartoja, bei pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai nustatęs 

bylai reikšmingas, aplinkybes, šioje byloje iš esmės tinkamai taikė teisę. Pats teismo sprendimas priimtas ir paskelbtas 

laikantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytos tvarkos. 

23. Teismas sprendė, kad šio ginčo apimtyje nėra pagrindo vertinti ir nevertinami pareiškėjo sutartiniai 

santykiai dėl šilumos energijos savo buitinėms reikmėms pirkimo ir šios sutarties pagrindu galbūt atsiradusio 

įsiskolinimo. Šie santykiai šiam ginčui yra reikšmingi tik tiek, kad tokia sutartis buvo sudaryta, ji atitinka CK 6.384 
straipsnio 1 dalies sąlygas, kurios nėra paneigtos, ir jos pagrindu buvo tvarkomi pareiškėjo asmens duomenys. Minėti 

pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai galėtų būti civilinės bylos, kuri galėtų būti kildinama iš galimo civilinių 

teisinių santykių pažeidimo, nagrinėjimo dalykas, bet nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. 

24. Teismas pažymėjo, kad šios bylos nagrinėjimo ribose nesant pagrindo paneigti, kad pareiškėją ir VE siejo 

sutartiniai šilumos energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo) santykiai, konstatuotina, kad Inspekcija pagrįstai nustatė, jog 

VE asmens duomenis tvarkė ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 

d.) pagrindu. Inspekcija taip pat pagrįstai nustatė, kad VE įvykdytas pareiškėjos asmens duomenų perdavimas VŠT, 

pagal Sutartį (t. y. 2002 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartį) minėtai bendrovei perėmus iš VE 

reikalavimo teisę į pareiškėjo prievolių iš sutartinių energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo) santykių įvykdymą, atitiko 

ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.), CK 6.101 straipsnio 1 

dalies ir 6.104 straipsnio 1 dalies nuostatas. Teismas sprendė, kad taip pat nėra pagrindo vertinti kaip nepagrįstos 
Inspekcijos išvados, kad pareiškėjo teisė būti informuotam apie jo asmens duomenų tvarkymą (reikalavimų į pareiškėjo 

prievolinių įsipareigojimų, kylančių iš sutartinių energijos pirkimo-pardavimo santykių, įvykdymą perleidimą VŠT), 

buvo įgyvendinta pagal ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkto (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) 

reikalavimus. Tai patvirtina bylos duomenys (pvz., VE 2017 m. sausio 25 d. elektroninis laiškas pareiškėjui). Inspekcija 

pagrįstai nustatė ir tai, kad VŠT, būdama šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartinių santykių šalimi ir tuo 

pagrindu asmens duomenų valdytoja, galėjo pareiškėjo asmens duomenis perduoti Sergel, kaip turimų duomenų 

tvarkytojui (ADTAĮ 30 str. 3 d. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.), BDAR IV skyrius). Nustačius, 

kad pareiškėjo asmens duomenys buvo tvarkomi esant teisiniam pagrindui, t. y. jį su bendrovėmis siejant sutartiniams 

šilumos energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo) santykiams, Inspekcija padarė pagrįstą išvadą, kad duomenų valdytojai 

(tvarkytojai) neturėjo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymus, jog jo duomenys nebebūtų tvarkomi (būtų sunaikinami), 

nes tam nebuvo jokio pagrindo nei pagal ADTAĮ (įstatymo redakciją, galiojusią iki 2018 m. liepos 15 d. ir galiojančią 

nuo 2018 m. liepos 16 d.), nei pagal BDAR. Pareiškėjo argumentai, kad nagrinėjamu atveju jo duomenys buvo perduoti 
ir kitiems subjektams (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, advokatams, auditoriams ir pan.), yra niekuo nepagrįsti, dėl to 

Inspekcija pagrįstai šiuo aspektu taip pat nenustatė jokių pažeidimų. 

25. Teismas konstatavo, kad atsakovas Sprendimą pagrindė, dėl ko išnagrinėjęs pareiškėjo skundą nenustatė 

asmens duomenų tvarkymo pažeidimų. Tai, kad Inspekcija Sprendime nepasisakė, dėl ko nesurašė administracinio 

nusižengimo protokolo, nėra esminis Sprendimo trūkumas, sudarantis pagrindą naikinti ginčijamą Sprendimą. 

Atsakovas, atmesdamas pareiškėjo skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, o 

Sprendimo nurodymas pašalinti VŠT ir Sergel duomenų tvarkymo sutarties trukumus, priešingai nei nurodo pareiškėjas, 

nebuvo pagrindas konstatuoti administracinio nusižengimo sudėtį ir tenkinti kitus pareiškėjo skundo Inspekcijai 

reikalavimus. 
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26. Teismas detaliau dėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų nepasisakė, nes konstatavo, jog bet kuriuo 

atveju vienoks ar kitoks jų vertinimas nepakeistų šios bylos išnagrinėjimo rezultato.  

 

V. 

 

27. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo priimtas nagrinėti J. K. 2021 m. spalio 13 d. 

prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 pagal pareiškėjo J. K. apeliacinį skundą dėl 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020  m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. 
skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“, 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“), dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.  

28. Pareiškėjas nurodo tokius prašymo atnaujinti procesą argumentus: 

28.1. Pareiškėjas, kreipdamasis į Inspekcija, vienu iš skundo reikalavimu Inspekcijos prašė surašyti 

administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims, pripažinti pareiškėją nukentėjusiuoju ir 

administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą perduoti teismui. Inspekcijai dėl šio reikalavimo nepasisakius iš viso, 

pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo panaikinti Inspekcijos Sprendimą, kaip neatitinkantį VAĮ 8 straipsnio 

imperatyvių reikalavimų, o pirmosios instancijos teismui nepasisakius dėl minėto reikalavimo, toks Inspekcijos 

Sprendimo negaliojimo pagrindas buvo nurodytas ir apeliacinės instancijos teismui.   

28.2. LVAT 2021 m. liepos 21 d. nutartimi dėl pareiškėjo nurodyto pagrindo pasisakė, jog tai, kad Inspekcija 

Sprendime nepasisakė, dėl ko nesurašė administracinio nusižengimo protokolo, nėra esminis Sprendimo trūkumas, 

sudarantis pagrindą naikinti ginčijamą Sprendimą. 
28.3. Administracinių teismų praktikoje yra nuosekliai suformuota, kad institucijai visiškai neišnagrinėjus bet 

kurio iš pareiškėjo reikalavimų, toks institucijos sprendimas neatitinka VAĮ 8  straipsnio reikalavimų ir vien tuo 

pagrindu yra naikinamas (LVAT 2021 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1082-525/2021, 2020 

m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-946-415/2020 ir kt.). 

28.4. Inspekcija dėl pareiškėjo skundo 2 punkto reikalavimo nepasisakė ir jo neišnagrinėjo visai (Sprendimas 

šioje dalyje be motyvų), dėl ko nepasisakė ir pirmosios instancijos teismas (sprendimas šioje dalyje be motyvų).  

28.5. Apeliacinės instancijos teismas, be motyvų atmesdamas pareiškėjo argumentus dėl administracinio 

nusižengimo protokolo nesurašymo (apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenurodė jokių motyvų, kodėl šiuo 

konkrečiu atveju Inspekcija neturėjo pareigos išnagrinėti minėto pareiškėjo Skundo reikalavimo), akivaizdžiai 

netinkamai taikė VAĮ 8 straipsnio nuostatas (materialinės teisės normas) ir nukrypo nuo tokiu atveju identiškose bylose 

vieningos administracinių teismų praktikos, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla, todėl apeliacinis procesas turėtų būti 
atnaujintas 156 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu (sprendimas ar nutartis yra be motyvų). 

28.6. Byloje nustatyta, kad VE pareiškėjo asmens duomenis tvarkė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 

29 d., o vėliau juos be pareiškėjo sutikimo ir jam prieštaraujant perdavė VŠT, todėl Inspekcija ir teismai ginčo 

santykiams minėtu laikotarpiu turėjo taikyti metu galiojusią ADTAĮ redakciją, kurios 7 straipsnio 2 dalyje buvo 

nustatyta, kad naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą, 

išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, kai asmens kodą naudoti draudžiama. 

28.7. BDAR taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d., todėl nagrinėjamu atveju VE tvarkant ir neteisėtai 

perduodant VŠT pareiškėjo asmens duomenis, BDAR dar negaliojo, todėl teismai atgaline data akivaizdžiai netinkamai 

ir nepagrįstai taikė BDAR nuostatas, ir taip padarė akivaizdų esminį materialiosios teisės normų taikymo pažeidimą.  

28.8. Pareiškėjas niekam jokio sutikimo dėl asmens duomenų (ir asmens kodo) tvarkymo nėra davęs, o 2017 m. 

sausio 13 d. VE yra aiškiai pareiškęs, jog: 1) kategoriškai nesutinka, kad J. K. bet kokie asmens duomenys būtų 
perduoti VŠT ir / ar bet kuriam kitam trečiajam asmeniui; 2) reikalauja sunaikinti visus VE turimus bet kokius J. K. 

asmens duomenis.  

28.9. Kaip vieną iš Skundo Inspekcijai argumentų pareiškėjas buvo nurodęs ADTAĮ 7  straipsnio 2 dalies 

pažeidimą, VE neteisėtai tvarkius ir 2017 m. kovo 29 d. neteisėtai perdavus VŠT pareiškėjo asmens kodą, tačiau 

Inspekcija ir teismai dėl ADTAĮ 7 straipsnio 2 dalies taikymo nepasisakė visai ir šios materialiosios teisės normos 

netaikė, taip padarant akivaizdų materialiosios teisės normų taikymo pažeidimą, ir dėl buvo neteisingai išspręsta byla 

(ABTĮ 156 str. 2 d. 8 ir 10 p.). 

28.10. Pareiškėjas butą (duomenys neskelbtini) naujai pastatytame name (namo statytojas UAB „Infra 

būstas“) įsigijo 2014 m. spalio 22 d., jau galiojant Direktyvos 2011/83/ES nuostatoms. Direktyvos 2011/83/ES 3 

straipsnyje nustatyta, kad ši direktyva taip pat taikoma sutartims dėl vandens, dujų, elektros energijos arba centralizuoto 

šilumos tiekimo, įskaitant dėl viešųjų tiekėjų atliekamo tiekimo, jei šios prekės tiekiamos pagal sutartį. Direktyvos 

2011/83/ES 27 straipsnyje nurodyta, kad vartotojas atleidžiamas nuo pareigos atlyginti, jei tiekiamos neužsakytos 
prekės, vanduo, dujos, elektros energija, centralizuota šiluma ar skaitmeninis turinys arba teikiamos neužsakytos 

paslaugos, kas yra draudžiama pagal Direktyvos 2005/29/EB 5 straipsnio 5 dalį ir I priedo 29 punktą. Tokiais atvejais, 

jeigu vartotojas, kuriam be užsakymo teikiamos prekės arba paslaugos, neatsako prekiautojui, tai nereiškia, kad jis 

sutinka jas pirkti. 

28.11. Įgyvendinant šią Direktyvą 2011/83/ES, nuo 2014 m. birželio 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo 2013 m. gruodžio 19 d. įstatymas Nr. XII-700 (25 str.), kuriuo buvo Kodekso 

šeštosios knygos II dalis papildyta XVIII1 skyriumi „Vartojimo sutarys“, o jame buvo įvestas CK 6.22816 straipsnis 

„Prekių ar paslaugų teikimas be vartotojo užsakymo“, kur nustatyta, jog:  <...>. 3. Pareiga įrodyti, kad vartotojas 
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išreiškė valią sudaryti vartojimo sutartį (užsakė prekes ar paslaugas) tenka verslininkui. Pareiškėjo nuomone, minėtos 

Direktyvos 2011/83/ES ir CK nuostatos taikytinos ginčo atveju, jas aiškinant pareiškėjo kaip vartotojo naudai. 

28.12. Vilniaus mieste šilumos energiją dar tiekia Balterma ir Co, UAB ir UAB „Vilniaus valda“, todėl vien 

buto šilumos tiekimo – vartojimo įrenginių prijungimas prie namo šilumos energijos tiekimo tinklų, visiškai nereiškia 

pareiškėjo žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais sutarties su VE ar VŠT sudarymo. Šilumos pirkimo – pardavimo 

sutartį su VE buvo ir yra sudariusi UAB „Infra būstas“, ši sutartis šalims turi įstatymo galią, tačiau pirmosios instancijos 

teismui atsisakius išreikalauti Sutartį ir jos neįvertinus, motyvuojamojoje dalyje liko neatsakyta į pagrindinius 

(esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, išreikštus VE ir UAB „Infra būstas“ sudarytoje Sutartyje, dėl to 
nepasisakė ir apeliacinis teismas, ir tai sąlygojo neteisingą bylos išsprendimą (ABTĮ 156 str. 2 d. 8 p.).  

28.13. Inspekcija ir teismai, padarydami akivaizdų esminį materialiosios teisės normų taikymo pažeidimą, 

nepagrįstai netaikė būtent šiam ginčui teisiškai reikšmingų CK 6.189 straipsnio 1 dalies bei Direktyvos 2011/83/ES 3, 

27 ir 28 straipsnių ir CK šeštosios knygos II dalies papildyto XVIII1 skyriaus „Vartojimo sutarys“, įskaitant CK 6.22816 

straipsnio, nuostatų, ir tuo pačiu akivaizdžiai netinkamai taikė atskirai paimtas materialinės teisės normas (CK 6.384 str. 

1 d., Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 5 d. ir Aprašo 5 ir 6 p.), kas lėmė ir netinkamas išvadas, kad pareiškėją ir VE siejo 

sutartiniai šilumos energijos tiekimo santykiai, tai ir dėl to byla išspręsta neteisingai (ABTĮ 156 str. 2 d. 8 ir 10 p.). 

Apeliacinis teismas taip pat padarė BDAR taikymo pažeidimą, netinkamai taikydamas jo nuostatas atgaline data, kas 

irgi vertintina kaip pagrindas atnaujinti procesą. 

29. Trečiasis suinteresuotas asmuo VE pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo, 

kuriame prašo šį prašymą atmesti, kaip nepagrįstą, ir pateikia tokius atsiliepimo argumentus: 

29.1. Pareiškėjas, prašymą dėl proceso atnaujinimo grįsdamas aplinkybe, jog Inspekcija neišnagrinėjo jo 
reikalavimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo pažeidimą padariusiems asmenims, pareiškėjo 

pripažinimo nukentėjusiuoju ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo perdavimo teismui, dėl to nepasisakė ir 

teismai, pažymi, jog Inspekcija, teikdama 2020 m. sausio 14 d. atsiliepimą Vilniaus apygardos teismui į pareiškėjo 

skundą labai aiškiai ir plačiai pasisakė būtent dėl šio pareiškėjo reikalavimo.  

29.2. Vilniaus apygardos administracinis teismas priimdamas 2020 m. kovo 5 d. sprendimą jame dėl minėto 

pareiškėjo argumento taip pat konstatavo, jog Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą, 

nenustatė jokių pažeidimų ir priėmė sprendimą pareiškėjo Skundą atmesti, todėl neturėjo pagrindo pareiškėją pripažinti 

nukentėjusiuoju ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims. 

29.3. Tiek teismai, tiek Inspekcija išnagrinėjo bei įvertino minėtus pareiškėjo Skundo reikalavimus ir priėmė 

pagrįstą sprendimą jį atmesti, nenustačius pagrindo pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju ir surašyti administracinio 

nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims. 
29.4. Pasisakydama dėl ADTAĮ 7 straipsnio 2 dalies taikymo pažeidimo, VE neteisėtai tvarkius ir 2017 m. 

kovo 29 d. neteisėtai perdavus VŠT pareiškėjo asmens kodą, VE pažymi, jog pareiškėjas teigia tikrovės neatitinkančią 

informaciją, kadangi VE niekada nedisponavo ir netvarkė pareiškėjo asmens kodo, todėl ir pagrindo pasisakyti 

teismams ar Inspekcijai dėl to, ko iš tiesų nevyko, nebuvo. 

29.5. Pareiškėjas nenurodo akivaizdžių argumentų, patvirtinančių apeliacinės instancijos teismo padarytą 

esminį pareiškėjo nurodytų materialinės teisės normų pažeidimą, pareiškėjo argumentacija atspindi tik jo nuomonę dėl 

bylos situacijos vertinimo, o prašyme nurodyti motyvai liudija, jog pareiškėjas iš esmės siekia, kad iš naujo būtų 

įvertintos faktinės bylos aplinkybės. 

29.6. Procesas atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės 

normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Iš pareiškėjo pateikto 

prašymo atnaujinti procesą matyti, kad šį prašymą pareiškėjas grindžia iš esmės tuo, kad, jo manymu, tai, kad 
Inspekcija Sprendime nepasisakė, dėl ko nesurašė administracinio nusižengimo protokolo, yra esminis Sprendimo 

trūkumas, sudarantis pagrindą naikinti ginčijamą Sprendimą. 

29.7. Iš esmės tokius pat argumentus pareiškėjas dėstė tiek pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde ir 

apeliacinės instancijos teismui pateiktame apeliaciniame skunde. Akivaizdu, jog šiuo atveju pareiškėjo argumentai yra 

susiję ne su netinkamu materialinės teisės normos taikymu, tačiau su byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu 

teisės normos kontekste, o vien tik alternatyvaus teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo 

aiškinimo klaidingumo, nesudaro ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo. 

Kadangi atsakovas nepagrindė ir neįrodė, jog byloje, kurioje procesą siekiama atnaujinti, buvo padarytas esminis 

materialinės teisės normų pažeidimas, prašymas atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu turi 

būti atmestas. 

29.8. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, kai būtina 

užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą, tačiau nepateikia nei nuorodų į konkrečias 
administracinių teismų priimtus sprendimus, nei konkrečių įrodymų, jog administracinių bylų praktika yra nevienoda, 

todėl laikytina, jog pareiškėjas savo prašymo atnaujinti procesą minėtu pagrindu nepagrindė. Pareiškėjo prašymas dėl 

proceso atnaujinimo yra orientuotas į visos bylos peržiūrėjimą iš esmės, o ne į konkrečių proceso atnaujinimo pagrindų 

įrodinėjimą. Jokių esminių ir akivaizdžių klaidų buvimo nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė, todėl pareiškėjo 

prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais ir atmestinas. 

30. Trečiasis suinteresuotas asmuo VŠT atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo J. K. 

prašymą atmesti kaip nepagrįstą, bei pateikia tokius atsiliepimo argumentus: 

30.1. Byloje nėra teisinio pagrindo atnaujinti procesą pareiškėjo nurodytais pagrindais.  
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30.2. VŠT nesutinka, kad nei Inspekcija, nei bylą nagrinėję teismai nepasisakė dėl pareiškėjo Skundo 

reikalavimo surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims, pripažįstant J. K. 

nukentėjusiuoju dėl jam neturtinės žalos padarymo. Pirmosios instancijos teismas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad 

atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo Skundą, neturėjo teisinio pagrindo pripažinti pareiškėją nukentėjusiuoju ir surašyti 

administracinio nusižengimo protokolo, kadangi nenustatė pažeidimų. Šiuo pagrindu teismas pareiškėjo skundą atmetė. 

Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, bei pažymėjo, jog 

nagrinėjamoje byloje nebuvo teisinio pagrindo konstatuoti administracinio nusižengimo sudėties. 

30.3. Pareiškėjo reikalavimai buvo tinkamai išnagrinėti, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismo 
sprendime (nutartyje). Nurodyti motyvai yra išsamūs ir tinkami, todėl nėra teisinio pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 

156 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. 

30.4. Pareiškėjas taip pat nepagrindė, kad nagrinėjant bylą teismuose, buvo padarytas  esminis materialiosios 

teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį (ABTĮ 156 str. 2 d. 10 

p.). 

30.5. Ir pirmosios, ir apeliacinės instancijų teismai savo sprendimuose išsamiai išaiškino ginčui taikytiną teisinį 

reglamentavimą bei nurodė nagrinėjamu atveju taikytinas teisės normas. Pareiškėjas nedetalizuoja, dėl kokių priežasčių 

tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismų taikytas teisinis reglamentavimas yra klaidingas ir netinkamas. Jo 

dėstoma pozicija laikytina tik subjektyviu vertinimu, kuris nėra pagrįstas.  

30.6. Pareiškėjas deklaratyviai prašo procesą atnaujinti ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12  punkto pagrindu, 

tačiau nepateikia teismų praktikos analizės, iš kurios būtų akivaizdžiai matyti, jog teismų praktika atitinkamu klausimu 

yra nevienoda. Pareiškėjas nepateikia nei nuorodų į konkrečias administracinių teismų priimtas nutartis, nei įrodymų, 
jog yra formuojama nevienoda praktika. Todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkto 

pagrindu. 

30.7. Pareiškėjas siekia, kad visos proceso aplinkybės būtų vertinamos iš naujo. Jis neįrodė įstatyme įtvirtintų 

proceso atnaujinimo pagrindų. Prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas. Todėl atnaujinti procesą 

administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 atsisakyta. 

 

Teisėjų kolegija 

 

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

 

VI. 
 

31. Pareiškėjas siekia atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. liepos 21 d. 

nutartimi užbaigtoje administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8, 10 ir 12 

punktuose įtvirtintus pagrindus. 

32. Teisėjų kolegija, nagrinėdama prašymo atnaujinti procesą argumentus, pirmiausia pažymi, kad Europos 

Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) jurisprudencijoje, pasisakant dėl proceso atnaujinimo bylose santykio su 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje garantuojama 

teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pažymėta, jog vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio 

apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas 

pareikšti tapatų ieškinį) principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų 

būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Remiantis šiuo principu, jokia proceso šalis neturėtų teisės 
siekti atnaujinti procesą tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo. Bylos peržiūrėjimas neturėtų būti 

traktuojamas kaip „užslėpta“ apeliacija, ir vien dviejų nuomonių tam tikru klausimu galimybė nėra pagrindas bylą 

nagrinėti iš naujo (žr., pvz., EŽTT 2003 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Ryabykh prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 

52854/99). Teisėtas galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo panaikinimas peržiūros procese reiškia nukrypimą nuo teisinio 

apibrėžtumo principo. Šis nukrypimas būtų suderinamas su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais, tik jei tai 

būtų pateisinamas dėl primygtinio socialinio poreikio, o ne vien tik dėl „teisinės švaros“ (žr. EŽTT 2009 m. liepos 23 d. 

sprendimą byloje Sutyazhnik prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 8269/02). Taigi atitinkamas įsiteisėjęs sprendimas gali būti 

panaikintas tik siekiant ištaisyti klaidą, iš tiesų turinčią esminę reikšmę teisminei sistemai (žr. EŽTT 2001 m. kovo 29  

sprendimą byloje Shchurov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 40713/04).  

33. Nagrinėjamos bylos kontekste akcentuotina, kad proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su 

tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Proceso atnaujinimo 

institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir 
uždavinius, o tai reiškia, kad procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjo 

nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai 

gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas 

visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas 

leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu.  

34. Akcentuotina, kad proceso atnaujinimo institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti 

priimtų teismų sprendimų vykdymą, o proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo 

(nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. 
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35. Taigi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje byloje yra patikrinama, ar nėra 

esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti 

neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo 

pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia 

pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas 

administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 162 str. 1 d.) (žr., pvz., LVAT 2011 m. liepos 15 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. P442-166/2011). 

36. Vadovaujantis ABTĮ 161 straipsnio 4 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas 
patikrina, ar jis pagrįstas įstatymų nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais. 

37. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje 

byloje, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8, 10 ir 12 punktais.  

 

Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu 

 

38. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimas ar 

nutartis yra be motyvų. 

39. Pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį teismams tenkanti pareiga motyvuoti priimamą sprendimą negali būti 

aiškinama, kaip reikalaujanti pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną šalies argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimo 

byloje V. de H. prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90) 61 p., Didžiosios kolegijos 1999 m. sausio 21 d. 

sprendimo byloje G. R. prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 30544/96) 26 p., Didžiosios kolegijos 2004 m. gruodžio 12 d. 
sprendimo byloje P. prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 47287/99) 81 p.). Motyvų apimtis gali skirtis priklausomai nuo 

sprendimo pobūdžio ir gali būti nustatyta tik nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste (1994 m. gruodžio 9 d. 

sprendimo byloje R. T. prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 18390/91) 29 p.,). 

