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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-933/658 

2022-01-13/2022-01-17 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-933/658-I-1 priede pateikiama: 

• ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ 

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 

(LRV nutarimas 277) Suvestinė redakcija nuo 2022-01-08, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2022-01-12 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos 

ir sąlygų aprašą, TN: tn. 

• VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-13, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-I-3 priede pateikiama: 

• VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA, 2022 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. N-1 

(190) DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o Lietuvių kalbos rašybos taisyklės – leidinys „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, 

komentarai, patarimai“ TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-933/658-I-3-1 priedas 2022-01-17.zip). 

 

Šio skyriaus IS-933/658-I-4 priede pateikiama: 

• LRV 2022-01-13 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

o LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO Suvestinė redakcija nuo 2022-01-14 iki 2022-02-28 TN: tn (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-I-4-1 

priedas 2022-01-17.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2022-01-07 teikimas Nr. (22.2-24 Mr)3-24 dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. 

įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto teikimo išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos 

valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-12/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05028f0073a311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05028f0073a311ec993ff5ca6e8ba60c
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/17b9492071de11ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/17b9492071de11ecb2fe9975f8a9e52e
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atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-II-1-1 

priedas 2022-01-17.zip). 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2022-01-10 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo, TN: tn, 

• VERT 2022-01-12 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-01-12 posėdžio „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 

m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-II-2-1 priedas 2022-

01-17.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2022-01-07 teikimas Nr. (22.1-24Mr) 3-21 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, TN: tn, 

o 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“ 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-933/658-II-3-1 priedas 2022-01-17.zip). 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-01-13 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-01-13 posėdžio „3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įmokų degalų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyviams derinimo“; „6. 

Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo.“ medžiaga 

TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

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

933/658-II-4-1 priedas 2022-01-17.zip) 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-5 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Darbo grupės pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) teisiniam reguliavimui tobulinti susitikimas, 

• LŠTA INFO. Žiniai EM rengiami TA projektai, 

• Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių ir Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų pakeitimo proketai ir projektus lydintys 

dokumentai. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-6 priede pateikiama:  

• AB „Panevėžio energija“ PASTABOS. Dėl statybos techninio reglamento STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-01-19 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-01-19 posėdžio „7. Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis 

nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai 

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

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-10/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-12/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-12/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be53a7a071dc11ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be53a7a071dc11ecb2fe9975f8a9e52e
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-II-7-1 priedas 2022-

01-17.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-933/658-II-8 priede pateikiama: 

• AM 2022-01-14 pranešimas. Ministerija teikia siūlymą, kaip efektyviai valdyti šalies 

vandens tinklus, TN: tn, 

o GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 

(nauja redakcija) ir VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO 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-933/658-II-8-1 

priedas 2022-01-17.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-10 pranešimas. VERT: sausio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn, 

• LŠTA INFO. Šilumos tiekimo bendrovių 2022-01-01 šilumos kainos, su 9 proc. PVM 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-01-11 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-11 raštas AM, EM, STT Nr. 06 DĖL APSIRŪPINIMU KARŠTU 

VANDENIU REGLAMENTAVIMO, TN: tn, 

• STT 2020 m. liepos 7 d. antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-5263 DĖL KARŠTO 

VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĮ BŪDŲ TEISINIO 

REGLAMENTAVIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-10 raštas/atsakymas DĖL SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, 

INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE ŠILDYMO KOMPENSACIJAS 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-10 raštas/atsakymas AB „Panevėžio energija“ Nr. 05 nuomonė dėl šilumos 

perdavimo tinklų iškėlimo iš privataus sklypo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-13 pranešimas. VERT nustatė minimalius elektros energijos persiuntimo 

patikimumo lygius, TN: tn, 

• VERT 2022-01-13 pranešimas. VERT suderino BALTPOOL UAB degalų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmoką, TN: tn. 

• VERT 2022 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. O3E-31 DĖL BALTPOOL UAB TAIKOMŲ 

ĮMOKŲ DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APSKAITOS 

VIENETŲ SISTEMOS DALYVIAMS DERINIMO, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-teikia-siulyma-kaip-efektyviai-valdyti-salies-vandens-tinklus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-10/vert-sausio-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220111_06_AM-del-KV-reglamentavimo.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220110_05_Atsakymas-Panevezio-energijai_K.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-nustate-minimalius-elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-lygius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-suderino-baltpool-uab-degalu-is-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-apskaitos-vienetu-sistemos-dalyviu-imoka.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b85b6350751611ec993ff5ca6e8ba60c
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Šio skyriaus IS-933/658-IV-1 priede pateikiama:  

• VYRIAUSYBĖJE – KAKTOMUŠA DĖL POKYČIŲ EUROPOS ENERGETINĖJE 

STRATEGIJOJE, Edgaras Savickas 2022 m. sausio 12 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2022 01 10 pranešimas. Kompensacija už būsto šildymą 2022 metais: ką svarbu žinoti? 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022 01 12 pranešimas. Lietuvoje diegiama daniška atliekų ženklinimo sistema: 

rūšiuoti bus lengva ir vaikui, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-4 priede pateikiama 

• JĖGAINĖS NORI DEGINTI DAUGIAU ATLIEKŲ: NERIMAUJAMA DĖL POVEIKIO 

APLINKAI IR KAINŲ, Giedrius Gaidamavičius, BNS, 2022 m. sausio 10 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-5 priede pateikiama 

• ŠILDYMO SĄSKAITOS ŠOKIRAVO: KAI KURIEMS UŽ GRUODĮ TEKS SUMOKĖTI 

DAUGIAU NEI 200 EURŲ, O SAUSĮ – DAR BRANGIAU, Raminta Rakauskė 2022 m. 

sausio 10 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

• MILŽINIŠKŲ SĄSKAITŲ BAIMĖ IŠSIPILDĖ SU KAUPU: SENŲ BUTŲ SAVININKAI 

MOKĖS IR PO 200 EURŲ, Jonas Deveikis, Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt, 2022.01.10, TN: tn. 