40. LVAT praktikoje, formuojamoje atsižvelgiant į EŽTT jurisprudenciją, nuosekliai pabrėžiama, kad minėtu 

įstatyme numatytu pagrindu (sprendimas ar nutartis yra be motyvų) procesas gali būti atnaujinamas tik tada, jei teismo 

sprendimas (nutartis) apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku, kuo 

vadovaudamasis teismas priėjo prie išvadų, suformuluotų teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (žr., pvz., 

2015 m. birželio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-87-556/2015, 2016 m. balandžio 13 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. P-23-756/2016, 2016 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-40-602/2016, 

2017 m. birželio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-34-822/2017 ir kt.).  

41. Teismo sprendimo (nutarties) motyvų nebuvimas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8 punkto aspektu turi būti 
vertinamas atsižvelgus būtent į teismo sprendime (nutartyje) išdėstytus argumentus, dėl kurių teismas sprendimo 

(nutarties) rezoliucinėje dalyje pateikia atitinkamas išvadas. Pabrėžtina, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusio 

asmens netenkinantys, ar, jo manymu, neišsamūs, netinkami teismo sprendimo (nutarties) motyvai ABTĮ 156 straipsnio 

2 dalies 8 punkto prasme negali būti prilyginami motyvų nebuvimui ar tapatinami su motyvų nebuvimu. Šiuo aspektu 

pažymėtina ir tai, kad tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti 

pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos 

faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje 

dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių 

pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą. 

42. Vertinant pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus, pažymėtina ir tai, kad vien tam tikrų argumentų 

neaptarimas teismo procesiniame dokumente, savaime negali būti tapatinamas su motyvų nebuvimu teismo 
procesiniame sprendime apskritai. 

43. Akcentuotina, jog ABTĮ 156 straipsnis, įtvirtinantis administracinių bylų proceso atnaujinimo pagrindus, 

nenustato, kad procesas galėtų būti atnaujintas proceso šaliai dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pareiškus, jog byloje 

buvo netinkamai atliktas faktinių aplinkybių (įrodymų) tyrimas ar vertinimas. Tokia įstatymų leidėjo pozicija yra 

pagrįsta taisykle, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, ir teismas įvertina įrodymus pagal vidinį 

savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis 

įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 56 str. 6 d.). 

44. Pareiškėjo teigimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas ir LVAT nesilaikė reikalavimo tinkamai 

motyvuoti sprendimus, nes nepasisakė dėl pareiškėjo Inspekcijai teikto skundo reikalavimo surašyti administracinio 

nusižengimo protokolą jį padariusiems asmenims, pripažinti pareiškėją nukentėjusiuoju ir administracinio nusižengimo 

bylos nagrinėjimą perduoti teismui.  

45. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtus pareiškėjo argumentus pažymi, kad tiek pirmosios instancijos teismas 
2020 m. kovo 3 d. sprendime, tiek LVAT 2021 m. liepos 21 d. nutartyje įvertino aplinkybes dėl pareiškėjo Inspekcijai 

kelto reikalavimo dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 

Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą, nenustatė jokių pažeidimų ir priėmė sprendimą 

pareiškėjo skundą atmesti, todėl neturėjo pagrindo pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju ir surašyti administracinio 

nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims (šios Nutarties 12 p.). LVAT nutartyje (šios Nutarties 25 p.) 

nurodė, jog aplinkybė, kad Inspekcija Sprendime nepasisakė, dėl ko nesurašė administracinio nusižengimo protokolo, 

nėra esminis Sprendimo trūkumas, sudarantis pagrindą naikinti ginčijamą Sprendimą. Atsakovas, atmesdamas 

pareiškėjo skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus, o Sprendimo nurodymas 
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pašalinti VŠT ir Sergel duomenų tvarkymo sutarties trukumus, priešingai nei nurodo pareiškėjas, nebuvo pagrindas 

konstatuoti administracinio nusižengimo sudėtį ir tenkinti kitus pareiškėjo skundo Inspekcijai reikalavimus. 

46. Pareiškėjas taip pat teigia, jog pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai savo sprendimuose nepasisakė 

dėl ADTAĮ įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 16 d.) 7 straipsnio 2 dalies taikymo, VE tvarkant ir 

neteisėtai perduodant VŠT pareiškėjo asmens duomenis (asmens kodą), negavus pareiškėjo sutikimo, t. y. sprendimų 

šiose dalyse nemotyvavo. 

47. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ADTAĮ įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. 

liepos 15 d.) 27 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktų nuostatas, 2020 m. kovo 5 d. sprendime 
konstatavo, kad duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu nėra absoliuti, o nagrinėjamu atveju 

negali būti taikoma apskritai, kadangi, pareiškėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnio 1 

dalies 2 punktu.  

48. LVAT 2021 m. liepos 21 d. nutartyje nurodė, kad byloje nesant pagrindo paneigti, kad pareiškėją ir VE 

siejo sutartiniai šilumos energijos tiekimo (pirkimo-pardavimo santykiai) santykiai, ir nustačius, jog pareiškėjo asmens 

duomenys buvo tvarkomi esant teisiniam pagrindui, t. y. jį su bendrovėmis siejant sutartiniams šilumos energijos 

tiekimo (pirkimo-pardavimo) santykiams, Inspekcija padarė pagrįstą išvadą, kad duomenų valdytojai (tvarkytojai) 

neturėjo pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymus, jog jo duomenys nebebūtų tvarkomi (būtų sunaikinami), nes tam 

nebuvo jokio pagrindo nei pagal ADTAĮ (įstatymo redakciją, galiojusią iki 2018 m. liepos 15 d. ir galiojančią nuo 2018 

m. liepos 16 d.), nei pagal BDAR. 

49. Pareiškėjas taip pat akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė išreikalauti šilumos pirkimo–

pardavimo sutartį, kurią su VE buvo ir yra sudariusi UAB „Infra būstas“, ir jos neįvertino, todėl motyvuojamojoje 
dalyje liko neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, išreikštus VE ir UAB „Infra 

būstas“ sudarytoje sutartyje, dėl ko visiškai nepasisakė ir apeliacinis teismas (nutartis šioje dalyje yra be motyvų). 

50. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas 2021 m. liepos 21 d. nutartyje konstatavo, kad šio ginčo 

apimtyje nėra pagrindo vertinti pareiškėjo sutartinių santykių dėl šilumos energijos savo buitinėms reikmėms pirkimo ir 

šios sutarties pagrindu galbūt atsiradusio įsiskolinimo. Šie santykiai šiam ginčui yra reikšmingi tik tiek, kad tokia 

sutartis buvo sudaryta, ji atitinka CK 6.384 straipsnio 1 dalies sąlygas, kurios nėra paneigtos, ir jos pagrindu buvo 

tvarkomi pareiškėjo asmens duomenys. Todėl į apeliacinio skundo argumentus dėl minėtos sutarties sudarymo 

aplinkybių bei įsiskolinimo atsiradimo, kylančio iš sutarties, bei pareiškėjo, kaip vartotojo, teisų pažeidimo neatsakoma. 

Minėti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai galėtų būti civilinės bylos, kuri galėtų būti kildinama iš galimo 

civilinių teisinių santykių pažeidimo, nagrinėjimo dalykas, bet nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. 

51. Atsižvelgiant į išdėstytą, taip pat vadovaujantis jau paminėta teismų praktika, nėra jokio pagrindo teigti, 
kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimai yra visiškai nemotyvuoti, iš sprendimų turinio neaišku, kuo 

vadovaudamiesi teismai priėjo prie išvados atmesti pareiškėjo skundą dėl Inspekcijos sprendimo panaikinimo ir 

įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismai pasisakė dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių, arba motyvuotai paaiškino, 

kodėl skundo aplinkybės nėra vertinamos. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo argumentai dėl proceso 

atnaujinimo šioje byloje ABTĮ 156  straipsnio 2 dalies 8 punkto numatytu pagrindu nėra pagrįsti. 

 

Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu 

 

52. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti administracinės bylos Nr. eA-1275-261/2021 procesą ABTĮ 156 

straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis 

materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį. 
53. Pažymėtina, kad šiuo pagrindu procesas atnaujinimas, kai: 1) nustatomas materialinės teisės normos 

pažeidimas ją taikant; 2) nustatytas pažeidimas akivaizdus; ir 3) toks pažeidimas esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos 

priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Materialinės teisės taikymo tikslas yra individualiai gyvenimo situacijai 

taikyti teisėje įtvirtintą abstrakčią elgesio taisyklę. Teisės taikymo metu nustatomas teisės subjekto teisinis statusas arba 

konkrečios jo teisės ir pareigos, esant pažeidimui taikytinos sankcijos, todėl procesinės teisės normų pažeidimo ABTĮ 

156 straipsnio 2 dalies 10 punktas neapima (LVAT 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  P502-

165/2010, 2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-119/2011). 

54. Aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu – prašyme atnaujinti procesą šiuo 

pagrindu turi būti pateikiama argumentų, kurie akivaizdžiai parodytų, kad bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino 

byloje taikytiną materialiosios teisės normą. Toks akivaizdumas procesą atnaujinti prašančio asmens turi būti specialiai 

aptartas ir argumentuotas. Pažeidimas laikomas akivaizdžiu, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų 

kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo (žr., pvz., LVAT 2015 m. lapkričio 
4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-135-552/2015). 

55. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismo padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas 

gali būti suprantamas kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas, 

imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai 

ir panašūs atvejai. 

56. Siekdamas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu atnaujinti administracinės bylos Nr. 

eA-1275-261/2021 procesą, pareiškėjas nurodo, kad teismas netinkamai taikė VAĮ 8 straipsnio nuostatas, kadangi 

nustačius, jog Inspekcija Sprendime nepasisakė dėl pareiškėjo Inspekcijai teikto skundo reikalavimo surašyti 

administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą jį padariusiems asmenims, pripažinti pareiškėją nukentėjusiuoju ir 
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administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą perduoti teismui, turėjo panaikinti Inspekcijos sprendimą, kaip 

neatitinkantį VAĮ 8 straipsnio nuostatų. 

57. Minėta, kad LVAT 2021 m. liepos 21 d. nutartyje (žr. šios Nutarties 25 p.) nurodė, jog aplinkybė, kad 

Inspekcija Sprendime nepasisakė, dėl ko nesurašė administracinio nusižengimo protokolo, nėra esminis Sprendimo 

trūkumas, sudarantis pagrindą naikinti ginčijamą Sprendimą, nes Sprendimo nurodymas pašalinti VŠT ir Sergel 

duomenų tvarkymo sutarties trūkumus nebuvo pagrindas konstatuoti administracinio teisės nusižengimo sudėtį ir 

tenkinti kitus pareiškėjo skundo Inspekcijai reikalavimus, t. y. LVAT konstatavo, kad atsakovas, atmesdamas pareiškėjo 

skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.  
58. Pasisakant dėl pareiškėjo argumentų, jog teismai byloje nepagrįstai netaikė ADTAĮ 7 straipsnio 2 dalies 

(redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) nuostatų dėl draudimo naudoti asmens kodą, pažymėtina, pirmosios 

instancijos ir apeliacinės instancijos teismai šioje byloje nustatė, jog pareiškėją su VE ir VŠT siejo sutartiniai santykiai 

ir pareiškėjo asmens duomenys (tarp jų – ir asmens kodas) buvo tvarkomi teisėtai (žr. šios Nutarties 9, 24 p.).  

59. Pareiškėjas taip pat teigia, jog teismai byloje nepagrįstai netaikė Direktyvos 2011/83/ES 3, 27 ir 28 

straipsnių nuostatų, CK šeštosios knygos II dalies papildyto XVIII1 skyriaus „Vartojimo sutarys“, įskaitant CK 6.22816 

straipsnį, nuostatų, bei akivaizdžiai netinkamai taikė atskirai paimtas materialinės teisės normas (CK 6.384 str. 1 d., 

Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 5 d. ir Aprašo 5 ir 6 p.).  

60. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas 2021 m. kovo 5 d. sprendime konstatavo, kad 

pagal Aprašo 5 ir 6 punktų, Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 5 dalies, CK 6.384 straipsnio 1 dalies nuostatas, jei 

daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai 

aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami pagal 
šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas. Kadangi pareiškėjo butas 

prijungtas prie namo šildymo sistemos ir šildomas centralizuotai tiekiama šilumos energija, o pareiškėjas nėra sudaręs 

individualios, rašytinės šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad VE, 

kaip šilumos tiekėja, žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su pareiškėju neterminuotą šilumos energijos 

vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, kuriai taikomos CK 6.384 straipsnio 1 dalies nuostatos.  

61. LVAT 2021 m. liepos 21 d. nutartyje taip pat pažymėjo, kad pareiškėją su trečiaisiais asmenimis VE ir 

VŠT siejo sutartiniai santykiai dėl šilumos energijos savo buitinėms reikmėms pirkimo, šilumos energijos vartojimo 

pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta, ji atitinka CK 6.384  straipsnio 1 dalies sąlygas, kurios nėra paneigtos, ir jos 

pagrindu buvo tvarkomi pareiškėjo asmens duomenys. 

62. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad bylą nagrinėjusiems teismams nustačius, jog pareiškėją ir VE bei 

VŠT siejo šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai, ginčo santykiams nebuvo pagrindo 
taikyti Direktyvos 2011/83/ES 3, 27 ir 28 straipsnių nuostatų, CK šeštosios knygos II dalies papildyto XVIII1 skyriaus 

„Vartojimo sutarys“, įskaitant CK 6.22816 straipsnį.  

63. Dėl pareiškėjo argumento, jog bylą nagrinėję teismai nepagrįstai taikė BDAR nuostatas, nes ginčo 

laikotarpiu jos dar negaliojo, pažymėtina, kad teismai sprendimuose greta ginčo santykius reglamentavusių teisės 

normų, nurodė ir šiuo metu tokius pačius santykius reglamentuojančias BDAR nuostatas, tačiau tiesiogiai jų byloje 

netaikė. 

64. Įvertinus pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatytu 

pagrindu dalį, konstatuotina, kad jis nagrinėjamu atveju neįrodė sąlygų paminėtoms nuostatoms taikyti, t. y. šiuo 

pagrindu atnaujinti procesą. 

 

Dėl proceso atnaujinimo ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu 
 

65. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė prašymą atnaujinti procesą 

šioje byloje, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktu, t. y. procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina 

užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.  

66. Šiuo aspektu primintina, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei 

kitus teisės aktus formuoja LVAT (ABTĮ 15 str. 1 d.), taigi sprendžiant ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte 

nustatyto proceso atnaujinimo pagrindo egzistavimą, turi būti vertinama LVAT praktika administracinėse bylose. 

Prašydamas atnaujinti procesą remiantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktu, suinteresuotas asmuo turi pateikti 

teismui įrodymus, patvirtinančius, kad administracinių teismų praktika atitinkamu klausimu yra nevienoda, jog byloje, 

kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba teismų praktika 

formuojama klaidinga linkme (žr., pvz., LVAT nutartis administracinėse bylose Nr. P662-19/2010, Nr. P822-81/2010, Nr. 

P143-154/2011, Nr. P-97-502/2015, Nr. P-106-525/2015). Atnaujinti procesą remiantis nurodyta teisės norma galima tik 
tuomet, kai bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms 

taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai (LVAT 2011  m. gruodžio 2 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. P143-127/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602-71/2012). 

Procesas, siekiant užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą, turėtų būti atnaujinamas tada, kai dėl 

galbūt skirtingo teisės normų aiškinimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes priešingu atveju nepagrįstai būtų 

trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas.  

67. Pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo teigia, jog bylą nagrinėję teismai nukrypo nuo suformuotos 

administracinių teismų praktikos, nustatančios, kad institucijai visiškai neišnagrinėjus bet kurio iš pareiškėjo 

reikalavimų, toks institucijos sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų ir vien tuo pagrindu yra naikinamas 
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(LVAT 2021 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1082-525/2021, 2020 m. balandžio 22 d. 

sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-946-415/2020). 

68. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtą pareiškėjo argumentą, pažymi, jog LVAT 2021 m. balandžio 21 d. 

nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1082-525/2021 buvo vertinamas Valstybinės akreditavimo sveikatos 

priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimtas sprendimas, ir nustatyta, jog minėta tarnyba 

 kreipimosi dėl medicinos praktikos licencijos galiojimo panaikinimo iš esmės nesprendė (t. y. neatliko teisės aktuose 

nurodytos tokio kreipimosi nagrinėjimo procedūros), ir sprendimo šiuo klausimu nepriėmė, t. y. nagrinėjamoje byloje 

atsakovas nevykdė teisės aktuose nustatytos pareigos įvykdyti kreipimosi nagrinėjimo procedūrą ir priimti vieną iš 
teisės aktuose nustatytų sprendimų. LVAT 2020 m. balandžio 22 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eA-946-

415/2020 nurodyta, jog minėtoje byloje buvo vertinamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

sprendimo sustabdyti administracinės procedūros nagrinėjimą (atsakymo į paklausimą rengimą) iki kol įsiteisės 

procesinis sprendimas civilinėje byloje, t. y. minėtoje byloje pareiškėjo prašymas iš viso nebuvo nagrinėtas, ir nebuvo 

priimtas galutinis sprendimas. Taigi, pareiškėjo nurodytų LVAT bylų faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo 

nagrinėjamos bylos aplinkybių. 

69. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme nenurodė nė vieno LVAT 

procesinio sprendimo kitoje analogiško pobūdžio administracinėje byloje, kurioje esant analogiškoms faktinėms 

aplinkybėms, būtų kilęs tų pačių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimas. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo 

teigti, kad LVAT nukrypo nuo formuojamos praktikos. Pareiškėjas taip pat nenurodė konkrečių teismų praktikoje 

suformuotų taisyklių, kurias apeliacinės instancijos teismas būtų pažeidęs. Tai reiškia, jog nėra pagrindo atnaujinti 

procesą ir pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktą. 
70. Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija 

konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti 

administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su LVAT atliktu bylos faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimu ir 

priimtu procesiniu sprendimu, o administracinės bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas negali būti 

atnaujinamas vien siekiant pakartotinio bylos faktinių ir teisinių aplinkybių ar įrodymų vertinimo, nes tai iš esmės 

prieštarautų proceso atnaujinimo stadijos tikslams ir paskirčiai bei res judicata principui. Kaip minėta, ABTĮ 

156 straipsnio 2 dalis nenustato pagrindo atnaujinti bylos procesą vien tam, kad būtų iš naujo peržiūrėtos bei įvertintos 

išnagrinėjus bylą jau ištirtos bei įvertintos faktinės aplinkybės (žr., pvz., LVAT 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. P858-80/2014). 

71. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo yra 

nepagrįstas įstatymo nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl procesą administracinėje byloje Nr. eA-1275-
261/2021 atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 162 str. 1 d.). 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų 

kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Pareiškėjo J. K. prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 netenkinti. 

Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-1275-261/2021 pagal pareiškėjo J. K. apeliacinį 

skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 

pareiškėjo J. K. skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji 
akcinė bendrovė „Vilniaus energija“, akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“), 

dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 

Nutartis neskundžiama. 

 

 

Teisėjai Rytis Krasauskas 

Ernestas Spruogis 

Skirgailė Žalimienė 
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Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2021-12-13 - 2021-12-17) 

TN: tn  
 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2021 m. gruodžio 14 d. (antradienio) posėdžių 

Darbotvarkė 

IŠRAŠAS 

2-22. XIVP-1164 Šilumos ūkio įstatymo  

Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 

28, 29 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektas 

pranešėjas – Dainius 

Kreivys (ministras) 

18.55–19.05 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis – EK 

papildomas –  

siūloma svarstyti 

  

registracijos data  

2021-11-26 

TD 2021-12-03 

  

________ 

 

Projekto XIVP-1164 lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  
Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi: 
„3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.“ 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį. 
16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą 

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

naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą. 
 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio 

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

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

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

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

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

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

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

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

šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“  

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c5d1ea8058bb11ecacf0d54306d0ca27?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=32580346-f565-4b0c-95ab-ec5f74cda89b
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
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„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo šilumos 
tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. Nenutrūkstamas 

aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių 

sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba pastatant rezervinį šilumos įrenginį. 
Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi 

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

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

kompensaciją už rezervinę galią,  šilumos tiekėjui moka dvinarę  kainą, kuri apskaičiuojama pagal 

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

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

ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis 
šilumos įrenginys, sąrašą.“ 

 

5 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, 

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

punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 
tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

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

įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

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

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

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

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų 

sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 
(eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų 

interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, 
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo 

naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

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

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos 
sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu 

reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus 

darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų 

įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą.“ 

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

„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos 
tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus 

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

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

nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos 

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

sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus 
duomenis, teikia juos pastato savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, 
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daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos 

sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją 
rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“ 

3. Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 4 dalį. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir 
karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos 

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

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

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos ministerija susitarimą dėl 
energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia naujas energijos vartojimo 

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

vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh šilumos, taip pat tais atvejais, kai 
atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris 

gyvena tame pastate. 

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 
Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi: 

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

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

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

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

 

7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu: 

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

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

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 
1. Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi: 
„4. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

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

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

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

gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir jeigu šilumos vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu gali 

pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių 

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

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

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

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

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

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

2. Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi: 

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

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

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

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

įrenginius.“ 

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu 

Papildyti Įstatymą priedu: 

„Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.“ 
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10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

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

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

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

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 
Respublikos Prezidentas 

_______ 

 

LRS 2021-12-14, vakarinis posėdis 

TN: tn 

 

IŠRAŠAS 

Darbotvarkės klausimas 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1164); pateikimas 

(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija) 

Pranešėjas(-ai): 

Dainius Kreivys, Ministras, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

 

Svarstymo eiga 

19:49:21 Kalbėjo Laima Nagienė 

19:52:35 Kalbėjo Kęstutis Vilkauskas 

19:54:58 Kalbėjo Algirdas Sysas 

19:57:09 Kalbėjo Valius Ąžuolas 

19:58:43 Kalbėjo Laima Nagienė 

20:00:05 Kalbėjo Kęstutis Vilkauskas 

 

Svarstymo eiga 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1164); pateikimas 

(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija) 

Pranešėjas(-ai): 

Dainius Kreivys, Ministras, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

20:39:38 Įvyko registracija (užsiregistravo 94) 

20:39:38 Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo; pritarta  (už 65, prieš 4, susilaikė 25)  

20:39:39 
Įvyko balsavimas. Pritarta bendru sutarimu pasiūlymui paskirti šio projekto svarstymą 

Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje 
 Nr. XIVP-1164: 
 Pagrindinis: Ekonomikos komitetas 
 Papildomas: Energetikos ir darnios plėtros komisija 

_________ 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-41220
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e9ca31604e8211ec86bdcb0a6d573b32
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.susije_l?p_id=1591487
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_detaliau&p_kl_stad_id=-84347
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=84610
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=22886
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=7252
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79165
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=84610
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=22886
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e9ca31604e8211ec86bdcb0a6d573b32
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.susije_l?p_id=1591487
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_detaliau&p_kl_stad_id=-84347
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_reg&p_reg_id=-37894
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-44642
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

III (RUDENS) SESIJOS 

VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 125 

STENOGRAMA 

2021 m. gruodžio 14 d. 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA 

ir Seimo Pirmininko pavaduotojas A. MAZURONIS 

  
IŠRAŠAS 

_______ 

19.46 val. 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektas Nr. XIVP-1164 (pateikimas) 

Darbotvarkės 2… Energetikos ministras. Ar galime? Labai prašo energetikos ministras, nes turi išvykti šiek tiek anksčiau, 

su visa pagarba. Darbotvarkės 2-22 klausimas – Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 kai kurių straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1164. Pranešėjas – D. Kreivys. Pateikimas. 

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ačiū, kolegos. Pristatau Šilumos ūkio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo pro-

jektą. Įstatymo projektu yra keliami keturi uždaviniai.  

Pirmas uždavinys yra ištaisyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime nustatytas šilumos punktų priežiū-

ros kaštų padengimo teisines spragas.  
Antras. Sukurti didesnę konkurenciją šilumos punktų priežiūros paslaugų segmente.  

Trečias. Pakoreguoti kompensacijos už rezervinę galią nustatymo ir mokėjimo tvarką. 

Ir ketvirtas. Įgyvendinti 2018 metų atsinaujinančios energijos išteklių direktyvos nuostatas dėl šilumos vartotojų teisės 

atsijungti nuo CŠT.  