• Spaudos konferencija iš Seimo: „Sąskaitos už šildymą: valdžia „nusiplovė“, TN: tn, 

(tiesioginės nuorodos tekste) 

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-6 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-01-11 pranešimas. Dujų kainų krizė: situacija sudėtinga, 

bet valdoma, šilumos tiekimas nenutrūks, TN: tn, 

• SAVIVALDYBĖ KRITINĖJE PADĖTYJE ESANTIEMS „VILNIAUS ŠILUMOS 

TINKLAMS“ SUTEIKĖ 15 MLN. EURŲ GARANTIJĄ, www.LRT.lt, 2022.01.12, TN: tn, 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-01-14 pranešimas. Šildymo išlaidoms kompensuoti 

Vilnius ieško visų įmanomų galimybių, TN: tn, 

• ZUOKO PAVIEŠINTAS LAIŠKAS UŽMINĖ MĮSLĘ: VILNIUS GALI LIKTI BE 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS? Jonas Deveikis, www.LRT.lt, 2022.01.11, TN: tn, 

• BRONIUS CICĖNAS: VILNIUJE ŠILUMOS KAINA VIRŠIJA VISŲ LAIKŲ 

REKORDUS, Autorius: Bronius Cicėnas, Publikuota: 2022 sausio 10d. www.15min.lt, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-IV-7 priede pateikiama 

• TEL¬ŠIŲ ŠI¬LU¬MOS ŪKIS. AR NE¬TEKS PE¬RIM¬TI SU¬SKI¬LU¬SIOS 

GEL¬DOS? Antanas NEKRAŠIUS, 11 sausio, 2022, www.tzinios.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-933/658-V-1 priede pateikiama 

• AM INFO. Aplinkos ministerijos spalio 14 d. 9 val. spaudos konferencija. 

 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89170037
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-diegiama-daniska-atlieku-zenklinimo-sistema-rusiuoti-bus-lengva-ir-vaikui
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/jegaines-nori-deginti-daugiau-atlieku-nerimaujama-del-poveikio-aplinkai-ir-kainu.d?id=89156249
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89157461
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1584535/milzinisku-saskaitu-baime-issipilde-su-kaupu-senu-butu-savininkai-mokes-ir-po-200-euru
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/duju-kainu-krize-situacija-sudetinga-bet-valdoma-silumos-tiekimas-nenutruks:627
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1587253/savivaldybe-kritineje-padetyje-esantiems-vilniaus-silumos-tinklams-suteike-15-mln-euru-garantija
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/sildymo-islaidoms-kompensuoti-vilnius-iesko-visu-imanomu-galimybiu:629
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1585885/zuoko-paviesintas-laiskas-uzmine-misle-vilnius-gali-likti-be-sildymo-ir-karsto-vandens
http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-cicenas-vilniuje-silumos-kaina-virsija-visu-laiku-rekordus-18-1625778?utm_source=rssfeed_default&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed
https://tzinios.lt/telsiu-silumos-ukis-ar-neteks-perimti-suskilusios-geldos/
http://www.tzinios.lt/
https://tzinios.lt/telsiu-silumos-ukis-ar-neteks-perimti-suskilusios-geldos/
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Šio skyriaus IS-933/658-V-2 priede pateikiama 

• Vartotojų aljanso Kvietimas į renginį-diskusiją renovacijos tema, sausio 17 d. 9 val.. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS NE MAŽIAU SVARBUS, KAIP 

ELEKTROS AR DUJŲ TIEKIMAS, 

• LŠTA INFO. 2022-01-13 pasitarimas EM dėl biokuro SM3 platesnio naudojimo. LŠTA 

įžvalgos ir pasiūlymai. 

o LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA „BIOKURO KATILŲ 

EKSPLOATAVIMO PROBLEMOS DĖL MEDIENOS SKIEDROS KURO 

KOKYBĖS“ Rengėjas: Dr. Kęstutis Buinevičius (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-VI-1-1 priedas 2022-01-17.pdf). 

• Baltpool INFO. Pristatymas 2022-01-13 susitikime EM „Susitikimas dėl biokuro klausimų“ 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-2 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA 220110 vebinaro medžiaga_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių sąlygų 

modernizuojamiems pastatams problematikos (tiesioginės nuorodos tekste) 

o Eksperto Valdo Narkūno pranešimas Prisijungimo salygų klaidos.pdf (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-VI-2-1 priedas 

2022-01-17.pdf). 