Dėl šilumos punktų priežiūros. Įstatymo projektu siūloma nustatyti konkretų turtinį įsipareigojimą daugiabučio namo ir 

kitų butų patalpų savininkams apmokėti šilumos tiekėjams už jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įren-

ginių remonto ir kitas sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos, karšto vandens sistemos priežiūros tarifą. Šios kon-

kretaus namo šilumos punkto remonto sąnaudos bus įtraukiamos į atitinkamo namo gyventojų sąskaitas ir sąskaitose turės 

būti pateikta informacija apie atliktus remonto darbus.  

LVAT sprendime nurodyta, kad šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių šilumos tiekėjams, kuriais naudojasi 

daugiabučių namų gyventojai, priežiūros kaštų padengimo klausimai turi būti reglamentuoti ne ministro įsakymu, bet 
įstatymu. (Balsai, Juokas salėje) Gerai. Pabandysiu trumpiau.  

Kitas punktas dėl kompensacijos už rezervinę galią. Įstatymo projektu siūloma pakeisti komplikuotą nenutrūkstamo ap-

rūpinimo šiluma vartotojų atsiskaitymų už rezervinę galią šilumos tiekėjams nustatymo teisinį reglamentavimą ir nusta-

tyti, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai, kurie naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, ši-

lumos tiekėjui moka pagal VERT metodiką apskaičiuotą dvinarę kainą. Šis pakeitimas susijęs su sveikatos priežiūros 

įstaigų aprūpinimu, rezervinės šilumos tiekimu.  

Trečias punktas. Perkeliant atsinaujinančios energijos direktyvą, nustatoma, kad šilumos tiekėju pareiga yra teikti infor-

maciją vartotojams apie energetinį naudingumą ir atsinaujinančių išteklių energijos procentinę dalį CŠT sistemose, teisę 

vartotojams atsijungti nuo CŠT, jeigu CŠT neatitinka efektyvios CŠT sistemos kriterijų. Tačiau numatoma, kad pasirink-

tas alternatyvus šildymo būdas turi būti bent 20 % didesnio energetinio naudingumo už esamą šilumos sistemos naudingu-

mą. Nustatoma, kad atsijungimo atveju šilumos tiekėjui kompensuojamos dėl fizinio atjungimo tiesiogiai patirtos išlaidos 
ir panašiai. 

Jeigu yra klausimų, geriau atsakysiu. 

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas ministre. Taip, klausimų yra. Jūsų paklausti nori keturi Seimo nariai. Pirmoji 

klausia L. Nagienė. 

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Gerbiamas ministre, pasakykite, Teisės departamento išvadoje yra 

paminėta, kad neaišku, kokia tvarka bus galima atjungti viso pastato šildymą, jeigu ten 20 % bus tiekimas, jie naudos 

alternatyvų šildymą. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip yra dėl šilumos mazgų? Kiek Lietuvoje yra tokių šilumos mazgų, kurie 

neperduoti visiškai dar namo savininkams?  

D. KREIVYS (TS-LKDF). Pirmas dalykas, aš konkretaus skaičiaus negaliu pasakyti, bet yra tikrai didelis kiekis, turbūt 

didelis procentas. Net ne kiekis, bet procentas. Dešimtimis procentų tas neperduota. Problema yra ta, kad šilumos tiekėjai 

šitų mazgų netvarko, neremontuoja, nes jie negauna už tai jokios grąžos ir jokių kompensacijų. Šie mazgai yra nereguliuo-

jami prieš žiemą, vienas aspektas. Antras aspektas, jie toliau griūna. Tokia situacija, betvarkė. Iš esmės įstatymu bandome 
sutvarkyti, kad tai būtų galima įtraukti, šios remonto išlaidos būtų įtraukiamos į sąskaitą, žmonėms konkrečiai paaiškina-

ma, kokių išlaidų buvo remontuojant šiuos šilumos mazgus. Tai vienas dalykas. 

Dabar dėl atsijungimo, teisės atsijungti. Pirmiausia tai yra direktyvinė nuostata, Europos Sąjungos direktyvinė nuostata, 

kad tie šilumos tiekėjai, civilizuoti tiekėjai, kurie nėra efektyvūs, o neefektyvumas yra apibrėžiamas taip… Kas yra cen-

tralizuota šilumos tiekimo sistema? Tai yra CŠT, kai ne mažiau kaip 50 % šilumos pagaminama iš atsinaujinančių išteklių, 

arba CŠT, kai ne mažiau kaip 75 % šilumos pagaminama kogeneracinėse šilumos elektrinėse. Vadinasi, tokiais atvejais 

kogeneracija apie 50 % yra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Tokių Lietuvoje yra tikrai daug, tikrai daug, iš viso 

vienetais yra 883 pastatai, kurie gauna šilumą. Turiu visą lentelę.   
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Norėdami atsijungti nuo CŠT, šilumos vartotojai pastato energetinio efektyvumo sertifikatu turės pagrįsti, kad numatytas 

pastato aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos būdas užtikrins ne mažiau kaip 20 % 

didesnį šilumos tiekimo sistemos energetinį naudingumą. Iš principo gyventojas turės įrodyti šituos dalykus. 

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas ministre. Tik primenu, klausti – 1 minutė, atsakyti – 2 minutės.  

D. KREIVYS (TS-LKDF). Gerai. 

PIRMININKAS. Kitas klausiantysis – K. Vilkauskas. 

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamas ministre, ar nemanote, kad tai žingsnis 

atgal? Su šilumos punktais taip jau buvo, kai priklausė šilumos tiekėjui punktai, kai tiekdavo didesnę šilumą ir patys 
reguliuodavo tuos šilumos punktus, tada gaudavo nerealias sąskaitas.  

Jūs pasakėte, kad daugelis šilumos punktų dabar nėra tvarkomi, jų niekas neprižiūri. Bet yra ir kita pusė, kad tuos šilumos 

punktus turi kai kur ir patys gyventojai, reguliuoja patys, yra namų administratoriai, taip pat pagal senąją tvarką galėjo ir 

patys gyventojai pasirinkti licencijuotą įmonę arba žmogų, kuris tuos punktus prižiūrėtų. Ar nemanote, kad čia šilumos 

tiekėjai nori šiek tiek pralobti ir gyventojų sąskaita papildyti savo pinigines? 

D. KREIVYS (TS-LKDF). Žiūrėkite, dvi problemas sprendžiame. Pirmas dalykas, mes sakome, kad ir dabar galės gy-

ventojas pasirinkti, ar šilumos tiekėjas… ar nepriklausomas administratorius, ar šilumos tiekėjas. Jis turi visą laisvę pasi-

rinkti. Vienas dalykas.  

Antras dalykas. Reikia suprasti, kad šiandien yra didžiulis energetikos darbuotojų trūkumas. Dar kartą pakartosiu, kad 

daugybė mazgų neprižiūrimi. Tai yra problema. Mes galime užsimerkti ir sakyti, kad viskas yra gerai, bet jeigu Vilniuje 

pusė mazgų buvo neparengta žiemai, tai yra problema. Manome, kad šitaip spręsdami klausimą mes šituos dalykus galime 

sutvarkyti.  
Nereikia pamiršti, kad nuo to laiko, kai buvo priimtas įstatymas, šilumos ūkis iš esmės yra išskaidrėjęs. Dauguma, nemaža 

dalis šilumos ūkių grįžo į valstybės rankas, į savivaldybių rankas. Kaip minėjau, visą laiką turėsime pasirinkimą: admi-

nistratorius, tiekėjas. Žmogui netiks, jis bet kada galės pasirinkti.  

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas ministre. Jus klausti norėtų A. Sysas. 

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, posėdžio pirmininke. Gerbiamas ministre, dar tik atėjote su įstatymu, o jau dalis piliečių 

skambina Seimo nariams, skundžiasi dėl būsimų pakeitimų. Ar nepasirinkote paties sunkiausio ir nepriimtino būdo gy-

ventojams, nes ir dabar dažnai gyventojai daugiabučiuose skundžiasi dėl kitų paslaugų, kurias įrašo į sąskaitas, apie tai 

neinformavę arba informavę blogai. Ar nebūtų lengviau visą tą įrašyti į eksploatavimo tarifą, išlaidas, ir tuo pagrįsti, kad 

keitėte siurblį ar dar ką nors. Dabar jūs be tarifo įvesite dar papildomus kaštus, dėl kurių, manau, dar labiau sujauksite 

galvas. Ar tai pats protingiausias būdas? Aš suprantu, kad yra nesutvarkytų. Tai gal reikėtų vis dėlto tvarkyti tuos šilumi-

nius tinklus, jų priklausomybę nuosavybės teise, o ne tokiu būdu.  
D. KREIVYS (TS-LKDF). Žiūrėkite, dalis šilumos mazgų yra prižiūrimi administratorių. Tai dabar mes sutrauksime tų, 

kurių neprižiūrima, ir išdalinsime visiems per tarifą? Turbūt jūs ir pats nesutiksite su tuo. Šiaip iš esmės tas sprendimo 

kelias yra tikrai geras. Atsiprašau, mes visi, jeigu mums mazgą reguliuoja administratorius, jį remontuoja ir tvarko, mes 

visi sąskaitose už šią paslaugą gauname sąskaitą, pateiktą atskira eilute. Lygiai tie patys žmonės, kurie yra neperėmę 

mazgų, gaus šią sąskaitą iš šilumos tiekėjo, pateiktą atskira eilute, konkrečiai labai tiksliai paaiškinant, kur tos lėšos buvo 

panaudotos.  

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas ministre. Ir paskutinis klausia V. Ąžuolas.  

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Gerbiamas ministre, iš tikrųjų gyventojus galima auklėti dviem būdais: botagu arba pyragu. Ar 

jūs nematytumėte prasmės, gal geriau pasiūlyti jiems pyragą. Pasiūlyti atnaujinti tinklus, mazgus, kitus dalykus ES lėšo-

mis, taip skatinti energetinį efektyvumą, mažesnį energijos vartojimą ir kitus dalykus. Gal būtų geresnis kelias, mažiau 

kainuojantis ir didesnę naudą nešantis gyventojams. Gal būtų paprasčiau tai daryti, nes dabar toks vaizdas, kad visi tie 
pakeitimai tik brangins gyventojams tą naštą ir jie realiai vis tiek eis į tą didesnį energetinį skurdą. Kaip galvojate, koks 

kelias būtų geresnis?  

D. KREIVYS (TS-LKDF). Pirmiausia noriu pasakyti, kad nebrangins. Iš principo geriau reguliuojami mazgai pigins ši-

lumos energiją. Tai yra faktas, nes mazgai, kurie nėra reguliuojami, nėra prižiūrimi, kainuoja labai brangiai. Dėl europinių 

pinigų. Šiandien renovacijos projektuose yra ir šilumos mazgų renovacija. Tie pinigai, tos kompensacijos yra prieinamos 

ir namų gyventojai gali tuo pasinaudoti ir dabar.  

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas ministre, jūs atsakėte į visus Seimo narių klausimus. Pasisakymai dėl motyvų. 

Už pasisako L. Nagienė.  

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Iš tikrųjų gyvenau kažkada daugiabutyje ir žinome, kad kiekvienas 

kartais mes suvokiame, kad daugiabutis – ne mano turtas ir man nereikia jo prižiūrėti. Aš tikrai kviesčiau susimąstyti 

visus Seimo narius ir pagalvoti, kad susitvarkius šilumos mazgą, kaip teisingai ministras pasakė, šilumos energija pigs. 

Realiai, jeigu bus pagal lauko temperatūrą ir automatinis reguliavimas, tai tikrai už šilumos energiją mokėsime žymiai 
mažiau.  

Aš savo regione, savo mieste, galiu pasakyti, mes tikriausiai neturime nė vieno namo, kur nebūtų sutvarkytas šilumos 

mazgas. Man net keista, todėl jūsų ir paklausiau, kiek mes turime dar nesutvarkytų tokių šilumos mazgų, kai ir sakoma, 

kad tai ne mano turtas. Tai kieno čia turtas yra? Namo, bendrijos. Arba namas tegu sprendžia ir įsikuria bendriją, pats 

tegu tvarkosi, o ne taip, kaip dabar – niekam nepriklauso, praplovimo nėra, priežiūros nėra, o mokame didžiulius pinigus. 

Man atrodo, kad metas susimąstyti ir labai teisinga ir laiku įstatymo pataisa.  

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiama kolege. Prieš – K. Vilkauskas. 

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pirmininke. Dabar dėl tų, kurie su šilumos punktais nesitvarko, užmetame ant tų, 

kurie gerai tvarkosi. Tai yra renovuoti namai, kurie turi normalius punktus ir reguliuojasi patys arba administratoriai  
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tvarko savo šilumos ūkį. O šilumos tiekėjas, kuris galėtų prisukti tikrai daugiau betvarkydamas ir bereguliuodamas tą 

šilumos punktą, tai manau, kad reikėtų dar aiškiau tai įstatyme išdėstyti ir kad nebūtų nesklandumų ir papildomo mokė-

jimo gyventojams. Ačiū. 

PIRMININKAS. Labai dėkui, gerbiamas kolega. Išklausėme visų pasisakymų dėl motyvų. Balsavimas dėl įstatymo pro-

jektų balsavimo metu. 

________ 

20.39 val. 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektas Nr. XIVP-1164 (pateikimo tęsinys) 

Kitas darbotvarkės 2-22 klausimas – projektas Nr. XIVP-1164. Po pateikimo. Kas pritariate įstatymo projektui, balsuojate 

už, kas nepritariate, balsuojate prieš arba susilaikote.  

Balsavo 94 Seimo nariai: už – 65, prieš – 4, susilaikė 25. Įstatymo projektui po pateikimo pritarta.  

Pagrindiniu siūloma skirti Ekonomikos komitetą. Galime pritarti bendru sutarimu? Galime. Labai dėkui. Kaip suprantu, 

Justinai, kaip papildomą prašysite Energetikos komisiją? Ar galime bendru sutarimu paskirti Energetikos komisiją? (Bal-

sai salėje) Galime. Labai dėkui. Pritarta. Siūloma svarstyti Seimo IV (pavasario) sesijoje. Galime pritarti bendru sutari-

mu? (Balsai salėje) Galime. Labai dėkui, pritarta.  
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2021-12-10 
 

Nr. 3-2122 

DĖL PAKARTOTINIO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO 

   
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 5 d. išvadoje Nr. NV-2762 (toliau – 

Išvada) pateiktas pastabas ir 2021 m. lapkričio 9 d. tarpinstituciniame pasitarime išsakytas pastabas, 

teikia patikslintus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo projektą (toliau – 

Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau kartu – Įstatymų projektai).  

Atsižvelgiant į Išvados 1 pastabą (taip pat į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Teisingumo 

ministerijos analogiškus pastebėjimus), patikslintas Projektas Nr. 1, atsisakant viešojo 

administravimo įgaliojimų energijos išteklų biržos operatoriui. Siūloma nustatyti, kad nacionalinės 

schemos priežiūra bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymu, vykdant prekybos energijos išteklių biržoje priežiūrą ir stebėseną (stebėseną užtikrintų 

energijos išteklių biržos operatorius, o priežiūrą – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba).  

Taip pat Projektas Nr. 1 patikslintas pagal kitas Išvadoje pateiktas pastabas. Įstatymų 

projektų aiškinamasis raštas papildytas informacija dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos atliekamos biomasės kuro kokybės priežiūros pagal Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“, taip pat kita aktualia informacija pagal Išvadoje išsakytus pastebėjimus.  

Įstatymų projektų tikslas – įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja 

redakcija) (toliau – Direktyva (ES) 2018/2001) 29 ir 30 straipsnių nuostatų, susijusių su elektros 

energijos, šilumos ir vėsumos gamyboje naudojamo biomasės kuro tvarumo ir išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijais, ir užtikrinti tinkamą 

biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams patikrinimo 

tvarką tiek pagal savanoriškas tarptautines schemas, tiek pagal savanorišką nacionalinę schemą bei 

skaidrią biomasės kuro kainodarą ir realią vidutinę biomasės kuro biržos kainą. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymų projektais sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  
 

I. Sprendžiama problema  2018 m. gruodžio 11 d. buvo priimta Direktyva (ES) 2018/2001, kurios 

nuostatas valstybės narės privalo iki 2021 m. birželio 30 d. perkelti į 

nacionalinę teisę. 

Vienas iš esminių Direktyvos (ES) 2018/2001 tikslų – didesnis 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas siekiant sumažinti 

išmetamą ŠESD kiekį ir įvykdyti Europos Sąjungos (toliau – ES) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1528e53059bf11ecacf0d54306d0ca27
mailto:info@enmin.lt
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įsipareigojimą pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, 

kartu mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir siekiant mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos iki 2050 m. tikslo. 

Tam nustatomi visoje ES taikomi bendri tvarumo ir išmetamo ŠESD 

kiekio sumažėjimo kriterijai elektros energijos sektoriuje ir šilumos bei 

vėsumos gamybos sektoriuje naudojamam biomasės kurui, kad toliau 

būtų užtikrinamas didelis išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimas, palyginti 

su iškastinio kuro alternatyvomis, būtų išvengta nenumatyto poveikio 

tvarumui ir būtų skatinama vidaus rinka. 

II. Siūlomos priemonės 1. Siekiant atitikties Direktyvos (ES) 2018/2001 nuostatoms, 

susijusioms su biomasės kuro tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio 

mažėjimo kriterijais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymas (toliau – AIE įstatymas) papildomas aštuntuoju1 

skirsniu. Biomasės kurui numatoma taikyti analogiškus tvarumo 

kriterijus kaip ir AIE įstatymo 38 straipsnyje nustatyti reikalavimai 

biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, kadangi šie produktai gali 

būti gaminami iš tų pačių žaliavų. 

2. Biomasės ir žaliavų biomasės kuro gamybai atitiktį tvarumo ir 

išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams numatoma užtikrinti tiek 

pagal savanoriškas tarptautines schemas, tiek pagal savanorišką 

nacionalinę schemą. 

3. Nacionalinę schemą AIEĮ projekte siūloma paskirti įgyvendinti 

energijos išteklių biržos operatoriui, kurio administracinės struktūros 

renka didelį kiekį informacijos ir kurią panaudojus būtų galima gerokai 

sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams, siekiantiems užtikrinti 

jų naudojamo biomasės kuro atitiktį nustatomiems reikalavimams.  

4. AIEĮ projekte numatoma, kad Energetikos ministerija parengs 

energijos išteklių biržoje prekiaujamo biomasės kuro atitikties tvarumo 

ir išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams tvarką, o energijos 

išteklių biržos operatorius, vadovaudamasis šia tvarka, Energijos išteklių 

biržos Reglamente nustatys energijos išteklių biržoje prekiaujamo 

biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų ŠESD kiekio 

sumažėjimo kriterijams taisykles pagal savanorišką nacionalinę schemą, 

kurios priežiūra bus užtikrinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymu, Valstybinei energetikos reguliavimo 

tarybai ir energijos išteklių biržos operatoriui vykdant prekybos 

energijos išteklių biržoje priežiūrą ir stebėseną. 

5. Siekiant užtikrinti tinkamą biomasės kuro atitikties tvarumo ir 

išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams patikrinimo tvarką pagal 

savanoriškas tarptautines schemas ir savanorišką nacionalinę schemą bei 

skaidrią biomasės kuro kainodarą ir realią vidutinę biomasės kuro biržos 

kainą, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimu 

šilumos aukciono dalyviai ir bendros šilumos ir elektros energijos 

gamintojai įpareigojami pateikti informaciją ne tik apie tiesiogiai 

sudaromų dvišalių susitarimų sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšį 

ir sandorio galiojimo laikotarpį, bet ir apie tiekiamo ir (ar) naudojamo 

biomasės kuro sertifikatus, patvirtinančius atitiktį nustatomiems 

reikalavimams. 

III. Priemonių kaštai Projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda visuomenei Įsigaliojus priimtiems Įstatymų projektams ir užtikrinus jų tinkamą 

įgyvendinimą, vadovaujantis įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų 
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reikalavimais, bus pasiektos šios naudos: 

- užtikrinta Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitiktis 

Direktyvos (ES) 2018/2001 reikalavimams dėl elektros energijos, 

šilumos (vėsumos) gamyboje naudojamo biomasės kuro bei dėl  

biomasės ir žaliavų, naudojamų biomasės kuro gamybai, privalomai 

taikomiems visose ES valstybėse narėse; 

- ūkio subjektams (energijos išteklių rinkos dalyviams ir biomasės 

kuro gamintojams) numatoma teisė patiems pasirinkti, pagal kokią 

schemą bus užtikrinama biomasės kuro atitiktis tvarumo ir ŠESD 

sumažėjimo kriterijams: pagal Europos Komisijos pripažintą 

savanorišką tarptautinę schemą ar pagal savanorišką nacionalinę 

schemą; 

- būtų skatinama vidaus rinka, savanoriška nacionalinė schema būtų 

skatinimo priemonė rinkos dalyviams, kuria naudojantis būtų 

gerokai sumažinama administracinė našta minėtiems ūkio 

subjektams. 

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) 

projektų vadovas Vilmantas Markevičius, tel. +370 602 47406, el. p. 

vilmantas.markevicius@enmin.lt.  

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 

skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13,17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.   

2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo projektas, 5 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo projekto lyginamasis 

variantas, 5 lapai. 

4. Direktyvos (ES) 2018/2001 ir nacionalinių teisės aktų (Įstatymų projektų) atitikties 

lentelė, 17 lapų. 

5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo projekto administracinės 

naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita .xlsx formatu, 3 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

7. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

8. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 7 lapai. 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 

_________ 

 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13,17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo 

Lietuvos Respublikos Seimui“ 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-929/654-II-2-1 priedas 2021-12-20.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1528e53059bf11ecacf0d54306d0ca27
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IS-929/654-II-3 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 2021-12-14 Nr. (22.2-24Mr) 3-2141  

   

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

 

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

teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo 

užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projekto pagrindinis tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 

įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-603 (toliau – 

Įstatymas) 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius. 
Kitas Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti Reglamentą (ES) 2017/19389. 

Siekiant pirmiau nurodytų tikslų patikslinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių 

aprašo patvirtinimo“ preambulė ir patikslinamas Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo 

priemonių aprašas (toliau – Aprašas).  

Pagrindiniai Aprašo siūlomi pakeitimai yra šie: 

- Numatoma, kad gamtinių dujų (toliau – dujos) tiekimo įmonės turės užtikrinti 

nenutrūkstamą dujų tiekimą ne tik buitiniams vartotojams (kaip šiuo metu yra įtvirtinta Apraše), bet 

ir pažeidžiamiems vartotojams (Nutarimo projekto 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 ir 1.2.6 papunkčiai). 

Pažeidžiami vartotojai yra buitiniai dujų vartotojai ir nebuitiniai dujų vartotojai, teikiantys 

pagrindines socialines paslaugas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 5 dalies b 

punkte. Pagrindines socialines paslaugas teikiančių nebuitinių dujų vartotojų šiuo metu yra apie 500 

ir jie suvartoja apie 150 MWh dujų per metus. 

- Planuojama, kad pažeidžiamiems vartotojams tiekimo įmonės turės užtikrinti 

nenutrūkstamą dujų tiekimą savo pasirinkimu taikydamos bent dvi iš Aprašo 12 punkte nurodytų 

priemonių, t. y. sukaupti ir laikyti dujų atsargų kiekį; turėti sutartį dėl dujų tiekimo per suskystintų 

gamtinių dujų terminalą; turėti sutartį dėl dujų tiekimo vamzdynais į Lietuvą; turėti sutartį dėl 

nenutrūkstamo dujų tiekimo su kita dujų atsargas kaupiančia ir saugančia dujų įmone; taikyti 

privalomą pertraukiamųjų pajėgumų sutarčių panaudojimą. 

- Dujų atsargos kaupiamos pažeidžiamų vartotojų poreikiams tenkinti (iki šiol dujų atsargos 

buvo kaupiamos tik buitinių vartotojų poreikiams tenkinti). Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus 

pradėta naudoti Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungtis (GIPL), tiekimo įmonės privalės užtikrinti 

nenutrūkstamą dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams sukaupdamos ir laikydamos minimalų 

 
9 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 

kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70dd84b05cbe11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=2ce699fd-6fad-487d-a4f3-3e33a0040f93
mailto:info@enmin.lt
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dujų atsargų kiekį, kurio užtektų pažeidžiamų vartotojų dujų poreikiui tenkinti bent 5 dienas 

išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 

1 dalyje nustatytais atvejais, bei pasirenkant dar bent dvi papildomas Aprašo 12 punkte nurodytas 

priemones, užtikrinančias nenutrūkstamą dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams (Nutarimo 2.2 

papunktis). 

Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Siūlomoms Nutarimo 

projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės 

įsteigtų fondų lėšų nereikės. Neigiamo poveikio administracinei naštai nenumatoma. 

Teikiamas Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos10 4 punktu, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas. 

Nutarimo projektas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.  

Nutarimo projektu užtikrinama, kad keičiamame Vyriausybės nutarime būtų nustatytas 

Įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius ir Reglamentą (ES) 2017/1938 atitinkantis teisinis reguliavimas. 

Pažymėtina, kad Nutarimo projekto įsigaliojimo data – 2022 m. kovo 1 d., kaip nustatyta 

Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

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

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

Nutarimo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitų konsultavimosi 

būdų su visuomene nenumatoma. 

Prašome pateikti išvadas dėl Nutarimo projekto Vyriausybės darbo reglamento11 27 punkto 

nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 2 lapai. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

3. Nutarimo projekto ir Reglamento (ES) 2017/1938 atitikties lentelė, 3 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

Gintautas Danaitis, tel. +370 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt 

 

________ 

 

Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo pakeitimo projektas ir Projektą 

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

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

929/654-II-3-1 priedas 2021-12-20.zip). 

 
10 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. 
nutarimu Nr. 276.  
11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. 

nutarimu Nr. 728.  

mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70dd84b05cbe11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=2ce699fd-6fad-487d-a4f3-3e33a0040f93
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IS-929/654-II-4 priedas 

 

Tarybos 2021-12-23 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Verslo Aljansas“ energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos elektros 

energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos papildymo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: UAB „Verslo Aljansas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės pripažinimo reguliuojamu nepriklausomu 

šilumos gamintoju. 

Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Edvinas Mickus 

Dalyvauja: AB Vilniaus šilumos tinklų, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų 

dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė 

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

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens 

kainų dedamųjų nustatymo. 

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

Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens 

kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič 

Dalyvauja: Raseinių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 

„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų pakeitimo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių 

asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“, 

UAB „LITESKO“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

lpp/app/view. 

7. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 

„Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-227 „Dėl Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/verslo-aljansas-atestavimas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/vilniaus-kogeneracine-jegaine.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/pakruojo-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/plunges-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/raseiniu-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/silumos-metodika.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/silumos-metodika.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/klaipedos-vanduo.pdf
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patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Ignitis grupė“, AB „Klaipėdos 

nafta“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9. Dėl tyrimo komisijos, skirtos ištirti įvykio AB „Ignitis gamyba“ Kruonio hidroakumuliacinėje 

elektrinėje Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kaišiadorių r. sav., hidroagregato Nr. 4 neplaninio sustojimo 

priežastis, tyrimo akto patvirtinimo. 

Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Katkevičius 

Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

10. 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 2021-12-23 posėdžio: „2. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės pripažinimo 

reguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“; „6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir 

susijusių teisės aktų pakeitimo“; „8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. 

vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-227 

„Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo 

taisyklių 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-929/654-II-4-1 priedas 2021-12-20.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/efektyvumo-ir-sankciju-taisykles.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/ignitis-gamyba-tyrimas-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-23/ignitis-gamyba-tyrimas-nutarimas-skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-929/654-II-5 priedas 

 

TN: tn  

  

 

 

Projektas 

  

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

 
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMO PRIE 

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO MAŽINANT IŠKASTINIO KURO 

VARTOJIMĄ IR ORO TARŠĄ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

      Nr.       

 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 ir 

30 punktais, atsižvelgdama į Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų 

prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius 

šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų 

gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį 

kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kauno miesto 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklo mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste 

programą (pridedama).  

 

Savivaldybės meras              

________ 

 

PATVIRTINTA  

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2021 m. sprendimu Nr.  

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMO PRIE 

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO MAŽINANT IŠKASTINIO KURO 

VARTOJIMĄ IR ORO TARŠĄ MIESTE PROGRAMA  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklo mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste programos (toliau – 

Programa) paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyvenamųjų namų 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a1fc010598711ecacf0d54306d0ca27
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tinklų prijungimą prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos tinklo, pakeičiant iškastinį kurą 

naudojančius šilumos įrenginius.  

2. Programoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema –organizacinis-techninis ūkio 

kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš 

šilumos perdavimo tinklo ir vieno ar daugiau prie tinklo prijungto šilumos gamintojo. Centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistema taip pat vadinama centralizuotais šilumos tinklais.  

2.2. Gyvenamasis namas (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno buto arba 

dviejų butų pastatas ir (ar) daugiabutis pastatas.  

2.3. Paraiška – Savivaldybės paskelbtame kvietime teikti paraiškas (toliau – 

Kvietimas) pareiškėjo užpildytas ir Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir 

programų valdymo skyriui (toliau – Strateginio planavimo skyrius) nurodyta tvarka ir terminais 

pateiktas dokumentas.  

2.4. Paramos gavėjas – gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba 

gyvenamosios paskirties buto dviejų butų pastate savininkas, name – gyvenamųjų butų ir (ar) 

patalpų savininkai.  

2.5. Pareiškėjas – šilumos tiekėjas, paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant 

Savivaldybės finansavimą ir įgyvendinti Programos projektą (toliau – projektas).  
2.6. Prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos darbai – šilumos 

punkto įsigijimas ir jo sumontavimas.  

2.7. Prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo programos objektų 

atrankos darbo grupė (toliau – Darbo grupė) – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo 

grupė. Darbo grupės tikslas – teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl 

projektų atrankos, lėšų skyrimo projektams finansuoti.  

2.8. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šilumos perdavimo 

tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatyti į pastato šildymo 

prietaisus.  

3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

4. Programos tikslas – padidinti gyvenamųjų namų, prijungtų prie centralizuotų 

šilumos tiekimo sistemų, skaičių Savivaldybėje, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos 

įrenginius, prisidedant prie Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos veiksmų plano, Lietuvos 

pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo.  

5. Programos uždaviniai:  

5.1. paskatinti gyventojus naudoti centralizuotai tiekiamą šilumą, užtikrinant pigesnės 

šilumos išteklių naudojimą;  

5.2. pagerinti Kauno miesto oro taršos dėl iškastinio kuro deginimo prevenciją;  

5.3. sumažinti Kauno mieste oro taršą dėl naudojamo iškastinio kuro;  

5.4. prisidėti prie efektyvaus išteklių naudojimo ir Kauno miesto tvaraus augimo.  

 

II SKYRIUS  

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS  

 

6. Programos lėšos naudojamos pareiškėjų įgyvendinamiems projektams iš dalies 

finansuoti.  

7. Programa įgyvendinama Savivaldybės tarybos patvirtintomis Savivaldybės biudžeto 

lėšomis.  

8. Programą administruoja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgalioti 

asmenys.  

 

III SKYRIUS  
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PARAIŠKŲ TEIKIMAS  

 
9. Paraiškos kartu su prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos darbų 

sąmata (toliau – sąmata) teikiami Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Po Kvietime nustatyto 

termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.  

10. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Kvietimas 

skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt). Kvietimą parengia Savivaldybės 

administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius (toliau – Būsto 

modernizavimo skyrius) ir elektroniniu būdu Kvietimą pateikia Strateginio planavimo skyriui. 

Strateginio planavimo skyrius organizuoja Kvietimo suderinimą, patvirtinimą ir paskelbimą.  

11. Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos projekto paraišką su sąmata. Kartu su 

paraiška pateikiami Kvietime nurodyti dokumentai. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą 

atsako pareiškėjas.  

12. Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, pareiškėjų iniciatyva negalima paraiškų 

taisyti, tikslinti, pildyti ar leisti jiems pateikti papildomus dokumentus.  

 

IV SKYRIUS  

PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR PROJEKTŲ ATRANKA  

 

13. Pasibaigus projektų priėmimo terminui, pagal Kvietime nustatytas sąlygas 

Strateginio planavimo skyriui pateiktos paraiškos perduodamos Būsto modernizavimo skyriui.  

14. Būsto modernizavimo skyrius, gavęs paraiškas, per 20 darbo dienų organizuoja 

Darbo grupės veiklą.  

15. Jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos Darbo grupės nariai 

negali tinkamai įvertinti paraiškos, Darbo grupės sekretorius turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 darbo 

dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą 

informaciją. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir dokumentų nepateikia arba 

pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, Darbo grupės nariai vertina paraišką 

remdamiesi anksčiau pateiktais dokumentais.  

16. Pasikeitus pateiktose paraiškose ir (ar) prie jų pridedamuose dokumentuose 

nurodytiems duomenims, pareiškėjas privalo nedelsdamas per 5 darbo dienas informuoti Būsto 

modernizavimo skyrių ir pateikti pasikeitusius duomenis patvirtinančius dokumentus.  

17. Programoje ir Kvietime nustatytas sąlygas atitikusias paraiškas nagrinėja, 

finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Darbo grupė, atsižvelgdama į Savivaldybės 

einamųjų metų biudžeto asignavimus Programai finansuoti. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi 

Savivaldybės mero patvirtintu Darbo grupės darbo reglamentu.  

18. Vadovaudamasis Darbo grupės rekomendacijomis, Strateginio planavimo skyrius 

parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Programos lėšomis finansuojamų 

objektų sąrašo (toliau – Sąrašas) patvirtinimo.  

19. Būsto modernizavimo skyrius, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymą dėl Sąrašo patvirtinimo, per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo išleidimo dienos 

raštu informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, nurodydamas paraiškų 

nefinansavimo (atmetimo) priežastis.  

 

V SKYRIUS  

SUTARTIES SUDARYMAS  

 

20. Per 60 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl Sąrašo 

patvirtinimo įsigaliojimo su pareiškėjais, kuriems skirtas finansavimas, pasirašomos Savivaldybės 

biudžeto lėšų naudojimo sutartys (toliau – Sutartis). Sutarties forma tvirtinama Savivaldybės 



 

86 

administracijos direktoriaus įsakymu. Sutartyje numatomos netesybos už pareiškėjo įsipareigojimų 

nevykdymą. Sutartis pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.  

21. Patvirtintame Sąraše nurodytos lėšos pareiškėjams pervedamos Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka.  

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Sąrašo patvirtinimo 

skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.  

 

VI SKYRIUS  

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ  

 

23. Projektų vykdymas ir atsiskaitymas už projektų įgyvendinimą kontroliuojamas 

remiantis Programa ir Sutartyje nurodytomis sąlygomis.  

24. Būsto modernizavimo skyrius Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta 

tvarka kontroliuoja finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį. 

Kontrolė vykdoma projekto įgyvendinimo metu: tikrinama, ar tikslingai projekto vykdytojas 

naudoja projektui finansuoti skirtas lėšas, ar faktinės išlaidos atitinka sąmatoje numatytas išlaidas, 

ar teisingi ataskaitose pateikti duomenys, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų, ar pasiektas 

planuotas projekto rezultatas.  

25. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto 

įgyvendinimo pabaigos privalo:  

25.1. atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, pateikdamas Būsto 

modernizavimo skyriui sutartyje nurodytas ataskaitas ir kitus dokumentus iki datos, nurodytos 

Sutartyje; 

25.2. Savivaldybės reikalavimu pateikti visą su Sutarties vykdymu susijusią 

informaciją.  

26. Projektai, kurių įgyvendinimas iš dalies finansuojamas Programos lėšomis, turi 

būti įgyvendinti, už jų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais. 

Motyvuotu pareiškėjo prašymu projektų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai 

projektas, kuriam įgyvendinti skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra 

pradėtas vykdyti ir (arba) pareiškėjas dėl jo vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos 

teikėju) ir kai tokiam termino pratęsimui pritaria Darbo grupė. Bendras projekto įgyvendinimo 

terminas negali būti ilgesnis kaip dveji metai. Termino pratęsimas įforminamas rašytiniu susitarimu. 

Jį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.  

27. Jei projekto vykdytojas neįvykdo Programos reikalavimų, pagal Sutartį prisiimtų 

įsipareigojimų ar Savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojo veikla netinkama ir 

lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, arba veikla sustabdyta, Savivaldybės administracijos 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 

20 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal Sutartį gautas Savivaldybės lėšas Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais.  

28. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl Sąrašo patvirtinimo gali 

būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-929/654-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-12-14 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 
Paskutinis taškas 2021-12-14 

 
 

Vėliausio 2021-12-14 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 60 340 25.20 +6.47 % 28 350 24.34 26.79 7 210 

M01-2022  Smulkinta mediena 61 320 25.37 +5.48 % 46 200 22.59 26.00 6 720 

M02-2022  Smulkinta mediena 8 400 25.17 -7.67 % 49 280 22.48 27.50 8 120 

Q01-2022  Smulkinta mediena 13 650 24.96 +10.86 % 60 970 21.67 27.00 4 550 

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

Medienos granulės 

https://www.baltpool.eu/lt/
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SPOT  Medienos granulės 1 810 37.37 +10.33 % 1 310 36.50 50.33 1 080 

M01-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 480 31.00 0.00 0 

M02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 200 29.70 0.00 0 

Q02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 550 30.10 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

________ 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 59 920 25.00 -0.08 % 4 620 25.17 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 16 520 23.77 -6.73 % 8 960 24.33 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 30 800 24.37 -3.28 % 30 800 22.45 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 42 770 23.07 0.00 0 

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

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 090 38.57 +14.29 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2022  Medienos granulės 480 38.30 +24.02 % 0 0.00 0.00 0 
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 Baltpool 2021-12-15 pranešimas 

TN: tn  

MEDIENOS BIRŽOS APŽVALGA – 2021 M. LAPKRITIS 

 

   
  

 

Medienos biržos apžvalga 
    

2021 m. lapkritis 
  
  

 

• Lapkričio mėnesį VMU paskelbė 195 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 80 

431 tūkst. m3 medienos produktų. Tai buvo didžiausias parduodamos medienos kiekis 

per 2021 metus.  

• Medienos SPOT indeksas fiksavo 55,58 Eur/m3 indekso reikšmę. Trečią mėnesį iš 

eilės stebimas indekso mažėjimas, šį kartą jis siekė 1,8 %. Lyginant indekso reikšmę su 

atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 54 % augimas.  

• Lapkričio 24 d. baigėsi 2022 m. I pusm. Pusmetinis aukcionas. Aukciono metu buvo 

parduota 742 tūkst. m3 žaliavinės medienos, kas yra maždaug 8 % daugiau nei 2021 II 

pusmečio aukcione įvykusį gegužės mėnesį.  
   

 
  

 
 

https://www.baltpool.eu/lt/
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IS-929/654-III-2 priedas 
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IS-929/654-III-3 priedas 

 

VERT 2021-12-13 pranešimas. Kaip perskaičiuojamas vidutinis vartotojo objekto elektros 

energijos suvartojimo dydis?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Elektrum Lietuva“ dėl mokesčių už elektros energiją, nutarė, jog UAB „Elektrum Lietuva“ 

pagrįstai apskaičiavo elektros energijos kiekius pagal vidutinį suvartojimą. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog įmonei pateikiant sąskaitas už rugpjūčio ir už 

rugsėjo mėnesius objektui, UAB „Elektrum Lietuva“ priskaičiavo neaiškius skirtumus už praėjusius 

gegužės, birželio ir liepos mėnesius. Įmonė susisiekė su vartotoju ir paaiškino, jog vartotojas už 

2021 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais nebuvo deklaravęs skaitiklio rodmenų, todėl 

pateikiamos sąskaitos vienodam duomenų kiekiui. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį vartotojas deklaravo 

skaitiklio rodmenis. Už gegužės, birželio, liepos mėnesius buvo paskaičiuotas suvartotos elektros 

vidurkis, pateiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), t. y. papildomai kas mėnesį po 179 

kWh. Per 3 mėnesius susidarė skirtumas 537 kWh. Vartotojo manymu, susidarė skaitiklių rodmenų 

neatitikimas. 

Vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Elektrum Lietuva“ patikslinti sąskaitas, 

neskaičiuojant elektros vidurkio už mėnesius, už kuriuos sumokėta pagal pateiktas sąskaitas, ir 

nereikalauti mokėti už tai, kas nėra sunaudota. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas 2021 m. gegužės, birželio, 

liepos mėnesiais nedeklaravo objekte suvartotų elektros energijos kiekių, šiais laikotarpiais objektui 

priskirtinas elektros energijos kiekis pagrįstai buvo priskiriamas taikant vidutinį elektros energijos 

suvartojimą. 

Perskaičiavimas atliekamas už tuos praėjusius ataskaitinius laikotarpius, kuriais nebuvo 

faktinių elektros apskaitos prietaisų rodmenų taikant perskaičiuotą vidutinio vartotojo objekto 

elektros energijos suvartojimo dydį. Pagal UAB „Elektrum Lietuva“ pateiktus duomenis nustatyta, 

kad įmonė objekto atžvilgiu priskyrė teisingus elektros energijos kiekius bei tinkamai apskaičiavo 

už juos mokėtinas sumas. Po vartotojo skaitiklio rodmenų deklaracijos rugpjūčio mėnesį, ESO 

perskaičiavus minėtiems mėnesiams taikytinus vidutinius elektros energijos kiekius, atitinkamai, 

įmonė minusavo anksčiau priskirtus kiekius ir priskyrė naujai paskaičiuotus kiekius. 

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes elektros energijos kiekiai pagal 

vidutinį suvartojimą 2021 m. gegužės‒liepos mėnesiais objekto atžvilgiu priskirti pagrįstai ir 

teisingai, o įmonė nereikalauja vartotojo mokėti už nesuvartotą elektros energijos kiekį. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT: vartotojas turi pareigą atsiskaityti už faktiškai 

suvartotą elektros energijos kiekį  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi kilusio ginčo tarp 

vartotojo ir UAB „Ignitis“ aplinkybes, priėmė sprendimą vartotojo reikalavimą laikyti nepagrįstu. 

Vartotojas turės sumokėti bendrovei susidariusią skolą.  

Sugedus elektros apskaitos prietaisui vartotojui priklausančiame objekte jis buvo pakeistas. 

Kaip numato teisinis reglamentavimas, bendrovė nustatė 175 kWh suvartotos elektros energijos 

kiekį gedimo laikotarpiu ir pateikė vartotojui sąskaitą faktūrą. Vartotojas apmokėjo. Pagal  naujai 

įrengto skaitiklio rodmenis per kitą mėnesį deklaruotas toks pat -  175 kWh - suvartotas elektros 

energijos kiekis, už kurį liko neapmokėta.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/kaip-perskaiciuojamas-vidutinis-vartotojo-objekto-elektros-energijos-suvartojimo-dydis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-vartotojas-turi-pareiga-atsiskaityti-uz-faktiskai-suvartota-elektros-energijos-kieki.aspx
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Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, vartotojas turi pareigą atsiskaityti su elektros 

energijos tiekėju už faktiškai suvartotą elektros energiją, apskaitytą elektros apskaitos prietaisu, 

todėl VERT atmetė vartotojo reikalavimą kaip nepagrįstą.  

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT: ESO teisėtai atidėjo prijungimo darbus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Energijos skirstymo operatorius“  (ESO), konstatavo, kad neturi teisinio pagrindo 

įpareigoti bendrovę vykdyti sutartį, todėl vartotojo reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą. 

Išnagrinėjus ginčo aplinkybes, buvo nustatyta, kad abi šalys sudarė naujojo buitinio kliento 

elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį. Vartotojas 

sumokėjo prijungimo įmoką, tačiau įrenginiai, esantys vartotojo objekte, nebuvo prijungti prie 

elektros tinklo.  

Pažymėtina, kad prijungimo sąlygose buvo nurodyta, kad vartotojo objekto prijungimas 

„vykdomas pagal bendrą vartotojų grupę (įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami pagal vieną 

projektą) ir rangos darbai bus pradėti vykdyti po visų Klientų (sudarančių bendrą vartotojų grupę) 

įmokų atlikimo ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimo“. Kadangi visi bendros vartotojų grupės 

dalyviai dar nėra atlikę privalomų veiksmų, įmonė atidėjo elektros tinklų rangos darbus iki tol, kol 

visi būsimi elektros energijos vartotojai sumokės prijungimo įmokas ir pateiks statybą leidžiančius 

dokumentus. 

Kadangi VERT neturi teisinio pagrindo įpareigoti įmonę vykdyti sutartį, todėl vartotojo 

prašymas buvo atmestas.  

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2021-12-13 pranešimas. VERT nustatė įvykio, kurio metu Alytaus r. skirstomajame 

dujotiekyje išsiveržė ir užsiliepsnojo dujos, priežastis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo sistemoje Panemuninkėlių k., Alytaus r. sav., tyrimo 

aktą. 

VERT gavo AB „Amber Grid“ pranešimą apie ESO skirstymo sistemoje Panemuninkėlių k., 

Alytaus r. sav., įvykusį įvykį, kurio metu Lenkijos įmonės „DUON Logistyka SP.z.o.o“ 

darbuotojams, vykdant suskystintų gamtinių dujų išpylimo darbus į ESO dujotiekį, požeminiame 

dujotiekyje išsiveržė ir užsiliepsnojo dujos. Gaisro metu sudegė vienas garintuvas. 

VERT, ištyrusi įvykio aplinkybes, nustatė, jog nebuvo laikomasi galiojančio teisinio 

reglamentavimo, todėl nutarė įpareigoti AB „Amber Grid“ ne vėliau kaip per 40 darbo dienų 

bendrovės technikos direktoriui už darbus, vykdytus ESO sistemoje negavus eksploatuojančios 

įmonės rašytinio sutikimo, ir Eksploatavimo departamento vadovaujančiajam inžinieriui, vadovui, 

eksploatavimo inžinieriui už darbų vykdymą nesivadovaujant darbų planu, atlikti papildomą 

atestavimą bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie šio įpareigojimo įvykdymą raštu informuoti 

VERT. 

Nuolatos užtikrinti, kad ūkio subjektai, tiekiantys suskystintas gamtines dujas (SGD), turėtų 

SGD tiekimo leidimą (SGD pakartotinio dujinimo). 

Nuolatos užtikrinti, kad asmenys, eksploatuojantys dujų perdavimo, skirstymo sistemas, 

dujų laikymo įrenginius ar SGD sistemas arba atliekantys energijos vartojimo auditą, turėtų išduotą 

atestatą eksploatuoti skirstymo sistemos gamtinių dujų įrenginius. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-eso-teisetai-atidejo-prijungimo-darbus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-13/vert-nustate-ivykio-kurio-metu-alytaus-r-skirstomajame-dujotiekyje-issiverze-ir-uzsiliepsnojo-dujos-priezastis.aspx
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VERT įpareigojo ESO ne vėliau kaip per 40 darbo dienų ESO Dujų tinklo eksploatavimo 

departamento Kauno regiono dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vadovui ir Dujų tinklo 

eksploatavimo skyriaus Dujų tinklo eksploatavimo I komandos vadovui atlikti papildomą 

atestavimą už neparengtą darbų vykdymo planą, netinkamai atliktus paruošiamuosius darbus bei ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas apie šio įpareigojimo įvykdymą raštu informuoti VERT. 

VERT įpareigojo AB „Amber Grid“ ir ESO ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

pateikti informaciją apie reguliuojamos veiklos sąnaudas 2020 m., patirtas likviduojant šį įvykį. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

______ 

 

VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT pateikė rekomendacijas UAB „Orion Global Pet“, 

padėsiančias išvengti biokuro katilo avarijų  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino avarijos, įvykusios UAB 

„Orion Global Pet“ Klaipėdos mieste tyrimo aktą. 

VERT gavo UAB „Orion Global Pet“ pateiktą pranešimą, kad nuo 2020 m. gegužės 23 d. 

dėl įvykusio sprogimo elektrostatiniame filtre stabdomas biokuro katilas. 

Išnagrinėjusi įvykio aplinkybes, VERT nustatė, jog sprogimas elektrostatiniame filtre įvyko 

susidarius sprogiam mišiniui, jis susidarė biokuro katilo termoalyvos kontūre atsiradus 

pratekėjimui, termoalyvai nutekėjus ant įkaitusių katilo elementų ir susidariusiems termoalyvos 

garams patekus į elektrostatinį filtrą. 