• LŠTA INFO. Mokymų 2022-01-17 vebinaras_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra_1 

dalis. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-01-13 pranešimas. CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS – 

EFEKTYVUS ATSAKAS BRANGSTANČIAI ENERGIJAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl investicinių projektų planavimo, 

• LŠTA INFO. Dėl 2022 KKP_CŠT priemonės. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-5 priede pateikiama 

• APVA_Ignitis INFO, Gaukite valstybės paramą saulės elektrinėms, saulės parkams ir 

šilumos siurbliams! TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-933/658-VI-6 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-01-13 pranešimas. APLINKOSAUGININKAI TIKRINO 

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“: PAŽEIDIMŲ NENUSTATYTA, TN: tn. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotas-sildymas-efektyvus-atsakas-brangstanciai-energijai
https://email.ignitis.lt/q9h0p4t1p5/1862858751250273513/k7l3/
https://www.klenergija.lt/aplinkosaugininkai-tikrino-ab-klaipedos-energija-pazeidimu-nenustatyta/
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IS-933/658-I-1 priedas 
 

TN: tn  
 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-08 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 23-976, i. K. 1031100NUTA00000277 
Nauja redakcija nuo 2014-07-30: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS  

DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ 

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2003 m. kovo 3 d. Nr. 277 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

nutaria:  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

 
Patvirtinti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 

energijai gaminti, pirkimų taisykles (pridedama).  

 
L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS PETRAS ČĖSNA 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 

redakcija) 

 

ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA 

ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 
gaminti, pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 

energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, 

pareigas ir atsakomybę, vykdomų pirkimų kontrolės tvarką.  

2. Taisyklėse nustatyta tvarka yra privaloma šilumos tiekėjams, elektros energijos gamintojams, 
reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir bendriems šilumos ir elektros energijos 

gamintojams, įsigyjantiems energiją ir (ar) kurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti. 

Nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams Taisyklėse nustatytos biokuro įsigijimo tvarkos 
nuostatos taikomos visa apimtimi, jeigu sandorio ekonominio naudingumo sąlyga vertinama pagal Taisyklių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.71EFE19E8B95
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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21.1.1 papunktį, visais kitais atvejais nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, 

įsigyjantiems biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, yra privalomai taikomos tik Taisyklių I 
skyriaus, 12, 21–24, 122, 127, 136, 1361, 139 punktų, XIV ir XV skyrių nuostatos. Taisyklių nuostatos 

netaikomos tais atvejais, kai įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl 

energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

21. Esant ekstremaliai energetikos padėčiai, įmonės, veikiančios energetikos srityje, energijos ar 
kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus turi teisę vykdyti netaikydamos Taisyklių 

nuostatų. Jeigu energetikos įmonė energijos išteklius įsigyja ne biržoje, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, privalo informaciją apie tokią sudarytą energijos išteklių įsigijimo 
sutartį pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir nurodyti:  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

21.1. pasirinktą energijos išteklių įsigijimo būdą; 
21.2. tiekėjo, su kuriuo sudaryta energijos išteklių įsigijimo sutartis, pavadinimą; 

21.3. sutartyje nustatytą energijos išteklių kiekį; 

21.4. sutartyje nustatytą energijos išteklių kainą; 
21.5. sutarties trukmę; 

21.6. sudarytos energijos išteklių įsigijimo sutarties vertę; 

21.7. visas kitas paslaugas, kurias tiekėjas privalo teikti pagal sudarytą sutartį ir jų sąlygas 
(pavyzdžiui, energijos išteklių rezervinių atsargų teikimo paslauga).  

Papildyta punktu: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

3. Įsigyjančioji organizacija užtikrina, kad atliekant energijos išteklių pirkimo procedūras ir nustatant 
laimėtoją būtų laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, 

skaidrumo ir protingumo principų. 

4. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią 
įsigyjančiajai organizacijai įsigyti reikiamą kiekį reikiamos rūšies energijos išteklių, racionaliai naudojant 

tam skirtas lėšas. 

5. Biokuras įsigyjamas Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka. Tiek, kiek XII skyrius 
nereglamentuoja tam tikrų įsigijimo procedūrų, taikoma Taisyklių kituose skyriuose nustatyta energijos 

išteklių įsigijimo tvarka. 

6. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, taikomi prekybą atitinkamoje biržoje reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimai: 
6.1. elektros energijos prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos elektros energija 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 

6.2. gamtinių dujų prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos gamtinėmis dujomis 
taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 

6.3. biokuro prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Centralizuotos prekybos biokuru 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

7. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, Taisyklių V–XII skyrių reikalavimai netaikomi.  

8. Energijos išteklių, kuriais prekiaujama biržoje, rūšys ir detali jų charakteristika nustatomi prekybą 
atitinkamoje biržoje reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

9.1. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti 
pasiūlymą. 

9.2. Birža – energijos išteklių birža ir gamtinių dujų birža, kaip nustato Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.  

9.3. Biržos operatorius – asmuo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis ir administruojantis energijos 

išteklių prekybą biržoje.  

9.4. Energijos ištekliai – energija ir (ar) kuras, kurie naudojami elektros ir (ar) šilumos energijai 
gaminti. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
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9.5. Įsigyjančioji organizacija – energijos išteklių pirkimus atliekanti energetikos įmonė, kuriai 

įstatymas arba kompetentinga institucija suteikia teisę verstis veikla energetikos srityje. 
9.6. Geriausias pasiūlymas – pirkimo procedūrų metu įsigyjančiosios organizacijos atrinktas 

labiausiai įsigyjančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kriterijus 

atitinkantis tiekėjų pasiūlymas, užtikrinantis pirkimo tikslą. Įsigyjančioji organizacija pirkimo procedūrų 
metu gali atrinkti ir kelis geriausius pasiūlymus. 

9.7. Kuras – kieto, skysto ar dujų pavidalo gamtos ištekliai ir biokuras, skirti elektros ir šilumos 

energijai gaminti deginimo būdu.  

9.8. Laimėtojas – vienas ar keli tiekėjai, atrinkti Taisyklėse nustatyta tvarka, kuriems pasiūlyta 
sudaryti pirkimo sutartį. 

9.9. Neskelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai įsigyjančioji organizacija su vienu ar keliais 

pakviestais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. 
9.10. Skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai pasiūlymus dalyvauti derybose gali pateikti visi 

tiekėjai, o įsigyjančioji organizacija su visais nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkančiais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. 

9.11. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių: 
9.11.1. viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25 procentus 

ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 

tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir panašiai) 
turi 25 procentus ir daugiau visų kitos įmonės dalyvių balsų;  

9.11.2. viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo 

narių ar administracijos pareigūnų;  
9.11.3. įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, 

arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;  

9.11.4. įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios 

įmonės dalyvių balsų;  
9.11.5. dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šio 

punkto 9.11.1–9.11.4 papunkčiuose nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar 

tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose. 
9.12. Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis 

juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintys pasiūlyti ar siūlantys 

energijos išteklius.  
10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme.  
 

II SKYRIUS  

PIRKIMŲ KOMISIJA 

 

11. Įsigyjančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti pirkimų 

komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus atlikti šias užduotis. Jeigu 

atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius 
finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos 

išteklių pirkimų vertės, tokius pirkimus gali atlikti įsigyjančiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo – 

pirkimų organizatorius. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, tokį pirkimą gali atlikti pirkimų 
organizatorius, nesvarbu, kokia pirkimų vertė.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
111. Neteko galios nuo 2015-01-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

12. Įsigyjančioji organizacija pirkimus organizuoti ir juos atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo gali 
įgalioti kitą įsigyjančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija), nustačiusi įgaliotajai organizacijai 

užduotis ir suteikusi visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Įgaliojimai ir jų vykdymo sąlygos įforminami 

pavedimo sutartimi ir (arba) įgaliojimu. Įsigyjančioji organizacija privalo įgaliotajai organizacijai pateikti 
visą informaciją ir dokumentus, reikalingus pirkimo procedūrai tinkamai atlikti. Už įsigyjančiosios 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
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organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako įsigyjančioji organizacija, o už šių užduočių 

įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą atsakinga 
įsigyjančioji organizacija. Įsigyjančioji organizacija, pasirašydama pirkimo sutartį, turi įsitikinti, kad pirkimo 

procedūros atliktos vadovaujantis įgaliojimu ir (ar) pavedimo sutartimi ir Taisyklėmis. 

13.  Komisija sudaroma įsigyjančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo 
įsakymu (potvarkiu) ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų. Šie asmenys (išskyrus Komisijos pirmininką) gali 

būti ir ne Komisiją sudarančios organizacijos darbuotojai. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją 

sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos darbuotojas. Komisija turi teisę kviestis 

ekspertus.  
14. Komisija (pirkimų organizatorius) (toliau – Komisija) veikia ją sudariusios organizacijos vardu 

pagal jai raštu suteiktus įgaliojimus, vadovaudamasi Taisyklėmis ir ją sudariusios organizacijos patvirtintu 

darbo reglamentu. Komisija atskaitinga ją sudariusiai organizacijai, vykdo tik rašytines jos užduotis ir 
įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. Komisija veikia nuo sprendimo ją 

sudaryti priėmimo, kol įvykdo visas ją sudariusios organizacijos raštu pateiktas užduotis arba priimamas 

sprendimas nutraukti pirkimą.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

15. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami 
protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų 

motyvai, pateikiami paaiškinimai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio Komisijos nario atskiroji nuomonė. 

Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių. 
16. Komisijos nariai, pirkimo organizatorius ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti 

ekspertai neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, ir 

tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinio, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Taisyklių nustatytus atvejus. 

17. Pirkimų organizatorius, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti pirkimo 
procedūrose tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo 

deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos nurodomos įsigyjančiosios ar įgaliotosios organizacijos 

patvirtintame Komisijos darbo reglamente.  
18. Komisijai nustatomoje užduotyje nurodoma:  

18.1.  įsigyjama energijos išteklių rūšis;  

18.2. įsigyjamas energijos išteklių kiekis ar priimtinas kiekio intervalas;  
18.3. maksimali priimtina įsigyjamų energijos išteklių kaina ar kainų intervalas;  

18.4. pageidaujama įsigyjamų energijos išteklių pristatymo vieta, laikas (grafikas). 

19. Komisija: 

19.1.  priima sprendimą dėl energijos išteklių įsigijimo būdo; 
19.2. nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo tvarką; 

19.3. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus; 

19.4. atlieka pirkimo procedūras, sudaro tiekėjų pasiūlymų eilę ir nustato laimėtoją, su kuriuo 
įsigyjančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį; 

19.5. atlieka kitas rašytines įsigyjančiosios organizacijos nurodytas užduotis. 

 

III SKYRIUS  

PIRKIMO BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMAS 

 

20. Pirkimai gali būti atliekami šiais būdais: 
20.1. energijos išteklių įsigijimas biržoje; 

20.2. atviro konkurso; 

20.3. skelbiamų derybų; 
20.4. neskelbiamų derybų. 

21. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, 

kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą (toliau – energetikos įmonės, energijai 

gaminti naudojančios biokurą), biokurą ne biržoje, o kitais būdais įsigyti gali tik esant bent vienai iš toliau 
nurodytų sąlygų: 

21.1. Kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Ekonominio naudingumo sąlyga 

vertinama prieš sudarant sutartį su vienu iš Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų būdų įvykdyto 
biokuro pirkimo laimėtoju ar prieš nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pirkusiems 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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biokurą kitais biokuro įsigijimo būdais, nei numatyta Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose, sudarant biokuro 

pirkimo sutartį su energijos išteklių rinkos dalyviu. Laikoma, kad šiame papunktyje nurodyta sąlyga 
įvykdyta, jeigu: 

21.1.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms biokurą, pateikus pavedimą įsigyti 

biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą likus ne mažiau kaip 2 
darbo dienoms iki prekybos sesijos pradžios, toks pavedimas nėra įvykdomas; 

21.1.2. nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pateikus pavedimą įsigyti 

biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis neįvykdomas 

mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės; 
21.1.3. arba laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio pasiūlymo 

nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos informacinėje sistemoje pagal energetikos 

įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo 
laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu 

tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą; jeigu biokuro biržos prekybos duomenų nepakanka energetikos 

įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytos vidutinės atitinkamos biokuro rūšies biokuro 

biržos kainai nustatyti, energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, atlieka veiksmus, 
nurodytus Taisyklių 21.1.1 papunktyje; 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 
21.2. Laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėtojo priėmimo iki pirkimo sutarties su juo sudarymo 

biokuru biržoje neprekiaujama. Laikoma, kad biokuru biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis 

biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius atitinkamą patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 
darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, kreipimosi gavimo. 

21.3. Įstatymai nustato energetikos įmonėms kitus privalomus vykdyti reikalavimus dėl biokuro 

įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

211. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros 
energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar 

daugiau (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios gamtines dujas), vadovaudamiesi 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas įsigyti ne 
biržoje gali Taisyklių 43.11 papunktyje nurodytomis sąlygomis arba esant bent vienai iš toliau nurodytų 

sąlygų, kai: 

211.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5 procentais ir daugiau 

mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę 
gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant dieninių arba mėnesinių 

sandorių rinkoje sudarytus sandorius; 

211.2. gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų 
kiekio ar jo dalies. 

Papildyta punktu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

212. Laikoma, kad 211.2 papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu: 
212.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pateikus pavedimą 

biržoje įsigyti atitinkamo gamtinių dujų pristatymo laikotarpio gamtines dujas, dieninių ir (ar) mėnesinių 

sandorių rinkoje už laimėjusiame pasiūlyme nurodytą kainą, toks pavedimas nėra įvykdomas. Pavedimas 
laikomas tinkamai pateiktu, kai jis yra pateikiamas ne vėliau kaip per 3 valandas nuo prekybos sesijos 

pradžios ir nėra atšaukiamas ne trumpiau kaip 48 valandas nuo pavedimo pateikimo į biržą momento; 

212.2. laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo dienos iki sutarties su juo 
sudarymo gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų 

kiekio ar jo dalies (prekyba gamtinėmis dujomis biržoje nebuvo vykdoma). Laikoma, kad gamtinėmis 

dujomis biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos 

operatorius patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti 
naudojančių gamtines dujas, kreipimosi gavimo.  

Papildyta punktu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 
22. Neteko galios nuo 2016-08-30 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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Punkto naikinimas: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

23. Neteko galios nuo 2015-11-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

24. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, kad 

Taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga įvykdyta. Šiuos duomenis ir informaciją privaloma saugoti ne ilgiau nei 
5 metus nuo įvykusio pirkimo pabaigos. 

25. Energijos išteklių pirkimai neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomi tik esant Taisyklėse 

nustatytoms sąlygoms. Perkant biokurą, visais atvejais turi būti atsižvelgiama į Taisyklių 21 punkte nustatytą 
prioritetą.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

ATVIRO KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 
26. Atviras konkursas skelbiamas Taisyklių 49 punkte nurodyta tvarka.  

27. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo 

apie pirkimą paskelbimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

28. Atviro konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Įsigyjančioji organizacija vertina visų pasiūlymą 

pateikusių tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymus, kurie pateikiami pagal 
pirkimo dokumentuose nustatytą tvarką ir atitinka turinio ir formos reikalavimus. 

29. Atvirame konkurse derybos tarp įsigyjančiosios organizacijos ir tiekėjų draudžiamos. 

30. Jeigu įsigyjančioji organizacija iš anksto paskelbia apie pirkimą ne mažiau kaip prieš 60 
kalendorinių dienų ir ne daugiau kaip prieš 10 mėnesių iki pirkimo pradžios, pasiūlymų pateikimo terminas 

gali būti sutrumpintas iki 7 kalendorinių dienų. Iš anksto paskelbtas skelbimas apie pirkimą ir skelbimas apie 

pirkimą turi būti skelbiami tais pačiais kalendoriniais metais.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

31. Atsiradus aplinkybėms, kurių įsigyjančioji organizacija negalėjo numatyti iš anksto, terminas gali 

būti ir trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos nuo skelbimo apie 
pirkimą paskelbimo. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, 

kad pirkimo pradžioje buvo tenkinama ši sąlyga.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

32. Atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

SKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

33. Organizuojant pirkimą skelbiamų derybų būdu, įsigyjančioji organizacija Taisyklių 49 punkte 

nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, kviesdama tiekėjus pateikti pasiūlymus dalyvauti derybose. 