VERT nutarė įpareigoti bendrovę iki 2022 m. sausio 31 d.: parengti ir patvirtinti darbuotojų 

atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką, nes bendrovė informavo, kad per 2020 m. 3‒4 

ketvirčius visi darbuotojai, atsakingi už energetikos įrenginių priežiūrą bei technologinį valdymą, 

buvo atestuoti  nustatyta tvarka ir turi energetikos darbuotojo pažymėjimus; įtraukti į rizikos 

vertinimą termoalyvos pratekimo į katilą atvejį ir peržiūrėti bendrovės rizikų ir pavojų analizę; 

peržiūrėti biokuro termoalyvos katilinės paleidimo, stabdymo ir eksploatacijos instrukciją  aprašant 

veiksmus, kurių būtina imtis įvykus termoalyvos pratekėjimui katile; tobulinti įrenginių techninės 

priežiūros vykdymo tvarką, nustatyti pamainų perdavimo–priėmimo tvarką, nurodant perimamų 

įrenginių būklę, užtikrinti operatyvinio žurnalo nuoseklų pildymą. 

Bendrovei rekomenduota vykdyti termoalyvos sunaudojimo ir papildymo nuolatinę 

stebėseną, nustatyti termoalyvos papildymo, kontrolės ir stebėsenos tvarką, vykdyti termoalyvos 

sunaudojimo nuolatinę analizę; išnagrinėti galimybes sumažinti mechaninį kietųjų dalelių poveikį 

termoalyvos vamzdynui; atsižvelgiant į avarijos mastą ir priežastis, prieš termoalyvos biokuro 

katilo eksploatavimo pradžią kreiptis į notifikuotą įstaigą dėl techninės ekspertizės atlikimo; 

patikrinti automatikos ir valdymo prietaisų atitikimą projektui ir jų veikimą; siekiant išvengti 

ilgalaikio termoalyvos išsiliejimo į katilą, įrengti termoalyvos emisijų  indikavimo išmetamosiose 

dujose prietaisą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_________ 

 

VERT patvirtino įvykio, kurio metu daugiabučiame name Kupiškyje įvyko SND sprogimas, 

tyrimo aktą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino sutrikimo daugiabučiame 

name, esančiame Krantinės g. 8, Kupiškyje, galimai dėl suskystintų naftos dujų (SND) nuotėkio 

įvykusio sprogimo, tyrimo aktą. 

VERT, atlikusi įvykusio sutrikimo tyrimą nenustatė namo bute 2020 m. balandžio 30 

d. apie 01 val. 00 min. įvykusio sutrikimo priežasčių, todėl nurodo tik galimas sutrikimo 

prielaidas: 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-pateike-rekomendacijas-uab-orion-global-pet.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-patvirtino-ivykio-kurio-metu-daugiabuciame-name-kupiskyje-%C4%AFvyko-snd-sprogimas-tyrimo-akta.aspx
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• Virtuvėje, esant atsuktam uždarymo įtaisui prieš dujų skaitiklį (prieš dujinę viryklę 

uždarymo įtaisas neįrengtas), atsirado SND nuotėkis buto patalpose ir susidarė dujų-oro 

mišinys bei galimai veikiant elektros prietaisui arba įjungus, arba išjungus elektros 

jungiklį ar elektros prietaisą arba susidarius elektros statinei iškrovai, įvyko sprogimas 

ir kilo gaisras, sprogimo banga prie elektros tinklo prijungtą dujinę viryklę pastūmė nuo 

sienos ir jo metu dujų žarnos galėjo išsimauti (tarp dujų skaitiklio ir dujinės viryklės 

buvo įrengtos jungtimi sujungtos žarnos) bei atsirado didelis SND nuotėkis. 

• Virtuvėje, esant atsuktam uždarymo įtaisui prieš dujų skaitiklį (prieš dujinę viryklę 

uždarymo įtaisas neįrengtas), padidėjus dujų slėgiui (tyrimo metu nustatyta, kad 

uždarymo vožtuvai buvo suveikę, dujų faktinis slėgis sistemoje prieš 

sutrikimą/sutrikimo metu ir faktinė slėgio padidėjimo priežastis, nenustatyti), dujų 

žarnos išsimovė (tarp dujų skaitiklio ir dujinės viryklės buvo įrengtos jungtimi 

sujungtos žarnos), bute atsirado didelis SND nuotėkis, buto patalpose susidarė dujų-oro 

mišinys ir veikiant elektros prietaisui arba įjungus arba išjungus elektros jungiklį ar 

elektros prietaisą arba susidarius elektros statinei iškrovai, įvyko sprogimas ir kilo 

gaisras, sprogimo banga prie elektros tinklo prijungtą dujinę viryklę pastūmė nuo 

sienos.  

VERT įpareigojo bendrovės AB „Suskystintos dujos“ direktorių: 

• atlikti SND rezervuarų „Krantinės 4“ ir „Taikos 5“ redukcinių galvučių įrenginių bei 

skirstomojo dujotiekio periodinę techninę apžiūrą, patikrą ir taisymą bei tai įforminti 

pagal teisės aktų reikalavimus; 

• Bendrajam pagalbos centrui pateikti bendrovės SND avarinės tarnybos numerį; 

• daugiabučių namų SND vartotojams pateikti bendrovės SND avarinės tarnybos telefono 

numerį ir darbo laiką arba šią informaciją paskelbti daugiabučių namų, į kuriuos 

bendrovė tiekia SND, skelbimų lentose ir mokėjimo dokumente, kai toks išrašomas; 

• atlikti visų bendrovės name eksploatuojamų dujų skaitiklių pajungimo ir tvirtinimo 

patikrinimus; 

• raštu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tyrimo akte nurodytų įpareigojimų įvykdymo, 

bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 31 d., pateikti VERT išsamius paaiškinimus ir juos 

pagrindžiančius dokumentus. 

Butų savininkų bendrijos „Statyba“ pirmininkas įpareigotas: 

• užtikrinti, kad kvalifikuota tarnyba atliktų išsamų namo vidaus dujų inžinerinės 

sistemos, įskaitant ir dujinių prietaisų techninį aptarnavimą ir įvertintų namo vidaus 

dujų inžinerinės sistemos, įskaitant ir dujinius prietaisus atitiktį taisyklių reikalavimams. 

• raštu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų įpareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau 

kaip iki 2022 m. sausio 31 d., pateikti VERT išsamius paaiškinimus ir juos 

pagrindžiančius dokumentus. 

Bendrajam pagalbos centrui VERT rekomenduoja sudaryti visų šalyje veikiančių SND 

avarinių tarnybų sąrašą su tiksliais pavadinimais ir telefonų numeriais. 

VERT siūlo raštu atkreipti namo buto vartotojo dėmesį, kad įrengtų, naudotų ir 

eksploatuotų savo dujų sistemą ir dujinius prietaisus taip, kad būtų užtikrinti teisės aktuose nustatyti 

techninės saugos reikalavimai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT ištyrė avarijos, kurios metu 95 142 vartotojams buvo 

nutrūkęs elektros tiekimas, priežastis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) energetikos įrenginių avarijos, kurios metu 95 142 vartotojams Alytaus, Kauno, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-istyre-avarijos-kurios-metu-vartotojams-buvo-nutrukes-elektros-tiekimas.aspx
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Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus elektros tinkle nutrūko elektros tiekimas, tyrimo 

aktą. 

VERT gavo ESO pranešimą apie 2021 m. birželio 23 ‒ 26 d. ESO elektros tinkle įvykusius 

elektros energijos tiekimo sutrikimus, kurių metu dėl stipraus vėjo, kritulių, vyko elektros tinklų 

masiniai išsijungimai ir gedimai, nepatiekta – 153, 8 MWh elektros energijos. 

VERT, ištyrusi sutrikimų priežastis, nustatė, jog elektros energijos tiekimo sutrikimus 

nulėmė stichiniai (pavojingų meteorologinių) reiškiniai, linijų pažeidimas dėl medžių virtimo, 

gamybos instrukcijų ir kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymas eksploatuojant įrenginius. Viena iš 

avarijos priežasčių galėjo būti tai, kad bendrovė skyrė nepakankamą dėmesį oro linijų apsaugos 

zonoje ar už jos ribų augančių medžių, kurie griūdami gali  pažeisti linijas, genėjimui, kirtimui taip 

pat proskynų valymui. 

VERT nutarė įpareigoti ESO ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d. atlikti neeilines apžiūras, 

organizuoti nustatytų defektų, galinčių sukelti elektros įrenginių atsijungimą, pašalinimą 10‒35 kV 

oro linijose, kuriose dėl stichinių gamtos reiškinių vyko gedimai. 

Ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d., pakoreguoti Tinklų eksploatavimo tarnybos 

direktoriaus nurodymu patvirtintą 0,4‒10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų 

priežiūros proceso aprašą, jį suderinti su suinteresuotomis institucijomis. Parengti 0,4–10 kV 

įtampos elektros tinklų bei 35 kV oro linijų neplaninių apžiūrų procesą. Atlikti preliminarius 

sąnaudų, susijusių su 10 kV  ir 35 kV oro linijų trasų valymu, šalinant pavojingus medžius, 

skaičiavimus, nurodant oro linijų trasų ilgius. 

Nuolatos užtikrinti, kad, teikiant informaciją VERT apie gedimus dėl analogiškų įvykių, 

būtų pateikiama tiksli informacija apie medžių virtimą už apsaugos zonos ir apsaugos zonoje. 

Ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d. tyrimo akte nurodytam vartotojui ‒ UAB 

„Ignalinos vanduo“, kuriam suteikta II patikimumo kategorija, elektros energijos tiekimą atstatyti 

pagal nustatytus reikalavimus arba su šiuo vartotoju suderinti elektros energijos persiuntimo 

paslaugos sutarties pakeitimus. 

Apie įvykdytus įpareigojimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti VERT. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 

VERT 2021-12-16 pranešimas. VERT nustatė, kas lėmė, jog Visagine esančioje parduotuvėje 

ilgiau nei 2,5 val. dingo elektra ir pateikė rekomendacijas, kaip to išvengti  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino įvykio AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (ESO) Visagino elektros tinkle priežasčių tyrimo aktą. 

VERT gavo ESO pranešimą, kad dėl Visagino elektros tinkle įvykusio elektros energijos 

tiekimo sutrikimo elektros energijos tiekimas UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvei buvo nutrauktas 

ilgesniam nei 2,5 valandos laikotarpiui. UAB „Lidl Lietuva“ yra II kategorijos vartotojas, t. y. tas, 

kuriam elektros energijos tiekimas užtikrinamas iš dviejų ar daugiau elektros energijos šaltinių ir 

kurių aprūpinimas elektros energija turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 2,5 val. arba per laiką, kuris 

reikalingas automatiniam perjungimui prie kito šaltinio. 

VERT, ištyrusi įvykio priežastis, nustatė, kad rangovas UAB „Indastrus“ klodamas kabelį 

galimai pažeidė kabelius, kadangi yra girdimi pašaliniai garsai kasimo vietoje. Atlikus 

operatyvinius perjungimus, vartotojams atstatytas elektros energijos tiekimas panaudojant elektros 

generatorių. 

VERT išnagrinėjo priežastis kodėl, esant atskiro 10 kV tinklo elemento gedimui, jis 

išsivystė į darbo sutrikimą 10 kV tinkle. Nustatyta, jog projektuotojai, rengę rekonstravimo 

projektą, nenurodė naujai projektuojamos 10 kV kabelinės linijos sankirtų pjūvių. Prieš atliekant 

kryptinio gręžimo darbus nebuvo iškviestas ESO atstovas. Nutrūkus elektros energijos 

persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir II patikimumo kategorijos vartotojo 

elektros tinklų nuosavybės riba nebuvo atkurtas per laikotarpį ne ilgesnį kaip 2,5 valandos. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/vert-nustate-kas-leme-jog-visagine-esancioje-parduotuveje.aspx
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Siekiant išvengti panašių sutrikimų, VERT siūlo iki pradedant energetikos objektų statybą 

paruošti detalų kabelių linijų įrengimo projektą su pjūviais visiems šio projekto vykdymo etapams. 

Esant dideliam kabelių linijų kiekiui ir ribotai erdvei dėl kabelių išdėstymo, numatyti kabelių linijų 

statinius. Rengiant investicinius projektus, įvertinti techninius sprendinius dėl patikimesnio tinklo 

įrengimo, įvertinti kitų 10 kV linijų prijungimus, sudarant žiedą. VERT įpareigoja ESO informuoti 

apie rekomendacijų vykdymą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-16 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 

VERT 2021-12-16 pranešimas. REMIT naujienos: ACER išleisti atnaujinimai  

TN: tn  

 

ACER paskelbė 2021 metų apskritojo stalo susitikimų su suinteresuotosiomis šalimis dėl 

REMIT duomenų teikimo rezultatus, 26-ąjį REMIT klausimų ir atsakymų (Q&A) leidimą ir atvirą 

laišką dėl galimybių atskleisti viešai neatskleistą informaciją (VNI) per bendrovių internetines 

svetaines išplėtimo, kaip atsarginio sprendimo, jei VNI platforma nepasiekiama. 

2021 m. apskritojo stalo susitikimų dėl REMIT duomenų teikimo rezultatai 

2021 m. lapkričio 16–18 d. vykusių apskritojo stalo susitikimų, kuriuose dalyvavo 

organizuotų rinkų (energetikos biržų ir prekybos platformų), registruotų ataskaitų teikimo 

platformų, viešai neatskleistos informacijos platformų ir energetikos rinkų dalyvių asociacijų 

atstovai, protokolai atspindi gyvų diskusijų apie su REMIT susijusius pasiekimus, rezultatus ir 

dabarties aktualumą, bei ateities iššūkius. 

Naujas REMIT klausimų ir atsakymų leidimas 

26-ajame REMIT Klausimų ir Atsakymų leidime pateikiama pati naujausia informacija apie 

REMIT politikos klausimus. Tai yra bendradarbiavimo su nacionalinėmis reguliavimo 

institucijomis (NRI) rezultatas. Sudarant Klausimų ir Atsakymų rinkinį, atsižvelgiama į ACER 

diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis internetinių seminarų ir apskritojo stalo susitikimų metu, 

taip pat į užklausas, gautas naudojant REMIT užklausos formą. 

Naujas atviras laiškas dėl viešai neatskleistos informacijos atskleidimo 

ACER publikavo viešą laišką dėl galimybės rinkos dalyviams skelbti viešai neatskleistą 

informaciją savo bendrovės interneto svetainėje, kaip atsarginio sprendimo variantą iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. Šį pratęsimą paskatino atitinkamų reikalavimų įgyvendinimo stebėsena, 

konsultacijos su nacionalinėmis energetikos reguliavimo institucijomis ir diskusijos su rinkos 

dalyviais susitikimų metu. 

Sužinokite daugiau čia 

________ 

 

VERT 2021-12-14 pranešimas. VERT nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reguliuojamosios 

veiklos pažeidimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) po AB „Vilniaus šilumos tinklai“  

reguliuojamosios veiklos neplaninio patikrinimo konstatavo, kad bendrovė tikrinamuoju laikotarpiu 

– 2019 m. birželio mėn. – netinkamai nustatė planuojamus supirkti ir supirko netinkamus šilumos 

kiekius. Už šį reguliuojamosios veiklos pažeidimą VERT bendrovei skyrė 38 273,75 Eur dydžio 

sankciją.  

Patikrinus, ar bendrovė, supirkdama šilumos kiekį, tinkamai laikėsi  nustatytų reikalavimų, 

išsiaiškinta, kad sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

buvo nustatyti supirkti didesni nei šilumos aukcione pasiūlyti parduoti paros šilumos kiekiai, o iš 

kitų šilumos aukciono dalyvių supirkti mažesni šilumos kiekiai. Sudarant preliminarų šilumos 

gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus šilumos aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme 

nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-16/remit-naujienos-acer-isleisti-atnaujinimai.aspx
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUsPCA9QBAABAUwAAVEAHVZYVlIdUAhUVRoAVwoGBQpWAg9SV1cdUlQAAA4OV1QdUgsCAx0GDwhXGlcBV1YZBVZRBAcHCVBUVQUFRQZWAVZaWlBTHVNbAQIaAQQBABlSDFNTHAEJV1kHVgVbBFYHUw&data=04%7c01%7cignas.kazakevicius%40vert.lt%7cab2a60c0c7c84f2f8e8308d9bef6ed02%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637750790038544567%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=O7AK9/4aCYqPy0tVJ9Ao9Z3n4Qzr43DiyqF6JYcsExI%3D&reserved=0
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUtXUARQAAJXAEwKUwdQHVZcAwQdUA5QAxoNB1UEBQAMBAJVUlUdUlQAAA4OV1QdUgsCAx0GDwhXGlcBV1YZBVZRBAcHCVBUVQUFRQZWAVZaWlBTHVNbAQIaAQQBABlSDFNTHAEJV1kHVgVbBFYHUw&data=04%7c01%7cignas.kazakevicius%40vert.lt%7cab2a60c0c7c84f2f8e8308d9bef6ed02%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637750790038554559%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=Bt2HjJTlaG3%2B7%2BJSWgawWxLiNh9pAqWO9IJOhJntq/s%3D&reserved=0
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https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-14/vert-nustate-ab-vilniaus-silumos-tinklai-reguliuojamosios-veiklos-pazeidima.aspx
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VERT pažymi, kad galiojantis teisinis reglamentavimas vienareikšmiškai nustato bendrovei 

pareigą dalyvauti šilumos supirkimo aukcionuose, vadovaujantis aukcionų vykdymo tvarka. 

Supirkdama neteisingus šilumos kiekius bendrovė pažeidė  nustatytus reikalavimus.  

VERT, priimdama sprendimą skirti sankciją, atsižvelgė į patikrinimo metu užfiksuotas 

aplinkybes, bendrovės pateiktus paaiškinimus, taip pat pažeidimo pavojingumą, trukmę, sukeltas 

pasekmes, lengvinančią aplinkybę. Įvertinusi tai, kad bendrovė yra patyrusi šilumos rinkos dalyvė 

bei siekdama sukurti paskatas bendrovei ateityje laikytis  nustatytų reikalavimų, VERT nusprendė, 

kad skirta piniginė bauda yra adekvati ir proporcinga padaryto pažeidimo pobūdžiui.  

 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įpareigoti baudą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo 

VERT nutarimo įsigaliojimo dienos. 
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IS-929/654-III-4 priedas 
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IS-929/654-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 12 14 pranešimas. 

TN: tn  

 

MINISTRĖS PIRMININKĖS I. ŠIMONYTĖS PAREIŠKIMAS 

 

Vyriausybės pirmieji darbo metai buvo nelengvi. Valdančioji dauguma nėra itin skaitlinga ir 

daugelio sprendimų priėmimas nuo pat Vyriausybės programos tvirtinimo neapsieina be iššūkių. 

Objektyvi realybė, kurioje tenka veikti – vis nesibaigianti covid 19 pandemija ir A. Lukašenkos 

režimo organizuotas migracijos srautas siekiant spausti Europos Sąjungą – diktuoja savo iššūkius ir 

verčia didelę dalį laiko skirti jų sprendimui. 

Nepaisant to Vyriausybei iš esmės pavyko priimti ir pradėti įgyvendinti didžiąją dalį šiems 

metams suplanuotų programos priemonių. Tai laikau dideliu laimėjimu. 

Pradėjusi darbą Vyriausybė kėlė sau reikalavimus vengti šešėlių, kuriuos politinei valdžiai 

gali mesti korupcija, nepotizmas, interesų painiojimas, o priimant sprendimus kliautis viešojo 

intereso pirmenybe ir liberalios demokratijos vertybėmis. 

Visgi, ne viskas pavyko taip, kaip norėtųsi ir ne visais atvejais sugebėjome užtikrinti greitą 

ir vienareikšmišką priimtų ir būsimų sprendimų paaiškinimą. Tokia situacija susiklostė ir neseniai, 

kai dėl skirtingų ES ir JAV sprendimų „Belkalij“ gaminamų trąšų atžvilgiu kilo klausimai dėl 

valstybės kontroliuojamos įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ galimybės toliau teikti šiai įmonei 

transportavimo paslaugas. 

Pabrėžiu, kad Vyriausybė nuosekliai palaikė, o dažniausiai patiaktyviai siekė sankcijų 

sprendimų A.Lukašenkos režimo atžvilgiu ir niekada nesiekė atskirų produktų/subjektų išbraukimo 

iš sankcijinių sąrašų – net tais atvejais, kai tai būtų reiškę kokių nors komercinių santykių 

atsisakymą. Todėl insinuacijos, neva, Vyriausybė siekė išlaikyti į ES sankcijų sąrašus kol kas 

neįtrauktų produktų gabenimą bet kokia kaina, neturi pagrindo – nuo pat kadencijos pradžios 

gabenimo krypčių diversifikavimas ir rizikos, kylančios iš sandorių su subjektais, nepriklausančiais 

teisės viršenybės erdvei, minimizavimas buvo tarp svarbiausių užduočių valstybės 

kontroliuojamoms įmonėms. 

Paskelbus JAV sankcijas, kurių tiesioginis taikymas Lietuvos subjektams nenumatytas, 

tačiau netiesioginis poveikis galimas, svarbiausia užduotis buvo atrasti mažiausias rizikas keliantį 

būdą nutraukti kontraversiškais galimus laikyti komercinius AB „Lietuvos geležinkeliai“ santykius 

su trąšų gamintoju „Belkalij“. Valstybės institucijos teikė konsultacijas ir pagalbą AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ pasirengiant šių sankcijų poveikiui, tačiau nei valstybės institucijoms, nei įmonei 

nepavyko suvaldyti lūkesčių dėl to, kokiu būdu ir per kiek laiko iš sandorių bus išeita. Tai 

reputacinis nuostolis, kurį pripažįstu ir dėl kurio apgailestauju. 

Du Vyriausybės nariai įteikė man atsistatydinimo prašymus, nutarę šį reputacinį nuostolį 

prisiimti sau. Vertinu ministrų pasirengimą prisiimti atsakomybę, bet negaliu su tuo sutikti. Ne tik 

dėl to, kad, kaip paaiškėjo, ministerijoms teko veikti nepilnos informacijos sąlygomis, bet ir dėl to, 

kad mažiausias rizikas valstybei keliantį kelią iki krovinių atsisakymo vis dar reikia nužymėti, o 

atsistatydinimai to nepadės padaryti. Todėl ministrų atsistatydinimo prašymų Lietuvos Respublikos 

Prezidentui neteiksiu ir šįvakar įtikinau ministrus prašymus atsiimti. 

Tikiuosi, kad vėliausiai iki sausio 31 dienos bus pateikti visi nacionaliniai susidariusios 

situacijos sprendiniai, užtikrinantys valstybės nacionalinio saugumo interesus bei minimizuojantys 

finansines rizikas.  Kartu ES lygiu būtų teikiami siūlymai ir siekiama tolesnių sektorinių sankcijų 

Baltarusijos režimui išplėtimo bei maksimalaus sinchronizavimo su JAV sankcijomis. 

Viešumoje nuskambėjo daug kaltinimų strateginių partnerių nuvylimu. Neturiu pagrindo 

taip teigti ir nežinau, kokiu pagrindu tokie pareiškimai daromi. Man nėra žinoma apie kokius nors 

svarstymus šia tema ES, JAV ar kitų partnerių institucijose, o bendradarbiavimas yra tiek pat 

nuoširdus ir intensyvus, kaip  buvo visus pastaruosius metus. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/ministres-pirmininkes-i-simonytes-pareiskimas
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Labai rimtai ir nuoširdžiai apsvarsčiau ir savo asmeninės atsakomybės klausimą. Ją puikiai 

suprantu. Tačiau šiuo metu Seime nėra matoma jokia reali alternatyvi dauguma, kuri galėtų imtis 

lyderystės ir iniciatyvos bei pasiūlyti Lietuvai savo programą. Valdančiąją daugumą sudarančios 

frakcijos šiandien vieningai palaikė Vyriausybės siūlomą ateinančių metų biudžetą bei kitus 

susijusius sprendimus. Atsižvelgiant į paaštrėjusią geopolitinę situaciją, o taipogi tebesitęsiančius 

iššūkius dėl COVID ir migracijos, būtų neatsakinga rizikuoti neapibrėžtumu, kurį sukeltų netgi 

bandymas formuoti naują daugumą ar reikšmingai keisti Vyriausybės sudėtį. Todėl Vyriausybė, 

laikydama, kad turi koaliciją sudarančių partijų frakcijų pasitikėjimą, tęs savo darbą ta pačia 

sudėtimi, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad būtų įgyvendinta tai, ką įsipareigojome 

padaryti XVIII-osios Vyriausybės programoje. 
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IS-929/654-IV-2 priedas 

 

AM 2021-12-10 pranešimas. Metų dosjė: klimato valdymas, žiedinė ekonomika, žalieji 

pirkimai, nauji transporto ir renovacijos standartai 

TN: tn  

 

 Simonas Gentvilas 

 

Aštuonioliktajai Vyriausybei šį šeštadienį sueina pirmieji kadencijos metai. Per pirmuosius 

metus aplinkos ministro Simono Gentvilo vedama Aplinkos ministerija sudėjo pamatą klimato 

kaitos valdymui ir žiedinės ekonomikos spurtui, sukūrė naują standartą žalinant viešuosius pirkimus 

ir šalies transportą. 

„Klimato kaita kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Tačiau Europos žaliasis 

kursas šią krizę padės įveikti, kartu ir Lietuva, kurioje pradėjome negrįžtamą ekonomikos 

transformaciją. Mes kartu sparčiai judame žiedinės ekonomikos link: sustiprinome gamintojų 

atsakomybę tvarkant pakuočių atliekas, įtvirtinome vienkartinio plastiko naudojimo mažinimo 

principus“, – sako Simonas Gentvilas. 

Vienas svarbiausių metų darbų – Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė, 

numatanti, kaip per ateinančius tris dešimtmečius šalies ekonomiką transformuoti į neutralią 

klimatui ir užtikrinti ūkio bei ekosistemų atsparumą klimato kaitos padariniams. 

Padėtas pagrindas Lietuvos ekonomikos transformacijai į žiedinę: priimtas ES reikalavimus 

perkeliantis reguliavimas, sustiprinta gamintojų atsakomybė tvarkant pakuočių atliekas, įtvirtinti 

vienkartinio plastiko naudojimo mažinimo principai, nustatyti  po atliekų deginimo susidariusių 

pelenų, šlakų ir padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijai, Seimui pateiktas sąvartyno 

mokesčio didinimo projektas, kaip būtina sąlyga vystytis žiedinei ekonomikai.  

Optimizuotas pastatų renovacijos procesas: įsteigtas naujas pastatų renovacijos 

kompetencijų centras, sudarytos palankios sąlygos greičiau ir tiksliau parengti daugiabučio 

renovacijos investicijų planą, renovacijai iš organinių medžiagų spartinti gauti papildomi 217,8 

mln. eurų iš Europos atsigavimo ir atsparumo didinimo fondo bei 20 mln. eurų savivaldybių 

pastatams atnaujinti iš naujojo ES Modernizavimo fondo.   

Statybos užbaigimo procedūros bus skaidresnės, paprastesnės ir ne taip ilgai užtruks, 

sumažės administracinė našta statytojams. Numatyta, kad neypatingų statinių statybos užbaigimą 

organizuos ne Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, o privatūs statybų ekspertai. 

Skaitmeniniai projektavimo ir statybos metodai bus privalomi viešajame sektoriuje – tai paspartins 

statybų sektoriaus skaitmeninimą ir technologinę pažangą. 

Šiemet patvirtinta žaliųjų pirkimų organizavimo tvarka padeda mažinti poveikį aplinkai 

skatindama pirkti tik žaliai, taip perkančių įstaigų, įmonių ir organizacijų daugėja – šiuo metu jų jau 

yra 240. Per metus gerokai priartėjome prie Vyriausybės nustatyto tikslo, kad nuo 2023 m. visi 

viešieji pirkimai būtų žalieji. Žaliųjų pirkimų rodiklis šių metų trečiąjį ketvirtį pasiekė 18,3 proc. 

palyginus su 2020-aisiais, kai žalieji pirkimai sudarė tik 5 proc. visų viešųjų pirkimų vertės. 

Per šiuos metus sunaikinta beveik 10 tūkst. taršių automobilių, juos pakeitė mažiau taršūs 

automobiliai, elektromobiliai, paspirtukai, dviračiai, kuriuos per 12 tūkst. žmonių įsigijo 

pasinaudodami valstybės subsidijomis. Aktyviai naudotasi finansine parama įsigyjant ir naujus 

netaršius šildymo katilus. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/metu-dosje-klimato-valdymas-ziedine-ekonomika-zalieji-pirkimai-nauji-transporto-ir-renovacijos-standartai
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Natūralių buveinių tinklo „Natura 2000“ plotas Lietuvoje padidėjo daugiau nei 2 tūkst. ha. 

Teritorija, kurią apima šis didžiausias pasaulyje saugomos gamtos tinklas tolygiau išdėstyta 

geografiškai, įgijo daugiau vientisumo. Jos parenkamos ir esamos plečiamos siekiant kuo labiau 

sutapatinti su jau esamomis saugomomis teritorijomis, siekiant, kad natūralios buveinės ir jose 

įsikūrusios rūšys šalyje būtų saugomos tolygiai sukuriant ekologines jungtis. 

Prie aplinkos saugojimo galės aktyviau prisijungti ir visuomenė. Patvirtinti įstatymų 

pakeitimai suteikia neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams daugiau teisių, atsiranda 

galimybė patruliuoti savarankiškai ir įgis įgaliojimus penkeriems metams saugoti gamtą visoje 

Lietuvoje.  

XVIII Vyriausybė prisiekė 2020 m. gruodžio 11 d. 

_______ 
 

AM 2021-12-15 pranešimas. Šilumos siurbliams ir katilams pasikeisti bei gyvenamiesiems 

namams modernizuoti – papildomai virš 8 mln. eurų 

TN: tn  

 

Šiemet per pirmuosius du kvietimus pasikeisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus buvo 

sulaukta gerokai daugiau gyventojų paraiškų nei buvo numatyta ir tam skirta lėšų, todėl dabar 

skelbiamas jau trečiasis kvietimas už papildomus 4 mln. eurų.    

Paraiškas dėl iškastiniu kuru kūrenamų katilų keitimo bus galima teikti iki 2022 m. vasario 1 

d. per informacinę sistemą APVIS. Maksimali subsidijos suma pareiškėjui gali siekti 14,5 tūkst. 

eurų, vidutiniškai ji sudaro 5-7 tūkst. eurų. 

Gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kitą iškastinį kurą 

naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į naują 5 klasės efektyvumo biokuro katilą 

arba šilumos siurblį, kuris naudoja geoterminę, hidroterminę arba aeroterminę energiją. 

Su šios priemonės finansavimo taisyklėmis galima susipažinti čia. 

Tuo tarpu individualių namų modernizavimui numatyta skirti truputį daugiau – 4,2 mln. 

eurų. Paraiškas bus galima teikti taip pat iki 2022 m. vasario 1 d. per informacinę sistemą APVIS. 

Kompensacijų gali prašyti gyventojai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų 

gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto 

registre. 

Parama bus skiriama, jeigu po namo atnaujinimo bus pasiekta ne mažesnė nei B jo energinio 

naudingumo klasė ir šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažės ne mažiau kaip 40 proc., 

palyginti su ankstesnėmis. 

Išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iš fiksuoto dydžio (už 1 

m2 – 75 eurai). Maksimali kompensacinė išmoka vienam projektui – iki 14,5 tūkst. eurų. 

Su šios priemonės finansavimo taisyklėmis galima susipažinti čia.  

Šios kompensacijos skirtos sumažinti šiluminės energijos sąnaudas privatiems namams 

apšildyti ir taip mažinti išmetamų į atmosferos orą šiltnamio dujų kiekį. 

_______ 

 

AM 2021-12-15 pranešimas. Daugiabučių renovacijos laukia dideli pokyčiai 

TN: tn  

 

Siekiant optimizuoti daugiabučių namų atnaujinimo procesus, šiandien Aplinkos projektų 

valdymo agentūra (APVA) kartu su Aplinkos ministerija surengė konferenciją „Daugiabučių 

modernizavimo perspektyvos“, skirtą savivaldybėms bei daugiabučių renovaciją 

administruojančioms įmonėms.  

Konferencijos metu apžvelgti 2021 metų rezultatai, pasidalinta gerąja patirtimi ir pristatytos 

pagrindinės kryptys, kuriomis bus dirbama, siekiant efektyviausių sprendimų įgyvendinant 

daugiabučių renovaciją. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-siurbliams-ir-katilams-pasikeisti-bei-gyvenamiesiems-namams-modernizuoti-papildomai-virs-8-mln-euru
https://apvis.apva.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/596e1dc27fad11eaa38ed97835ec4df6/asr
https://apvis.apva.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c93f92c0a76e11ebbcbbc2971cdac3cb
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacijos-laukia-dideli-pokyciai
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Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius išskyrė keletą pagrindinių krypčių, kuriomis 

artimiausiu metu bus judama spartinant daugiabučių atnaujinimą. Pirmas žingsnis jau žengtas – 

įkurtas kompetencijų centras. Artimiausioje ateityje numatoma kurti modulinių konstrukcijų iš 

organinių medžiagų gamybos pajėgumus, skaitmenizuoti renovacijos projektus, įgyvendinti 

pilotinius demonstracinius žaliosios renovacijos projektus. 

„Dar vienas svarbus žingsnis optimizuojant daugiabučių atnaujinimą – šiuo metu CPO LT 

kuriamas atskiras katalogas, skirtas ne pavienių namų, o jų grupių ar net atskiro kvartalo pirkimui. 

Tikiu, kad ši priemonė ženkliai prisidės prie sklandesnio renovacijos pirkimų įgyvendinimo“, – 

sako APVA Pastatų energinio taupumo departamento patarėja Gintarė Burbienė.  

„Tam, kad renovacija vyktų sėkmingai, reikalinga ne tik tinkama teisinė ar organizacinė 

aplinka, bet ne mažiau svarbus įgyvendinimo procesas. Ir būtent šiame procese svarbiausias 

vaidmuo tenka savivaldai“, – sako APVA Pastatų energinio taupumo departamento direktorius 

Vytautas Vrubliauskas. Pasak jo, 80 proc. visų daugiabučių renovacijos projektų šiuo metu 

įgyvendinama per savivaldybių paskirtus administratorius, o atskirose savivaldybėse – Joniškio, 

Jurbarko, Lazdijų, Mažeikių, Pakruojo, Utenos ir kt. – visi projektai įgyvendinami per savivaldybių 

administratorius.  

Savivaldybių, kuriose aktyviai yra įsitraukusi savivalda, renovacijos procesai juda gerokai 

sparčiau, todėl tolimesniame programos įgyvendinime bus siekiama stiprinti bendradarbiavimą su 

savivaldomis. 

_______ 

 

AM 2021 12 17 pranešimas. Europa sutarė, kurios investicijos bus laikomos klimatui 

draugiškomis 

TN: tn  

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sveikina Europos Komisijos paskelbtą pirmąjį 

Taksonomijos reglamento deleguotąjį aktą, kuriuo gyventojai ir įmonės galės aiškiai įsivertinti, kas 

yra tikroji žalioji investicija, o kas tik – žaliasis smegenų plovimas.  

Taksonomijos reglamento aktu nurodoma, kurios investicijos klimato kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo srityse jau nuo 2022 m. sausio 1 d. bus laikomos žaliosiomis.  

„Taksonomijos reglamentas padės investuotojams ir visuomenei aiškiai suprasti, kas 

laikoma tvaria ir žalia investicija, kartu užkertant kelią naudoti „žaliosios investicijos“ apibrėžimą 

marketingo tikslais. Kartu tai veiks kaip veiklų sąrašas, leisiantis įmonėms greičiau prisitaikyti 

mažinant savo poveikį aplinkai, o bankams ir kitoms finansinėms įstaigoms – suprasti, ar jų 

finansuojama įmonė yra tvari ir atitinka aukščiausius aplinkosaugos standartus“, – komentuoja 

aplinkos ministras Simonas Gentvilas.   

ES taksonomijos reglamentas yra klasifikavimo sistema, kurią sudaro aplinkai draugiškų 

ekonominių veiklų sąrašas. Šio reglamento įgyvendinimas padės aiškiai identifikuoti, kokia 

ekonominė veikla Europoje bus laikoma tvaria ir draugiška aplinkai. Tai veiks kaip prevencinis 

mechanizmas vadinamajam žaliajam smegenų plovimui (anglų k. greenwashing) bei padės 

įmonėms ir investuotojams greičiau tapti draugiškais klimatui bei sumažinti savo neigiamą poveikį 

aplinkai.    

Taksonomijos reglamentas nustato šešis aplinkosaugos tikslus: klimato kaitos švelninimą 

bei prisitaikymą, tvarų vandenų ir jūrų išteklių vartojimą, perėjimą prie žiedinės ekonomikos, taršos 

prevenciją ir kontrolę, bioįvairovės ir ekosistemų apsaugą ir atkūrimą. Šio mėnesio pradžioje 

paskelbtas  pirmasis šio reglamento deleguotasis aktas skirtas klimato kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo tikslams įgyvendinti.   

Paskelbtajame deleguotame akte nustatyti investicijų žalumo kriterijai miškininkystės, 

pramonės, transporto, energetikos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų, transporto, 

statybos informacinių technologijų ir ryšių srityse. Kol kas nepavyko susitarti, ar laikyti tvariomis 

investicijas, kurios nukreipiamos į gamtinių dujų infrastruktūros ir atominės energetikos vystymą. 

_______ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/europa-sutare-kurios-investicijos-bus-laikomos-klimatui-draugiskomis
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AM 2021 12 16 pranešimas. Seimas svarstys, ar naikinti taršiausio iškastinio kuro subsidijas 

TN: tn  

 

Ketvirtadienį Seime pateikus Akcizų įstatymo pataisas, nuo 2023 m. siūloma laipsniškai 

atsisakyti šildymui naudojamo iškastinio kuro subsidijų, iki šiol taikomų angliai, koksui, lignitui, 

„raudonajam“ dyzelinui, suskystintoms naftos dujoms balionuose. Nuo 2023 m. akcizu taip pat būtų 

apmokestinamos ir šildymui skirtos durpės. 

Dėl iškastinio kuro, ypač gazolių, akmens anglių ir kitų energinių produktų, sukeliamos 

taršos blogėja aplinkos oro kokybė, o tai lemia didesnį sergamumą, perteklines mirtis. Todėl 

siekiama atsisakyti šiems produktams taikomos lengvatos, o taršiausiems, kaip angliai, koksui ir 

lignitui, – laipsniškai didinti tarifą. 

„Projektu siūlome iki 2024-ųjų atsisakyti pagrindinių iškastinio kuro lengvatų ir subsidijų, 

kaip rekomenduoja EBPO ir kitos tarptautinės organizacijos – Tarptautinis valiutos fondas, Europos 

Komisija. Jeigu mes šių priemonių imamės kartu pereidami prie Žaliojo kurso ir atsinaujinančios 

energetikos, mūsų bendrasis vidaus produktas papildomai augs 1,72 proc.“, – pateikdamas Akcizų 

įstatymo pataisas sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Akcizų įstatymo pataisomis nuo 2025 m. taršiausiam iškastiniam kurui įvedama anglies 

dioksido dedamoji, kuri kasmet palaipsniui didės. Šios mokestinės naujovės išimtis išliks 

gamtinėms dujoms kaip pereinamajam kurui. Nors gamtinėms dujoms CO2 dedamoji taikoma 

nebus, vis dėlto nuo 2025 m. jas naudojant verslo ir ne verslo reikmėms, įskaitant buities poreikius, 

tarifas bus nežymiai padidintas taip siaurinant dabar joms taikomą lengvatą. 

Lengvatiniai tarifai kol kas lieka galioti žemės ūkio technikai naudojamam „žaliajam 

dyzelinui“ ir šildymui naudojamoms dujoms, akcizu lieka neapmokestintos mišriai šilumos ir 

elektros energijos gamybai bei transportui naudojamos gamtinės dujos. Tačiau siekiant mažinti 

dyzelinio, įsigyjamo lengvatiniu tarifu kiekį, nuo 2024 m. vidurio būtų nustatoma viršutinė riba, iki 

kurios dyzeliną galima įsigyti lengvatiniu tarifu (ribą viršijus galios standartinis tarifas). 

Tuo metu namų ūkiams, šildymui naudojantiems gazolius, bus teikiamos finansinės 

subsidijos keisti šią kuro rūšį kita mažiau taršia, skatinant įsirengti penktos kartos biokuro katilus ar 

šilumos siurblius, o tie, kurie turi galimybes, – jungtis prie centrinio šilumos tiekimo tinklų.  

Parengtasis Akcizų įstatymo pataisų projektas numato nuo 2024 m. dyzelino naudojamo 

transporte akcizo tarifą suvienodinti su benzino akcizu, o nuo 2025 m. jį dar padidinti, kad būtų 

didesnis už benzinui nustatytą akcizą. 2023–2025 m. didinamas akcizas dyzelinui galutinę kuro 

kainą kas metus augintų po 4–6 ct/l. Nuo 2025 m. variklių degalams įvedama anglies dioksido 

dedamoji, kuri didės po 3 ct/l kasmet. 

Palaipsniui mažinant taršiausio iškastinio kuro patrauklumą, ateinantį dešimtmetį 

atitinkamai į žaliąją Lietuvos ekonomikos pertvarką iš skirtingų fondų ir programų atkeliaus apie 6 

mlrd. eurų. Vien į švaraus šildymo sprendimus ir šilumos tiekimo modernizavimą 2021–2027 m. 

valstybė investuos daugiau kaip 1 mlrd. eurų, dar iki 1,5 mlrd. investicijos projektuojamos į viešojo 

transporto ir darnaus judumo infrastruktūrą. 

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-svarstys-ar-naikinti-tarsiausio-iskastinio-kuro-subsidijas
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IS-929/654-IV-3 priedas 

 

DUJŲ KAINOMS MUŠANT REKORDUS, ES SPRĘS TUŠČIŲ „GAZPROM“ SAUGYKLŲ 

PROBLEMĄ 

2021-12-14 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

• Gamtinių dujų kainos pamušė dar spalį siektus rekordus. 

• „Gazprom“ dujų saugyklose padėtis nesitaiso, neauga ir dujų tiekimas per Lenkiją ar 

Ukrainą. 

• ES ketina siūlyti šalims bendrai steigti strateginius dujų rezervus. 

Kainoms Europos dujų rinkoje perlipus ankstesnius rekordus, analitikai viltis deda į švelnią 

žiemą ir SkGD. Matydamas tuščias „Gazprom“ valdomas dujų saugyklas, Briuselis ketina leisti 

šalims kurti strateginius dujų rezervus. 

 

 
 

Pirmadienį gamtinių dujų kainos Europoje (ICE biržoje, Nyderlandų TTF prekybos taške) 

pristatymui sausį augo 9,75%, iki 116,084 Eur/MWh, beveik pasiekdama spalio pradžioje pasiektą 

rekordą. Antradienį prekybos dienos pradžioje šio kontrakto kaina šoktelėjo dar 4,24%, iki 121 

Eur/MWh. Dujų kaina 100 Eur/MWh ribą perlipo dar praėjusios savaitės viduryje ir tai padarė 

pirmą kartą nuo spalio vidurio. „Kainos stabiliai laikėsi 80–100 Eur/MWh lygyje ir nėra 

struktūrinių priežasčių, neleidžiančių manyti, kad jos neliks aukštos“, – Giorgijų Varghą, beveik 

visoje Europoje veikiančios dujų prekybos bendrovės „MET International“ vadovą, cituoja „S&P 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/12/14/duju-kainoms-musant-rekordus-es-spres-tusciu-gazprom-saugyklu-problema?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&xej1Z
https://www.vz.lt/autorius/naglis-navakas
https://www.vz.lt/autorius/naglis-navakas
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Global Platts“. „Nesakau, kad jos liks 100 Eur/MWh lygyje penkerius metus, bet jei ir nukris link 

20 Eur/MWh, paaugimas iki 100 Eur/MWh per šešis mėnesius yra visiškai įmanomas“, – teigia jis. 

Dauguma analitikų pastebi, kad ypatingų priežasčių kainai mažėti nėra, išskyrus švelnią 

žiemą. Tiesa, G. Varghas pastebi, kad vasarį dujų kainų skirtumas tarp šiuo metu pardavėjams 

palankesnių Azijos rinkų ir Europos turėtų pasisukti pastarosios naudai, tad į Senąjį žemyną galėtų 

pasukti daugiau suskystintų gamtinių dujų (SkGD) krovinių. Daugiau, nei įprasta, jų tikimasi ir 

sausį. „SkGD gali išgelbėti Europą“, – teigia jis. 

 

 
 

Politiniai pamąstymai 

Dalis analitikų pirmadienio dujų kainų šuolį sieja su viešai išsakyta naujos Vokietijos 

Vyriausybės pozicija „Nord Stream 2“ atžvilgiu. Sekmadienio vakarą Annalena Baerbock, viena iš 

šalies Žaliųjų partijos vadovų ir naujoji Vokietijos Užsienio reikalų ministrė, vokiečių televizijai 

ZDF teigė, kad dujotiekis negali pradėti veikti, nes šiuo metu neatitinka ES teisės. 

Be to, ji priminė, kad dėl įtemptos saugumo situacijos „amerikiečiai ir buvusi Vokietijos 

vyriausybė“ sutarė, kad „jei vyks tolesnė eskalacija (prie Ukrainos sienų – VŽ), šis dujotiekis 

negalės pradėti veikti“. 

Pažymėtina, kad Vokietijos reguliuotojas „Bundesnetzagentur“ (BNetzA) jau anksčiau 

pranešė stabdantis dujotiekio operatorės pateiktos paraiškos vertinimą, kol ši nesukurs Vokietijoje 

registruotos ir bent jau ES teritorijoje esančią dujotiekio dalį valdančios bendrovės. Projekto 

bendrovė „Nord Stream 2 AG“ yra registruota Šveicarijoje. 

„Bundesnetzagentur“ paraiškos vertinimui turės apie mėnesį po to, kai dujotiekio operatorė 

įgyvendins dabartinius reikalavimus. Tuomet reguliuotojo sprendimą vertins Europos Komisija. Jos 

procedūros gali užtrukti 2 mėnesius, su galimybe pratęsti laikotarpį dar 2 mėnesiams. Po to 

sprendimas vėl grįš į Vokietiją. 

Visa tai reiškia, kad „Nord Stream 2“ patvirtinimas, dėl ko Europą galimai spaudžia 

Kremlius, gali užtrukti iki vasaros. O tai daužytų kai kurių rinkos dalyvių puoselėtas viltis, kad 

sertifikavus dujotiekį, „Gazprom“ juo dar šią žiemą ar ankstyvą pavasarį patiektų tas dujas, kurių 

netiekia egzistuojančiais dujotiekiais per Lenkiją bei Ukrainą. 
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Į politinius pareiškimus reaguojančiai rinkai užuominą pirmadienį metė ir Baltarusijos 

autokratas Aliaksandras Lukašenka. Jis pareiškė esąs pasiruošęs blokuoti dujų tiekimą iš Rusijos 

per Baltarusiją į Europą, jei pastaroji jo režimą toliau spaus sankcijomis. „Jeigu dėl sankcijų, kurias 

jie skelbia arba skelbs ateityje, atsidursime ekstremalioje padėtyje ir neturėsime jokios išeities į jų 

sankcijas atsakyti kitomis priemonėmis, pasinaudosime ir šia griežta priemone“, – pareiškė A. 

Lukašenka, jį cituoja baltarusių oficiozas „BelTA“. 

 

 
 

Tuščios saugyklos, pustuščiai vamzdžiai 

Kaip rodo Briuselio idėjų kalvės „Bruegel“ kaupiama Europos dujų sistemos operatorių 

informacija, bendras Europos dujų saugyklų užpildymas yra apie 10 proc. punktų mažesnis, nei 

buvo kada per pastaruosius penkerius metus. 

Tiesa, šį skirtumą sudaro daugiausia neužpildytos „Gazprom“ dujų saugyklos Europoje. Jose 

praėjusią savaitę buvo sukaupta itin mažai – 519 mln. kub. m gamtinių dujų. Palyginti, pastarųjų 

penkerių metų minimumas tose pačiose dujų saugyklose tuo pačiu metu siekė 3,29 mlrd. kub. m. 
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„Bruegel“ duomenimis, Europos dujų saugyklose yra patalpinta 5,761 mlrd. kub. m 

gamtinių dujų mažiau, nei pastarojo meto minimumas. „Gazprom“ trūkumas sudaro 2,77 mlrd. kub. 

m šio trūkumo. 

Tiesa, „Bruegel“ į skaičiavimus neįtraukia iš dalies „Gazprom“ valdomų dujų saugyklų. 

Pavyzdžiui, 4,2 mlrd. kub. m talpos Bergemeerio dujų saugykla Nyderlanduose, kurioje 1,9 mlrd. 

kub. m yra rezervavęs rusų dujų monopolininkas, lapkričio pabaigoje tebuvo užpildyta trečdaliu. 

Dujų importas „Gazprom“ dujotiekiais taip pat yra mažesnis, nei kada buvo per pastaruosius 

penkerius metus. Pirmuoju „Nord Stream“ dujotiekiu dujos tiekiamos pilnu pajėgumu, o nauju 

„Turkstream“ dujotiekiu – du kartus daugiau, nei tuo pačiu metu pernai. 

Tranzitu per Lenkiją, kita vertus, dujos tiekiamos mažiau nei puse pajėgumo, tranzitiniai 

dujotiekiai per Ukrainą išnaudojami kiek daugiau nei trečdaliu. 

Iš antros didžiausios dujų tiekėjos Europai, Norvegijos, dujų tiekiama daugiausia šiam metų 

laikotarpiui per pastaruosius penkerius metus. 

ES ruošia priemones 

Tuščios „Gazprom“ valdomos dujų saugyklos atkreipė Briuselio dėmesį. ES planuoja 

trečiadienį viešai pristatyti planą, kurio bus siekiama pertvarkyti žemyno dujų saugojimo sistemos 

valdymą ir užsitikrinti galimybę šalims bendrai įsigyti strateginius dujų rezervus. 

Pagal siūlysiamas taisykles, kelios šalys galėtų savanoriškai susiburti į grupes pagal tai, su 

kokiomis tiekimo rizikomis šalys susiduria ir naudoti bendrus rezervus prireikus. Šios taisyklės 

„prisidės prie koordinuotų ES taisyklių visą sąjungą ištikus krizei“, teigiama dokumente, kurį 

cituoja „Reuters“. 

Kaip praneša „Financial Times“, nebus siūloma keisti ES energijos rinkos kainodaros 

principų, kurių pageidavo Prancūzijos ir Ispanijos vyriausybės. 
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TAUPIAU IR ŠVARIAU NORINTYS ŠILDYTIS GYVENTOJAI TURĖTŲ SUSKUBTI 

Birutė Mačienė, ELTA, 2021 m. gruodžio 17 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Iki 2022 metų vasario 1 dienos atsisakantiems šilumos gamybai iškastinį kurą (dujas, 

anglį, durpes, skalūnus) naudojančių įrenginių ir prisijungiantiems prie centralizuotai 

tiekiamos miesto šilumos skiriama 50 proc. valstybės parama. Tam skirta 2 mln. eurų, – 

parama skiriama per Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA).  

Skatindama centralizuoto šildymo tinklo plėtrą, Lietuvos valstybė remia naujų vartotojų 

prisijungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Viena iš galimybių gauti paramą – Aplinkos 

ministerijos Klimato kaitos programos lėšomis finansuojama priemonė, nurodoma pranešime. 

Įmonės „Kauno energija“ specialistai primena, kad 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. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 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. 

Kaip Eltai šį penktadienį sakė Kauno miesto savivaldybei pavaldžios bendrovės „Kauno 

energija“ atstovas Šarūnas Bulota, ateinantį antradienį savivaldybės taryboje numatyta svarstyti 

įmonės pasiūlymą dėl papildomos finansinės paskatos keičiantiems patalpų šildymo būdą. Ir jeigu 

Kauno miesto politikai priims atitinkamą sprendimą, tuomet savivaldybė savo ruožtu skirs 

papildomą paramą norintiems atsisakyti šilumos gamybai iškastinio kuro ir pereiti prie centralizuoto 

šildymo. Ši parama (greta valstybinės) siektų dar 30 procentų šilumos punkto įrengimo kaštų. Tokiu 

būdu bendra tam tikslui skiriama parama paaugtų iki 80 procentų visos minimo punkto įrengimo 

kainos. 

Anot Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) ekspertų, nors biokuro bei gamtinių dujų 

kainų padidėjimas neišvengiamai paveikia ir miesto šilumos kainas, centralizuotas šildymas išlieka 

pigiausias būdas šildytis, lyginant su alternatyvomis. Jeigu teisingai įvertinamos visos įrangos 

įsigijimo, eksploatacijos, amortizacijos bei kitos išlaidos, miesto šiluma yra bene du kartus pigesnė 

už šildymą naudojant dujas ar šilumos siurblius. Iškastinio kuro kainoms kylant iki neregėtų 

aukštumų, centralizuotai tiekiama miesto šiluma – pats optimaliausias būdas gyventi šiltai ir 

nepermokėti už šildymą. 

Skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, perėjus nuo neefektyvaus dujinio šildymo prie centralizuoto 

šilumos tiekimo, šildymo sąskaita galėtų būti net iki 50 proc. mažesnė, kai dujos yra rekordiškai 

brangios. Žalią atsinaujinantį išteklių – biokurą – šilumos gamybai naudojantys centralizuotos 

miesto šilumos tiekėjai dėl pigesnio kuro ir masto ekonomijos gali užtikrinti optimaliausią šilumos 

kainą ir žvelgiant ilgalaikėje perspektyvoje. 

Ekologija yra dar viena ne mažiau už ekonominę svarbi priežastis pereiti nuo taršaus 

autonominio šildymo prie centralizuoto. 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. 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. Todėl siekdami 
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švaresnės gyvenamosios aplinkos, Lietuvos miestai net svarsto galimybę drausti kietojo kuro 

naudojimą tankiai gyvenamose vietovėse. 

„Kauno energijos“ pranešime pabrėžiama, kad 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. 

Centralizuotam šilumos tiekimui reikalingi vamzdynai įrengti ir veikia beveik visuose šalies 

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. 

 
_______ 

 

KOKĮ NAMŲ ŠILDYMO BŪDĄ PASIRINKTI: ĮVARDIJO DIDŽIAUSIAS KLAIDAS, DĖL 

KURIŲ PATIRSITE NUOSTOLIŲ 

 Justina Maciūnaitė 2021 m. gruodžio 13 d. www.delfi.lt, 

TN: tn 

 

Netvarių ir taršių namų šildymo sprendimų anksčiau ar vėliau teks atsisakyti. Ne tik 

dėlto, kad jie teršia orą, kuriuo visi kvėpuojame, bet ir dėl to, kad visame pasaulyje auga 

reikalavimai pastatų energinei kokybei. Pavyzdžiui, Lietuvoje nuo 2021 metų sausio 1 dienos 

įsigaliojo A++ energinės klasės reikalavimas pastatams, taip pat ir individualiems namams. 

Kad pastatas atitiktų A++ energinę klasę, jam reikalinga netarši šilumos gamybos sistema. 

Kokios jos gali būti ir kuri – geriausia?  

Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakulteto doc. dr. Jurgita 

Černeckienė sako, kad alternatyvų A++ energinės klasės pastatų šildymo sistemoms nėra daug.  

Pirmoji ir šiandien viena populiariausių – šilumos siurbliai. „Populiariausiai sprendiniai – 

šilumos siurblys (kai elektros energija yra perkama iš tinklų) arba kieto kuro katilas (kūrenant 

biokuru – malkomis, medienos granulėmis, briketais). Rečiau galimas atvejis dėl infrastruktūros 

trūkumo individualiems gyvenamiesiems namams, bet taip atitinkantis A++ klasės reikalavimus – 

šilumos punktas, kuriam energiją tiekia miesto šilumos tinklai. Dar vienas kol kas labai retai 

naudojamas, bet teoriškai galimas – tiesioginis šildymas elektra, kai elektra gaminama fotovoltinėje 

jėgainėje. Svarbu turėti omenyje, kad bet kuriuo atveju A++ klasės pastatams įrenginių techninių 

rodiklių parinkimui reikia atlikti skaičiavimus, kad būtų tiksliai nustatytos reikalingos jų vertės, nes 

jei paminėta įranga yra mažo energetinio efektyvumo arba per mažo galingumo (ypač tai aktualu 

šilumos siurblių atveju, fotovoltinės jėgainės atveju), gali reikėti diegti papildomas sistemas, 

naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius“, – pabrėžia mokslininkė. 

Ji tęsia, kad šilumos siurbliai tinkamai dirba tada, kai pastate yra tinkama temperatūra ir 

šildymo sistema. Geriausia – grindinis šildymas. „Kuo šilumos siurbliui reikia sukelti didesnę 

temperatūrą, tuo labiau jo efektyvumas krenta. Kartais būna, kad senos statybos pastatų savininkai 

susivilioja pakeisti tik šilumos šaltinį ir neapšiltina pastato, neišdidina radiatorių, neįrengia 

grindinio šildymo, būna labai nusivylę“, – aiškina J. Černeckienė. 

Mokslininkė sako nuolatinio gyvenimo ir ypač senos statybos būstams nerekomenduojanti 

rinktis šilumos siurblį principu oras-oras. „Jeigu oras-vanduo, tai energiją ima iš lauko oro, o 

šildoma patalpos šildymo sistemos vandeniu. Oras-oras yra, galima sakyti, yra tarsi kondicionierius. 

Taip šildantis nusistovi nepalankus temperatūros pasiskirstymas. Šiltas oras kaupiasi viršuje, arčiau 

grindų yra vėsu. Taip pat yra nuolatinis ventiliatoriaus ūžimas, triukšmas“, – teigia pašnekovė. 

Mokslininkė perspėja senesnių namų savininkus, kad jeigu nori pasikeisti tik šilumos šaltinį 

ir tikisi, kad tai padės sutaupyti energijos – klysta. Anot jos, labai svarbu keičiant šilumos šaltinį 
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keisti ir šilumnešius: didinti radiatorius, išvedžioti grindinį šildymą, netgi apšilti namą, kad jis būtų 

kuo mažiau laidus šilumai. 

Šilumos tinklai – geras sprendimas 

Be abejonės, A++ energinei klasei tinkantys šildymo būdai dažniausiai yra mažai taršūs. 

Standartiškai šilumos šaltinių tarša skaičiuojama naudojant tam tikrą sistemą. „Norėdami gauti 1 

kW šiluminės energijos, kiek CO2 išmetame. Tai jeigu šildome elektra, kurią gaminą saulės 

jėgainė, tarša būtų nulinė. Lygiai taip pat, kai saulės kolektoriai šildo vandenį. Jie irgi išskiria nulinę 

taršą. Jeigu imtume šilumos tinklų visoje Lietuvoje vidurkį, tai tarša yra 0,1 kg CO2 vienai 

kilovatvalandei šilumos. Tie, kas šilumos gamybai naudoja dujas, pavyzdžiui, Raseinių šilumos 

tinklai, Šalčininkai, Ukmergė, jų taršos kiekis yra 0,12-0,17 kg CO2. Kalbant apie biokurą, tai tarša 

yra 0,04 kg CO2. Dyzelinas, kažkoks krosninis kuras, jau beveik nebenaudojami mazutai yra 0,29 

kg CO2. Labai didelę taršą turi anglis ir durpės“, – taršumą skaičiuoja doc. dr. J. Černeckienė. 

Mokslininkė tęsia, kad Lietuvoje pagaminamos šilumos taršos vidurkis šilumos tinkluose 

yra 0,1 kg. CO2. Toks kiekis yra dvigubai didesnis nei vidutiniškai CO2 pašalina dujiniai šilumos 

gamintojai. Kitaip tariant, jeigu gyventojai turi galimybę, jiems rekomenduojama vis tik jungtis prie 

centralizuoto šildymo. „Dėl brangumo - taip, biokuras pabrango ir centrinio šildymo kainos 

didesnės, tačiau tiems žmonėms, kurie nėra prisijungę prie centrinio šildymo ir šildosi biokuru, 

šiluma irgi kainuoja brangiau. Bet problema ta, kad gyvenamieji kvartalai vystosi ten, kur nėra tos 

šilumos tinklų infrastruktūros. Nors šildytis centriniu šildymu būtų tvariau. Šilumos tinklai perka 

pigesnį, bet švarų kurą, taip pat nuolat vykdomi išmetamų į aplinką medžiagų monitoringai, todėl 

bet kaip ir bet ko jie deginti negali, kai tuo tarpu, nuosavų namų gyventojai su individualiomis 

šilumos sistemomis tikrinami tikra rečiau“, – paaiškina pašnekovė. 

Šiandien gyventojai jau aktyviau rūpinasi savo namų šildymo sistemų tvarumu. Kaip rodo 

„Seb“ banko atliktas tyrimas, net 95 proc. respondentų yra svarbu būsto ekonomiškumas ir 

energijos sąnaudos. 79 proc. apklaustųjų tvirtina, kad jiems rūpi būsto žalumas ir tvarumas, 59 proc. 

svarbiu aspektu renkantis būstą laiko žaliąsias technologijas, tokias kaip saulės, vėjo ar geoterminę 

energiją, bei aplinkai draugiškas statybines medžiagas. 

Perkant tvarų būstą, siūlo geresnes paskolos sąlygas 

Banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė sako, kad 

rūpindamiesi būsto energiniu efektyvumu, tvariais ir aplinką puoselėjančiais sprendimais – tokiais 

kaip geoterminis šildymas, saulės, vėjo jėgainės, išmaniosios namų sistemos, aukščiausios 

energinės klasės buitinė technika ir pan., gyventojai prisideda prie aplinkosaugos, prisideda prie 

klimato kaitos mažinimo, taupo energiją ir tuo pačiu – ir savo lėšas. „Norintiems gyventi tvariau ir 

besidairantiems naujo būsto gyventojams bankas pirmasis rinkoje pristatė žaliąjį būsto kreditą, 

skirtą palankesnėmis sąlygomis įsigyti aukščiausio energinio efektyvumo būstą. Nauja banko 

paslauga sukurta siekiant paskatinti teigiamus pokyčius tvarumo srityje ir atsižvelgiant į 

besikeičiančius gyventojų poreikius. Banko žaliasis būsto kreditas suteikia specialias sąlygas įsigyti 

gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, pasižymintį dideliu energiniu efektyvumu. Tokį būstą 

įsigyjantiems gyventojams siūloma speciali palūkanų marža, netaikomas sutarties mokestis. 

Klientams, norintiems atnaujinti namus, diegti tvaresnius sprendimus namuose, kaip ir įprastai 

teikiame vartojimo paskolas, atkreipiame jų dėmesį į aplinkai draugiškus pasirinkimus“, – apie 

banko politiką pasakoja E. Dovbyšienė. 

Kad atitiktų „Seb“ banko žaliojo būsto kredito reikalavimus, iki 2021 m. pastatytas būstas 

turi atitikti ne žemesnę negu A++ energinio naudingumo klasę. Jei būstas pastatytas ar statomas po 

2021 m. jis turi atitikti A++ energinio naudingumo klasę ir būsto pirminės energijos poreikis 

(pavyzdžiui, šildymui, elektrai) turi būti 10 proc. mažesnis už beveik nulinę energiją naudojančių 

pastatų standartą. Šie kriterijai nustatyti remiantis Europos Sąjungos Taksonomijos reglamentu, 

kuris apibrėžia, ką dabar galime laikyti žaliuoju būstu. Tai reiškia, kad būstas energiją turi vartoti 

labai efektyviai. 
 

 
________ 

https://www.delfi.lt/temos/co2
https://www.delfi.lt/


 

119 

PASTATŲ VAIDMUO SIEKIANT KLIMATO TIKSLŲ: KODĖL RŪPINTIS VIEN NAUJŲ 

STATYBŲ TVARUMU NEPAKANKA? 

2021-12-10 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Nauji pastatai pasaulyje energiniu požiūriu tampa vis efektyvesni. Tarptautinės energetikos 

agentūros duomenimis, vidutinės kvadratiniam metrui tenkančios pastatų energijos sąnaudos per 

paskutinius du dešimtmečius sumažėjo maždaug 25 proc. Tačiau per tą patį laikotarpį bendras 

pastatų plotas pasaulyje išaugo net 65 proc. ir šiuo metu siekia apie 245 mlrd. kv. m. Tai reiškia, 

kad statybų apimčių augimas gerokai viršija pastatų energinio efektyvumo didėjimą. Tokia 

tendencija yra rimtas iššūkis pasaulio klimato tikslams. Bendrovės „Kingspan Insulation“ atstovas 

Lietuvoje Marius Kačinauskas sako, kad siekiant jų būtina ne tik statyti efektyvesnius pastatus, bet 

pasirūpinti ir esamų modernizavimu. 

Esamiems pastatams reikia daugiau dėmesio 

M. Kačinausko teigimu, pastarųjų metų pasiekimai didinant naujų pastatų energinio 

naudingumo rodiklius yra sveikinti, tačiau vien jų nepakanka. Ekspertas pažymi, kad maždaug 80 

proc. 2050 metais išsivysčiusiose šalyse stovėsiančių pastatų jau yra pastatyti. Vadinasi, dėti vilčių 

vien tik į tolesnį naujų pastatų energinio efektyvumo didinimą negalima, nors ši sritis išlieka svarbi. 

Didesnio dėmesio reikia ir jau pastatytiems pastatams. 

„Pasaulinio pastatų ir statybų aljanso duomenimis, pastatų eksploatacija lemia maždaug 28 

proc. pasaulinės CO2 emisijos. Tai yra išties reikšminga dalis, kurios vien aukštesniais naujų 

pastatų energinio efektyvumo rodikliais nesumažinsime. Svarbu, kad esami pastatai taip pat būtų 

pritaikyti šiandienos ir ateities poreikiams, pavyzdžiui, palaikant „Pasyvaus namo“ koncepciją ir jos 

įgyvendinimą bei skiriant reikiamas investicijas pastatų modernizavimui“, – sako M. Kačinauskas. 

Energinio efektyvumo svarba nemažėja 

Deja, progresas esamų pastatų energijos sunaudojimo ir CO2 emisijų mažinimo srityje 

pastaruoju metu lėtėjo. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, pastato kvadratiniam 

metrui tenkantis energijos suvartojimas nuo 2010 metų kasmet mažėjo tik 0,5-1 proc. Tuo metu 

tiesioginė pastatų CO2 emisija nuo 2010 iki 2019 metų išaugo 5 proc. Akivaizdu, kad šioje srityje 

reikia didesnių pastangų. 

„Nors pastatų energinis efektyvumas didėja, energijos poreikis juose taip pat nuolat auga. 

Žmonės yra priklausomi nuo vis daugiau elektros įrenginių ir prietaisų, o dažnėjančios karščio 

bangos lemia intensyvesnį energijai imlių oro kondicionavimo sistemų naudojimą. Be abejo, 

valstybėms vis didesne dalimi remiantis iš atsinaujinančių išteklių gaunama energija pastatų CO2 

pėdsakas taip pat sumažės. Visgi paprasčiausiai laukti – turbūt dar ne vieną dešimtmetį, kol 

perėjimas prie atsinaujinančių išteklių energetikos bus baigtas, nėra išeitis“, – sako M. Kačinauskas. 

Anot eksperto, net ir perėjus prie atsinaujinančių išteklių energinis efektyvumas išliks 

svarbiu tvarumo užtikrinimo komponentu. Nemažinant energijos suvartojimo žaliosios energetikos 

infrastruktūra būtų stipriai apkrauta, todėl jos plėtra ir palaikymas lemtų didesnius ekonominius ir 

aplinkosauginius kaštus. Šiandien pastatams tenka daugiau nei pusė (55 proc.) visų energijos 

sąnaudų. Kitų sričių, pavyzdžiui, transporto, perėjimas prie atsinaujinančių išteklių energetikos dar 

labiau apkraus elektros tiekimo tinklą, todėl pastatų energijos sąnaudų mažinimas išlieka 

imperatyvu. 

Renovacijos tempai pasaulyje per lėti 

Be abejo, lengviau pasakyti, nei padaryti. M. Kačinausko įsitikinimu, mažinant pastatų 

poveikį aplinkai reikalingos valstybių pastangos modernizuoti senesnius ir energiniu požiūriu 

mažiau efektyvius objektus. Kol kas šios pastangos yra nepakankamos. Tarptautinės energetikos 

agentūros duomenimis, šiuo metu daugelyje valstybių pastatų modernizavimo, didinant jų energinio 

efektyvumo rodiklius, metinės apimtys nesiekia 1 proc. Tai yra gerokai per maža dalis, jei norima 

pasiekti numatytų klimato tikslų. 

„Siekiant dekarbonizuoti esamus pastatus, Tarptautinės energetikos agentūros skaičiavimais, 

iki 2050-ųjų metines jų renovavimo ir modernizavimo apimtis reikia padidinti bent per 4 proc. Be 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/12/10/pastatu-vaidmuo-siekiant-klimato-tikslu-kodel-rupintis-vien-nauju-statybu-tvarumu-nepakanka
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abejo, tokie darbai reikalauja investicijų, kurioms padengti gali reikėti ne vienerių metų. Tačiau jų 

nauda didžiulė. Akademiniame „Energija ir pastatai“ žurnale 2018 metais publikuoto tyrimo 

duomenimis, pilnai integruota pastato inžinerinių sistemų ir fasado renovacija objekto energijos 

sąnaudas gali sumažinti net 84 proc.“, – sako M. Kačinauskas. 

Priemonių energinio efektyvumo didinimui netrūksta 

Anot jo, didžiausią efektą, mažinant pastatų energijos sunaudojimą ir CO2 emisiją, duoda 

fasado renovacija – pavyzdžiui, papildomos šilumos izoliacijos įrengimas ir įstiklinimo parametrų 

gerinimas. Pastato CO2 emisijos rodiklius taip pat gali pagerinti skaitmeninių energijos valdymo 

sprendimų ir pažangesnių šilumos tiekimo sistemų diegimas. Tiesa, ekspertas pažymi, kad be gerų 

šilumos izoliacijos rodiklių, pažangesnių sistemų ir infrastruktūros naudojimas nebus efektyvus. 

„Deja, investicijos į esamų pastatų energinio efektyvumo didinimą pastaraisiais metais 

pasaulyje nedidėjo, o pandemija gali jas dar labiau apkarpyti. Jei investicijos nespės su naujų 

statybų tempais, bendras pastatų energinis efektyvumas gali būti nepakankamas Paryžiaus klimato 

susitarimo tikslams pasiekti. Norint pakeisti šią tendenciją ir padidinti pastatų renovacijos apimtis 

reikia naujo požiūrio ir geresnių politinių bei finansinių svertų“, – sako M. Kačinauskas. 

Reikia ambicingesnės vizijos 

Anot eksperto, teigiamų rezultatų padėtų pasiekti aukštesni pastatų energinio efektyvumo 

standartai, griežtesnė jų atitikimo kontrolė, didesnis finansų sektoriaus įsitraukimas ir pasiryžimas 

finansuoti pastatų energinio efektyvumo didinimo projektus. Tai pat svarbu šių projektų 

įgyvendinimui palanki teisinė, finansinė ir verslo aplinka. 

„Nors daugelyje Vakarų rinkų egzistuoja pastatų pagerinimui skirtos subsidijų programos, 

tačiau jos dažniausiai yra nedidelės apimties ir yra susijusios su reikšmingomis rizikomis. Be to, 

subsidijuojant pastatų efektyvumo didinimo projektus ne visuomet pakankamas dėmesys skiriamas 

tinkamų medžiagų ir specialistų pasirinkimui. Siekiant išties pritaikyti gyvenamuosius namus, 

darbovietes ir visuomeninius pastatus šiandienos ir ateities poreikiams reikia gerokai ambicingesnės 

ir nuoseklesnės vizijos“, – sako M. Kačinauskas. 

Jo teigimu, tik taikant aukštesnius minimalaus energinio naudingumo reikalavimus tiek 

naujiems, tiek renovuojamiems pastatams, tobulinant energinio efektyvumo sertifikavimo procesą, 

taikant efektyvų finansinių paskatų mechanizmą ir dalinantis gerosiomis praktikomis galima 

pasiekti šiandienos iššūkius atitinkančių rezultatų. Anot M. Kačinausko, tam, visų pirma, reikia, kad 

pastatai būtų suvokiami kaip integrali pasaulinės energetikos sistemos dalis, kuri vaidina itin svarbų 

vaidmenį artėjant prie klimatui neutralios ateities. 
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IS-929/654-V-1 priedas 
 

Nuoroda į baigiamąją LowTEMP 2.0 SBR projekto konferenciją: "4-osios kartos žemos 

temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai" 2021 m. lapkričio 18 d., internetu 

TN: tn  

 

Gerbiamasis Pone arba Ponia, 

Labai ačiū, kad dalyvavote Baltijos jūros konferencijoje 

  
4-osios

 kartos žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklai 

  

Informuojame, kad konferencijų medžiagą galima rasti interneto svetainėje. Nutrauktas pristatymas 

įrašytas ir paruoštas klausytis .   

  

Dar kartą labai ačiū už jūsų dalyvavimą. Tikimės tolesnių bendrų įmonių.  

Išsamią informaciją, darbotvarkę ir įrašus galima rasti : 

https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/index.html 

 

Pagrindiniai rėmėjai: 

 
_______ 

 

Downloads 

Conference lectures 

 

I Session   13:00 - 15:00 CET  

 

13:00   Welcome from Marshal of Pomerania Region - The participants of the conference 

were greeted by   Stanisław Szultka Director of the Department of Economic Development  

13:10   "LowTEMP Project – Results and Lessons Learned"   Prezenter:   Adam Cenian 

project Leader  

13:30   "Training on Low Temperature District Heating in BSR"   Prezenter:   Jan Gerbitz, 

ZEBAU i Britta Schmigotzki, atene KOM  

14:00   "The world’s largest Low Temperature District Heating (LTDH) network – Lund, 

Sweden"   Prezenter:   Adam Jomaa Kraftringen  

14:20   "Low temperature district heating development in Vilnius"   Prezenter:   Vytautas 

Džiuvė Vilnius DH Company  

14:40   Discussion - The discussion leader   B. Schmigotzki & A. Cenian  

 

II Session   15:30 - 17:30 CET  

15:30   "IGRID - towards LTDH in city districts – Grundfos"   Prezenter:   Lars Krusborg 

Jakobsen Grundfos  

15:50   "Modelling tools for assessing the LTDH transition"   Prezenter:   Miika Rämä VTT  

16:10   "Barriers and solutions in the LTDH implementation process"   Prezenter:   Cecilia 

Thapper, SBH  

16:30   "The first Low Temperature Centralized Heat Supply System in Latvia: the pilot of 

Beļava Parish - Gulbene"   Prezenter:   Vladimirs Kirsanovs, (Ieva Pakere, Dagnija 

Blumberga, Francesco Romagnoli) RTU, Riga  

https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/downloads.html
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/index.html
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Wprowadzenie.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Training_LTDH.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/The%20world's%20largest%20LTDH%20network%20-%20Lund,%20Sweden.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/The%20world's%20largest%20LTDH%20network%20-%20Lund,%20Sweden.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Low%20temperature%20DH%20development%20in%20Vilnius.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/GRUNDFOS%20iGRID%20–%20towards%20LTDH%20in%20city%20districts.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Modelling%20tools%20for%20assessing.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Barriers%20and%20solutions%20in%20the%20LTDH%20implementation%20process.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Latvia.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Latvia.pdf
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16:50   "Lessons learned – supply temperature lowering in Łomża district heating grid"   

Prezenter:   Mieczysław Dzierzgowski, IMP  

17:10   Discussion and final conclusions - The discussion leader   B. Schmigotzki & A. Cenian  

 

Videos from the conference lectures 

 

Sesja I   13:00 - 15:00 CET  

 

13:00   "Welcome from Marshal of Pomerania Region" - The participants of the conference 

were greeted by   Stanisław Szultka Director of the Department of Economic Development  

13:10   "LowTEMP Project – Results and Lessons Learned"   Prezenter:   Adam Cenian 

project Leader  

13:30   "Training on Low Temperature District Heating in BSR"   Prezenter:   Jan Gerbitz, 

ZEBAU i Britta Schmigotzki, atene KOM  

14:00   The world’s largest Low Temperature District Heating (LTDH) network – Lund, 

Sweden"  Prezenter:   Adam Jomaa Kraftringen  

14:20   "Low -temperature district heating development in Vilnius"   Prezenter:   Vytautas 

Džiuvė Vilnius DH Company  

14:40   "Discussion" - The discussion leader   B. Schmigotzki & A. Cenian  

 

Sesja II   15:30 - 17:30 CET  

15:30   "IGRID - towards LTDH in city districts – Grundfos"   Prezenter:   Lars Krusborg 

Jakobsen Grundfos  

15:50   "Modelling tools for assessing the LTDH transition"   Prezenter:   Miika Rämä VTT  

16:10   "Barriers and solutions in the LTDH implementation process"   Prezenter:   Cecilia 

Thapper, SBH  

16:30   "The first Low Temperature Centralized Heat Supply System in Latvia: the pilot of 

Beļava Parish - Gulbene"   Prezenter:   Vladimirs Kirsanovs, (Ieva Pakere, Dagnija 

Blumberga, Francesco Romagnoli) RTU, Riga  

16:50   "Lessons learned – supply temperature lowering in Łomża district heating grid "   

Prezenter:   Mieczysław Dzierzgowski, IMP  

17:10   Discussion and final conclusions - The discussion leader   B. Schmigotzki & A. Cenian  

 

Training materials from Grundfos Poland 

 

Measure points; Bypasses_bro iSOLUTIONS; T-Zone configuration; P-Zone configuration; 

Building balance; District Heating Concept; Pressure Zone; Temperature Optimiser; 

Temperature Zone; Intelligent district heating zones; Low temperature zones.  

 

 
4th Generation Heating Networks 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

im. R. Szewalskiego, ul.J.Fiszera 14, 

80-231 Gdańsk 
Email: konferencja@imp.gda.pl 

Phone: +48 58 52 25 329 

2018 © IMP PAN. All rights reserved. 

Polityka prywatności 

 
 

https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/lectures/Lomza.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/1_powitanie.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/2_wprowadzenie.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/3_atene.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/4_kraftringen.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/4_kraftringen.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/5_Vilnius.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/6_pytania.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/7_Grundfos.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/8_VTT.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/9_sbhub.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/10_Riga.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/10_Riga.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/videos/11_Lomza.mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/iGRID_measure%20points_ART6_XHI_LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/iGRID_bypasses_bro_iSOLUTIONS_ART6_XHI_LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/iGRID_T-Zone_configuration_ART7_XHI_LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/iGRID_P-Zone_configuration_ART7_XHI_LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/building_balance_brochure_art10_JHS.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/District%20Heating%20Concept%20Brochure%20LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/Pressure%20Zone%20Brochure%20LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/Temperature%20Optimiser%20Brochure%20LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/broszury_EN/Temperature%20Zone%20Brochure%20LOW.pdf
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/filmy_EN/X2Download.com-How%20intelligent%20district%20heating%20zones%20are%20operated%20with%20Grundfos%20iGRID-(1080p).mp4
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/sponsor/filmy_EN/X2Download.com-Low%20temperature%20zones%20in%20district%20heating%20with%20Grundfos%20iGRID-(1080p).mp4
mailto:konferencja@imp.gda.pl
tel:+48585225188
https://www.imp.gda.pl/lowtemp/conference/polityka_prywatnosci.html
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IS-929/654-V-2 priedas 
 

SADM INFO. Dėl informacijos apie kompensacijas pateikimo sąskaitose už šildymą 

 
-----Original Appointment----- 

From: Asta Steponavičiūtė <Asta.Steponaviciute@socmin.lt>  

Sent: Thursday, December 16, 2021 11:55 AM 

To: Asta Steponavičiūtė; Ana Selčinskienė; info@lsta.lt; inga.ziliene@enmin.lt; Karolis.Svaikauskas@enmin.lt; Tomas 

Kavaliauskas; Svetlana Kulpina; Kristina Tumienė; vaida.budzeviciene@prezidentas.lt; 

tomas.lukosevicius@prezidentas.lt; Ramunė Gurklienė – LŠTA; valdas.lukosevicius@lsta.lt; mantas@lsta.lt 

Cc: rasa.miksaite@enmin.lt 
Subject: Dėl informacijos apie kompensacijas pateikimo sąskaitose už šildymą 

When: antradienis 2021 m. gruodis 21 15:00-16:30 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 

Where: „Microsoft Teams“ susitikimas 

 

Laba diena, 

Kviečiame dalyvauti posėdyje dėl informacijos apie kompensacijas pateikimo sąskaitose už 

šildymą. 

Prisijungimo nuoroda žemiau. 

 
Pagarbiai 

Asta Steponavičiūtė  

Mob. +370 608 10370 

el. p. Asta.Steponaviciute@socmin.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius 

socmin.lrv.lt, www.lietuva.lt  

 

 

________________________________________________________________________________  

„Microsoft Teams“ susitikimas  

Prisijungti naudodami kompiuterį arba mobiliąją programėlę  

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo  

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys  
________________________________________________________________________________ 
 

mailto:Asta.Steponaviciute@socmin.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vaida.budzeviciene@prezidentas.lt
mailto:tomas.lukosevicius@prezidentas.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:rasa.miksaite@enmin.lt
mailto:Asta.Steponaviciute@socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/
http://www.lietuva.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFlZDJiYTItZTJjMy00OTg2LThlOGQtZWQ3ZTlhOGQ1NzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63%22%2c%22Oid%22%3a%226aa8a35e-df6e-4f66-b6e9-5dcc6f8b83b1%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6aa8a35e-df6e-4f66-b6e9-5dcc6f8b83b1&tenantId=6062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63&threadId=19_meeting_ZGFlZDJiYTItZTJjMy00OTg2LThlOGQtZWQ3ZTlhOGQ1NzRj@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT
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IS-929/654-V-3 priedas 
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IS-929/654-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-15 pranešimas  

TN: tn  

 

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“: ŽIEMA PARODĖ DANTUKUS, BET NEĮKANDO 

 

Praėjusią savaitę Lietuvą užklupusią pirmąją rimtesnę šalčio bangą Klaipėdos energetikai 

atlaikė. Tiesa, ne be nuostolių. Vienas nepriklausomas šilumos gamintojas dėl gedimo sustabdė 

veiklą, kiti dirbo mažesniais pajėgumais nei buvo numatyta. O Klaipėdos miesto savivaldybės 

kontroliuojama bendrovė „Klaipėdos energija“ šilumai gaminti pasitelkė rezervinius katilus ir 

panaudojo sukauptą rezervinį kurą – mazutą, kuris šiuo metu pigesnis už gamtines dujas. 

Dirbo visi padaliniai 

Kai paspaudžia rimti šalčiai, energetikams darbe visada daugiau nerimo. „Didesnis šaltis 

mums reiškia didesnius slėgius trasose, aukštesnę ruošiamo termofikacinio vandens temperatūrą. 

Dirbant maksimaliu režimu mažiausias techninis nesklandumas gali įtakoti šilumos gamybos 

sutrikimus ir tuomet jau turim situaciją, kai reikia čia ir dabar spręsti iškilusią problemą“, – 

pasakojo Marius Prelgauskis, AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius. 

Pasak energetiko, kai lauke šalta, visi sektoriai naudoja daugiau elektros energijos, tad 

galimi jos tiekimo sutrikimai, dėl ko išsijungia svyravimams jautri valdymo automatika. Arba, jei 

nukrenta dujų slėgis, stoja šilumą gaminantys katilai. Šįkart, skirtingai nei pernykštę žiemą, tokių 

avarinių situacijų nebuvo. 

Žinia, Klaipėdoje šilumą miestui gamina ne tik savivaldybės kontroliuojama AB „Klaipėdos 

energija“, bet ir 6 nepriklausomi gamintojai. Tačiau praėjusią savaitę, kai uostamiestyje kelias paras 

lauke spaudė 11-17 laipsnių šaltis, dalis jų miestui šilumos netiekė. „Senamiesčio ir šiaurinėje 

miesto dalyje turime tris nepriklausomus gamintojus, bet jų katilinių pajėgumai gana maži. Kai oro 

temperatūra ženkliai nukrenta, nepriklausomi gamintojai negali patenkinti išaugusio šilumos 

energijos poreikio. Tuomet mes užkuriame savo rezervinius katilus“, – aiškino M. Prelgauskis. 

Būtent todėl praėjusią savaitę baltas garas kilo ir iš Danės gatvėje esančios katilinės kamino 

– dujas deginantis katilas gamino šilumą šiaurinei miesto daliai. 

Pasinaudojo pigesniu kuru 

Šilutės plente esančioje pagrindinėje AB „Klaipėdos energija“ katilinėje buvo užkurti trijų 

rūšių kurą naudojantys katilai. „Pagrindinis mūsų kuras yra biokuras. Šioje katilinėje turime keturis 

biokuro katilus, kurie praėjusią savaitę dirbo visu pajėgumu. Per didžiausius šalčius užkuriame ir 

mūsų galingiausią 100 MW galios gamtines dujas deginantį katilą. O šįkart pasinaudojome ir 

rezerviniu mazutą deginančiu katilu“, – pasakojo bendrovės technikos direktorius. 

Mazuto rezervus bendrovė turi sukaupusi dar iš tų laikų, kai Lietuva neturėjo dujų tiekimo 

alternatyvos per jūrinį terminalą ir privalėjo laikyti tokį mazuto kiekį, kad galėtų mėnesį apšildyti 

Klaipėdą, jei vamzdynu iš Rusijos nutrūktų gamtinių dujų tiekimas. 

Dabar šis rezervas pravertė taupant vartotojų išlaidas šilumai. „Iki praėjusių metų mazutas 

buvo brangesnis už gamtines dujas, tad naudoti jį šildymui buvo ekonomiškai nenaudinga. O šiemet 

gamtinių dujų kaina pašoko į neregėtas aukštumas, todėl, siekiant taupyti klientų išlaidas šildymo 

paslaugai, per didžiuosius šalčius deginome mažiau dujų ir dalį šilumos gaminome iš mazuto“, – 

sakė M. Prelgauskis. 

Mazutas šiuo metu yra beveik dvigubai pigesnis už gamtines dujas, kurios per metus 

pabrango net 240 procentų. Pernai lapkritį deginamų gamtinių dujų kaina buvo 47 eurai už 

megavatvalandę (Eur/MWh), o šiemet lapkritį jų kaina pasiekė 112 Eur/MWh. 

https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-ziema-parode-dantukus-bet-neikando/
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Saugant klaipėdiečių sveikatą ir tuo pačiu užtikrinant, kad nebūtų viršijami nustatyti taršos 

reikalavimai, mazutas yra deginamas tame pačiame katile kartu su gamtinėmis dujomis. Tuomet 

visiškai sudega mazute esantys teršalai, realiu laiku yra stebimi ir kontroliuojami išmetamų teršalų 

kiekiai. 

Pagal Klaipėdoje centralizuotam šildymui panaudojamą kurą, AB „Klaipėdos energija“ 

tiekiama šiluma atitinka aukščiausią A++ ekologijos standartą, kai ne mažiau kaip 50 proc. 

energijos turi būti pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. AB „Klaipėdos 

energija“ gerokai viršija šį rodiklį – uostamiestyje apie 70 proc. šilumos pagaminama iš 

atsinaujinančių šaltinių. 

________ 
 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-13 pranešimas  

TN: tn  

 
KLAIPĖDOJE ŠILUMA PABRANGO GEROKAI NUOSAIKIAU NEI VISOJE ŠALYJE 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia, kad vidutinė gruodį 

centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 6,69 ct/kWh (be PVM). Palyginus su lapkričiu 

kilovatvalandės kaina didėja 15,54 proc., o per metus – 60,82 proc. Uostamiesčiui ir Gargždams 

centralizuotą šilumą tiekiančios AB „Klaipėdos energijos” valdyba gruodžiui yra nustačiusi 5,77 ct 

be PVM tarifą. Jis yra 8,8 proc. didesnis nei galiojęs lapkritį ir 22,5 proc. didesnis nei praėjusių 

metų gruodžio.  

Tarp penkių didžiųjų miestų už gruodžio šilumą mažiausiai mokės Kauno, daugiausiai – 

Vilniaus gyventojai. Uostamiestis yra trečioje vietoje, į priekį dar praleidęs Panevėžį. Visoje 

Lietuvoje mažiausiai mokės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,5 ct/kWh 

su PVM).  

Anot VERT, per metus (2021 m. spalis / 2020 m. spalis) biokuro kaina padidėjo 90,99 proc., 

o gamtinių dujų kaina – net 268,89 proc. Gruodį, lyginant su lapkričiu, iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų (NŠG) superkamos šilumos vidutinė kaina šalyje padidėjo 16,29 proc.: nuo 2,64 iki 3,07 

ct/kWh.  

Klaipėdoje vidutinė NŠG šilumos kaina gruodį siekia 3,05 ct/kWh. Pigiausiai – 2,79 ct/kWh 

– ją parduoda „Klaipėdos baldai”. Brangiausiai šiluma atsieina ją gaminant pačios „Klaipėdos 

energijos” biokuro katiluose – 3,26 ct/kWh. Per metus labiausiai iš uostamiesčio NŠG savo šilumą 

pabrangino „Klaipėdos mediena” – net 40,6 proc. Mažiausia – 17,2 proc. – tarifą pasididino pati 

„Klaipėdos energija” savo biokurinei šilumai. 

 
 

https://www.klenergija.lt/klaipedoje-siluma-pabrango-gerokai-nuosaikiau-nei-visoje-salyje/
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IS-929/654-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA pagrindinės veiklos kryptys 2021 metais (projektas) 

 

1. Teisėkūra: 

a. ŠŪĮ naujo projekto rengimas ir diskusijos 

b. ŠŪĮ pataisos dėl ŠP sąnaudų padengimo  

c. Kainų metodikos tobulinimas: atnaujinta metodika, didesnis WACC 

d. Inicijuotas požiūrio į lyginamąją analizę keitimas: dvi VERT studijos, individualus 

priėjimas vertinant pagrįstas sąnaudas 

e. Biomasės tvarumo aspektai 

f. Savivaldybių soc. būsto nuomininkų skolų problemos sprendimas 

g. Darbas šilumos taryboje; 

h. Darbas šilumos supirkimo tvarkos tobulinimo darbo grupėje. 

i. Inicijuoti pasiūlymai teisės aktų tobulinimui: dėl ŠT apsaugos zonų, dėl socialinių būstų 

skolininkų, dėl projektinių šilumnešio temperatūrų, dėl biokuro įsigijimo ne biržoje, dėl 

elektros persiuntimo savo reikmėms, dėl kuro ir galių rezervavimo, vidaus sistemų 

priežiūros, ŠP remonto sąnaudų apmokėjimo, dėl alternatyvių šilumos šaltinių 

racionalios plėtros ir t.t. 

 

2. Nuomonės formavimas, visuomenės švietimas: 

a. LŠTA pažymos, pranešimai, straipsniai, Šiluminė technika... 

b. Webinarai, kuriuose pagal kvietimus dalyvauja atsakingi valdininkai 

c. Publikacijos, interviu, Publicum straipsniai,  

d. Tiesioginiai bendravimai, pasitarimai, lobizmas  

e. EHP kongresas Vilniuje 

f. Pagalba universitetams KTU ir VGTU 

g.  2021 metų CŠT įmonių ūkinės veiklos statistika 

h. Parengta medžiaga EHP leidiniui Country by country 

i. „Mažosios renovacijos“ populiarinimas; 

j. Bendradarbiavimas su EM, AM, VERT ir kt. specialistais: info pateikimas, duomenų 

surinkimas, apklausų atlikimas, nuomonių teikimas. 

 

3. Pagalba CŠT įmonėms, specilaistų kompetencijos kėlimas: 

a. Pirmadienio webinarai 

b. LŠTA užsakyti tyrimai ir studijos 

c. LŠTA analitinės konsultacinės pažymos 

d. Keitimasis patirtimi, projektų pristatymas 

e. Tarptautiniai projektai ir konferencijos, webinarai 

f. Teisinės konsultacijos 

g.  AGFW taisyklių vertimai 

 

4. CŠT įmonių vadovybės komunikacija: 

a. Ketvirtadienio pasitarimai 

b. Gyvi susitikimai, rugpjūtį, gruodį 

c. Vizitai į įmones 

 

5. Parama CŠT sektoriui: 

a. LŠTA inciatyva patvirtinta Prisijungimo prie CŠT priemonė (KKP) 

b. „Mažoji renovacija“ 

c. Pasiruošimas ES SF 2021-2027 
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IS-929/654-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO LŠTA 2021-12-20 pirmadienio webinaras_GIS taikymas CŠT sistemose 

 

Kvietimas_LŠTA pirmadienio webinaras_GIS taikymas CŠT sistemose 

 

Kviečiame š.m. gruodžio 20 d. (pirmadienį) 14.00 val. į LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir 

ekspertų nuotolinį seminarą, kurio tema „GIS (ArcGIS) nauda šilumos tinklų eksploatacijoje“ 

(pranešėjas: UAB Hnit-Baltic atstovas Augustinas Daugilis). 
 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

INFO_LŠTA 2021-12—13 pirmadienio webinaro medžiaga_CŠT sektoriaus investavimo 

kryptys_paramos priemonės_finansavimo sąlygos 

 

Siunčiame vakar dienos LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotolinio susitikimo medžiagą: 

- Pranešimas CŠT įmonių galimos investicijų kryptys ir kliūtys (LŠTA pranešimas) 

- Esamos ir planuojamos paramos priemonės (LŠTA pranešimas) 

- Vaizdo įrašas čia:  LSTA pirmadienio webinaras_CŠT sektoriaus investavimo 

kryptys_paramos priemonės_finansavimo sąlygos-20211213_140402-Meeting 

Recording.mp4 

Jeigu turite komentarų/pastebėjimų - atsiųskite. 

 

Papildomai informuojame, jog kitą pirmadienį (gruodžio 20 d.) 14 val. webinaro tema - GIS 

(ArcGIS) nauda šilumos tinklų eksploatacijoje (pranešėjai UAB Hnit-Baltic atstovai). 

Prisijungimo nuorodą atsiųsime šį penktadienį. 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

CŠT įmonių galimos investicijų kryptys ir kliūtys (LŠTA pranešimas), Esamos ir planuojamos 

paramos priemonės (LŠTA pranešimas) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma: IS-929/654-VI-3-1 priedas 2021-12-20.zip). 

_______ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyOTU4MDMtNWJhMS00MjhjLTg5OWItMzYzNGI4YzdkYzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZGIyOTU4MDMtNWJhMS00MjhjLTg5OWItMzYzNGI4YzdkYzM4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQBAPDW0RjlEimRfztSSLsABi4FM_lxgGddbb5pJmzzraQ?e=l6rJyt
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQBAPDW0RjlEimRfztSSLsABi4FM_lxgGddbb5pJmzzraQ?e=l6rJyt
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQBAPDW0RjlEimRfztSSLsABi4FM_lxgGddbb5pJmzzraQ?e=l6rJyt
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQBAPDW0RjlEimRfztSSLsABi4FM_lxgGddbb5pJmzzraQ?e=l6rJyt
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs 

probleminiai klausimai 

 

PRIMINIMAS_LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs 

probleminiai klausimai 

 

Maloniai primename,  kad laukiame iš įmonių aktualių klausimų sąrašo dėl dabartinės ir naujos 

kainodaros praktinio įgyvendinimo (kur matote problemas, sunkumus, kurios vietos neaiškios, 

pertekliniai, nekorektiški reikalavimai ir pnš.) planuojamiems nuotoliniams mokymams su „Vilnius 

economics“ ekspertais  (žr. paklausimą apačioje ). 

Būtume dėkingi sulaukę Jūsų atsakymų iki šio penktadienio gruodžio 17 d. el.p  ramune@lsta.lt 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, December 3, 2021 5:02 PM 

Subject: LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs probleminiai klausimai 

Importance: High 

 

Gerb. įmonių vadovai, 

Spalio pabaigoje VERT organizavo mokymus CŠT reguliuojamos apskaitos, veiklos 

ataskaitų rengimo, investicijų planavimo/derinimo temomis, tačiau daugumai bendrovių vis dar 

išlieka neaiškumų atskirais klausimais (pvz. bazinių kainų nustatymo, sąnaudų pagrindimo, darbo 

užmokesčio fondo pripažinimo ir pnš.). LŠTA 2022 m. sausio mėn. planuoja su UAB “Vilnius 

economics” ekspertais (Rapolas Striukas ir kt) pravesti konsultacijas (klausimų-atsakymų 

seminaras) praktinės dabartinės ir naujos kainodaros klausimais (dalyvautų tik LŠTA šilumos 

tiekimo įmonės). Vėlesniu etapu, apibendrinant problemines vietas, būtų teikiami siūlymai VERT 

dėl neaiškių kainodaros epizodų, jų koregavimo, patikslinimo, vienodo, korektiško teisės aktų 

nuostatų vertinimo (pvz. įmonėms teikiant kainų projektus) ir pnš. 

Tam, kad „Vilnius economics” specialistai galėtų iš anksto pasiruošti ir detaliau pristatyti, 

panagrinėti problemines temas, būtų labai gerai gauti Jūsų įmonei aktualius klausimus dėl kurių 

kyla neaiškumų ir norėtumėt pasitarti/padiskutuoti. 

Klausimų sąrašo laukiame iki gruodžio 13 d. (pirmadienio) el.p. ramune@lsta.lt  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-929/654-VI-4 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 23 2021-12-15 

TN: tn  
 

 
_______ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 23 2021-12-15 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-929/654-VI-4-1 priedas 2021-

12-20.pdf). 
 
 
 

 

 

https://www.lsd.lt/index.php?-446021669
https://www.lsd.lt/index.php?-446021669