34. Pasiūlymų pateikimo terminas, kurį nustato įsigyjančioji organizacija, negali būti trumpesnis 
kaip 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

35. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, įsigyjančioji organizacija patikrina, ar 
pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija kviečia derėtis visus tiekėjus, kurie atitinka nustatytus 

minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 
minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
36. Rašytiniai kvietimai derėtis visiems pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

atitinkantiems tiekėjams išsiunčiami vienu metu. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, 

rašytiniai kvietimai derėtis išsiunčiami visiems tiekėjams, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų 

pateikimo reikalavimus. Tiekėjai kviečiami derėtis laikantis pasiūlymų pateikimo eilės.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
37. Rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas tiekėjams, turi būti pateikta:  

37.1. nuoroda į skelbimą apie pirkimą;  

37.2. derybų pradžios data ir valanda; 
37.3. derybų etapai ir jų vykdymo tvarka; 

37.4. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, reikiama informacija.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
38. Įsigyjančioji organizacija turi teisę su tiekėju derėtis dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties 

sąlygų, kurios neturi prieštarauti skelbimui apie pirkimą, pirkimo dokumentams ir rašytiniam kvietimui 

derėtis. 
39. Per derybas turi būti laikomasi šių sąlygų:  

39.1. įsigyjančioji organizacija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju; 

39.2. tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę iki 
vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, atplėšimo; 

39.3. derybose dalyvaujantys asmenys negali atskleisti jokios techninės, komercinės ar su kainomis 

susijusios informacijos tretiesiems asmenims;  

39.4. visiems pakviestiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 
galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, įsigyjančioji organizacija neturi 

diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai; 

39.5. derybos turi būti protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis 
asmuo, derybose dalyvavę Komisijos nariai ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo; jeigu 

pirkimus organizuoja pirkimų organizatorius, derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir tiekėjas, su 

kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas atstovas; 
39.6. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, turi būti pateikiami 

užklijuotuose vokuose; 

39.7. tiekėjo pasiūlymas taip pat laikomas galutiniu, kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į 

derybas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

40. Komisija, pakvietusi tiekėją (-us), derasi su kiekvienu iš jų, siekdama rezultato, užtikrinančio 
pirkimo tikslą, pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. 

41. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas ir su pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaroma pirkimo sutartis. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

NESKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 
42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti pasiūlymą 

tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4–43.11 

papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas tiekėjas.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

43. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu:  
43.1. dėl techninių priežasčių energijos išteklius gali patiekti tik konkretus tiekėjas; 

43.2. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio įsigyjančioji organizacija 

negalėjo numatyti, ir kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro konkurso, skelbiamų derybų būdais ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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biržoje; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo įsigyjančiosios 

organizacijos;  
43.3. kuras tiekiamas tik eksperimentų ar techninio tobulinimo tikslais ir nesiekiama gauti pelno arba 

padengti eksperimentavimo ar techninio tobulinimo išlaidų, jeigu toks pirkimas neribos konkurencijos 

atliekant vėlesnius tokius pirkimus;  
43.4. įsigyjančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį, sudarytą po atviro konkurso ar skelbiamų 

derybų, iš kurio nors tiekėjo pirko energijos išteklius ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, 

nekeičiant energijos ištekliaus kainos ir kitų sąlygų, jeigu skelbiant pirkimą nurodyta galimybė pirkti 

papildomai pirkimo skelbime ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 procentų pagrindinės 
sutarties sumos; tokios sutarties trukmė negali būti ilgesnė už pagrindinės sutarties trukmę; 

43.5. perkamas kuras, sukauptas kaip valstybės atsargos, iš valstybės įmonės, kurią Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija paskyrė kaupti valstybės atsargas;  
43.6. visi atviram konkursui pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir 

pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

43.7. kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kurio verslas restruktūrizuojamas, 
bankrutuoja, bankrutavęs ar kuris su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba taikomos panašios procedūros 

pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus; 

43.8. kai energijos ištekliai iš tiekėjo perkami ypač palankiomis sąlygomis (pavyzdžiui, kaina, 
pristatymo sąlygos), o atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per 

einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos 

energijos išteklių pirkimo vertės;  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

43.9. skelbiamos derybos neįvyko, nes organizuotame biokuro pirkime dalyvavo mažiau kaip 3 

tiekėjai, iš kurių bent vienas tiekėjas nėra įmonė, susijusi su įsigyjančiąja organizacija, ir kurio pasiūlymas 
atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju į derybas kviečiami visi vykusioms 

skelbiamoms deryboms pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus 

minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Papildyta punktu: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
43.81. Neteko galios nuo 2015-01-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 
43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už biržos 

informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus 

duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, 

tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą (šiuo atveju 
netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti apribojimai);  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

43.11. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius 
pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas suskystintas gamtines dujas arba 

tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti suskystintas gamtines dujas, kai prognozuojama 

gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės 

skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė 
už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę 

vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 36 mėnesius iki planuojamo dvišalio susitarimo 

sudarymo. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jei laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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10 procentų didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures 

skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

44. Įsigyjančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu tiekėju, atitinkančiu įsigyjančiosios 
organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir nustačiusi geriausią pasiūlymą priima 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su šiuo tiekėju. Derantis su dalyviais mutatis mutandis taikomi Taisyklių 

36–41 punktų reikalavimai. 

45. Įsigyjančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalomai apklausia ne 
mažiau kaip 3 tiekėjus, iš kurių bent 2 tiekėjai turi nebūti įmonės, susijusios su įsigyjančiąja organizacija, 

kaip nustatyta Taisyklių 9.11 papunktyje. Šis reikalavimas netaikomas atliekant pirkimą Taisyklių 43.8 ir 

43.10 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:   
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

45.1. apklausiami tik su įsigyjančiąja organizacija nesusiję tiekėjai; 

45.2. nėra objektyvių galimybių apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus.  
451. Neteko galios nuo 2015-01-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 
46. Neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentai siunčiami ar įteikiami tiesiogiai pasirinktiems 

tiekėjams vienu metu.  

 
IV SKYRIUS  

PIRKIMŲ SKELBIMAI 

 

47. Įsigyjančioji organizacija tvirtina numatomų vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių 
pirkimo planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o juos patikslinusi – nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas, skelbia savo interneto svetainėje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir nurodo įsigyjančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo 
objekto pavadinimą, numatomus: kiekį ir (ar) pirkimo vertę, pirkimo pradžią ir pirkimo būdą, ketinamos 

sudaryti pirkimo sutarties trukmę. 

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
48. Įsigyjančiųjų organizacijų numatomų vykdyti energijos išteklių pirkimo planai ir visi jų 

patikslinimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos 

nustatyta tvarka.  
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

49. Įsigyjančioji organizacija kiekvienu atviro konkurso ir skelbiamų derybų atveju skelbimus 

dalyvauti pirkimo procedūrose skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo interneto 
svetainėje, o kai kuriais atvejais, jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija, – ir Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje – skelbimas pateikiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui įsigyjančiosios 

organizacijos pasirinkta kuria nors oficialia Europos Sąjungos kalba ir prieš tai išsiunčiamas Europos 
Sąjungos Komisijai pranešimas apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta 

pranešimo išsiuntimo Europos Sąjungos Komisijai data.  

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

50. Skelbimas apie pirkimą laikomas paskelbtas tinkamai tik tada, kai paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija), Centrinėje viešųjų pirkimų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje. Jeigu skelbimai apie pirkimą 

skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jų paskelbimo data laikoma įsigyjančiosios 
organizacijos skelbimo išsiuntimo į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį diena. Jeigu skelbimas neskelbiamas 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jo paskelbimo diena laikoma skelbimo paskelbimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje diena. Už 
tinkamą atliekamo pirkimo paskelbimą atsako įsigyjančioji organizacija. 

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 
Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

51. Pirkimų skelbimų formos ir turinio reikalavimai nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos 

patvirtintose standartinėse formose. 
52.  Įsigyjančioji organizacija skelbimus apie savo atliekamus pirkimus kiekvienu atveju gali 

papildomai skelbti ir kitame leidinyje ir (ar) kitoje interneto svetainėje. Kituose leidiniuose ar interneto 

svetainėse skelbimai negali būti paskelbti anksčiau, negu skelbimas paskelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir (ar) išsiunčiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui. Juose turi būti 
nurodyta skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir (ar) išsiuntimo Europos 

Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui data. To paties skelbimo turinys visur turi būti vienodas. 

TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
53. Įsigyjančioji organizacija siunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti skelbimus 

Europos Sąjungos Komisijos nustatyto formato elektroninėmis ar kitomis priemonėmis. Skubos atveju 

skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis priemonėmis.  

54. Įsigyjančioji organizacija skelbime turi nurodyti interneto adresą, kuriuo tiekėjai gali tiesiogiai ir 
be jokių apribojimų susipažinti su pirkimo dokumentais.  

55. Taisyklių 54 punkte nurodytu interneto adresu kartu su pirkimo dokumentais įsigyjančioji 

organizacija privalo pateikti pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo sutarties sąlygas, kurie vėliau 
negali būti keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas vykdomas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu 

(šiais atvejais keitimas gali būti tik tokios apimties, kiek pasikeitė pirkimo sutarties projekto sąlygos per 

derybas).  
 

V SKYRIUS  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 
56. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia lietuvių kalba. Papildomai pirkimo 

dokumentai gali būti parengti ir kitomis kalbomis. Jeigu skirtingomis kalbomis parengtų pirkimo dokumentų 

nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtais pirkimo dokumentais. 
57. Įsigyjančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be 

dviprasmybių, kad jais vadovaudamiesi tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o įsigyjančioji organizacija 

nupirkti pirkimo dokumentuose nurodytą kiekį nurodytos rūšies energijos išteklių. 

58.  Įsigyjančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau, negu oficialiai 
paskelbiama apie pirkimą. Pateikdama pirkimo dokumentus, įsigyjančioji organizacija vadovaujasi tiekėjų 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais. 

59. Įsigyjančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje ir keistis informacija paštu arba 
per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka 

įsigyjančioji organizacija.  

60. Įsigyjančioji organizacija privalo užtikrinti, kad pirkimo dokumentai, sprendimai ar kiti 
pranešimai būtų perduodami visiems tiekėjams vienodomis sąlygomis.  

61. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines 

specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo 

sutarties sąlygas skelbia pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Šiuos dokumentus įsigyjančioji 
organizacija privalo pateikti tiekėjams skelbime apie pirkimą nurodytu interneto adresu ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną nuo skelbimo dalyvauti pirkimo procedūrose paskelbimo dienos. 

62. Pirkimo dokumentuose pateikiama: 
62.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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62.2. tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems 

bendrą pasiūlymą teikiantiems tiekėjams ar dalinį pasiūlymą teikiantiems tiekėjams;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir kvalifikacijos vertinimo kriterijai pagal Taisyklių 69 
punkto reikalavimus; 

62.4. informacija, kokie tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir duomenys turi būti 

pateikti; 

62.5. energijos išteklių rūšis, techniniai ir kokybės reikalavimai;  
62.6. maksimalus pagal skelbiamą pirkimą įsigyjamas energijos išteklių kiekis, tiekimo terminai 

(periodiškumas), pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos;  

62.7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos; pirkimus vykdant skelbiamų ar neskelbiamų derybų 
būdu, nurodomi pasiūlymo aspektai, dėl kurių bus deramasi;  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.8. sumokėjimo už energijos išteklius sąlygos ir sumokėjimo laikotarpis; 
62.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodyta pirkimo kaina; į 

kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai; 

62.10. kainos pateikimo forma, pagal kurią kaina skaidoma į dedamąsias, atskirai nurodant energijos 
ištekliaus žaliavos kainą ir transportavimo paslaugos kainą; jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės 

užtikrinti energijos ištekliaus sandėliavimą ir (ar) teikti rezervo formavimo paslaugą, atskirai turi būti 

nurodytos sandėliavimo ir (ar) rezervų formavimo paslaugų kainos;  
62.11. pasiūlymų pateikimo terminas – nurodoma data, valanda, minutės, vieta ir būdas, taip pat 

informacija, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis; 

62.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) reikalavimai, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties 
įvykdymo užtikrinimas yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti 

prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai; pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimų dydis (procentais) turi būti proporcingas tiekėjo siūlomam parduoti energijos 
išteklių kiekiui, tačiau bet kuriuo atveju prašomas pateikti užtikrinimo reikalavimų dydis negali viršyti 15 

procentų tiekėjo pasiūlymo vertės;  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.13. būdai ir terminai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar 

įsigyjančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai ir terminai, kuriais 

įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 
62.14. data (įskaitytinai), iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis (įskaitytinai), kurį turi 

galioti pasiūlymas; 

62.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutės; 
62.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka; 

62.17. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Lietuvos piniginiais 

vienetais; jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos 

piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio 
valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

62.18. įsigyjančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių, kurie įgalioti palaikyti 

tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, 
vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresai; 

62.19. informacija apie sutarties pasirašymo atidėjimo termino po to, kai laimėtojas paskelbiamas, 

taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką; 
62.20. informacija apie tai, ar sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu bus indeksuojama; 

jeigu kainą numatoma indeksuoti, nurodomos indeksavimo sąlygos, formulė ir tvarka; indeksavimo kriterijai 

turi būti objektyvūs ir atspindėti energijos ištekliaus gamybos, darbo užmokesčio ir (ar) transportavimo 

sąnaudų kitimą, būti proporcingi visos energijos išteklių kainos daliai, kurią sudaro šios kintamosios;  
62.21. artimiausio susitikimo su tiekėjais data, jeigu įsigyjančioji organizacija numato rengti 

susitikimus su tiekėjais pirkimo dokumentams paaiškinti ir patikslinti; 

62.22. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, svarbi informacija. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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63. Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti 

(patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo 
dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau 

kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus 

papildomai skelbiami pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. 
64. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, skelbia tokius paaiškinimus interneto 

adresu, nurodytu pirkimo skelbime, o neskelbiamų derybų atveju kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus.  

65. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali 
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) įsigyjančioji organizacija 

skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, įsigyjančioji organizacija privalo 
atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.  

66. Jeigu įsigyjančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. 

Protokole fiksuojami visi per susitikimą pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. 

Protokolas išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo įvykusio susitikimo visiems pirkimo procedūrose 
dalyvaujantiems tiekėjams ir paskelbiamas pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Jeigu susitikimas su 

tiekėjais surengiamas ir protokolas pateikiamas likus mažiau kaip 3 darbo dienoms iki konkurso pasiūlymų 

patiekimo termino pabaigos, jis privalo būti atitinkamai pratęstas, kad tiekėjai, rengdami konkurso 
pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į susitikimo protokolą.  

 

VI SKYRIUS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APRAŠYMAS 

 

67. Pirkimo dokumentuose pateikiami energijos išteklių kokybės reikalavimai ir terminologija turi 

atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus energijos išteklių kokybės reikalavimus ir nė vienam 
tiekėjui neturi sudaryti nepagrįstų kliūčių dalyvauti pirkimuose.  

68. Pirkimo dokumentuose pateikti energijos išteklių kokybės reikalavimai privalo atitikti Lietuvos 

standartus, parengtus pagal Europos standartus, taip pat nustatytą terminologiją ir ženklinimą. Jeigu nėra 
Lietuvos standartų, vadovaujamasi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.  

 

VII SKYRIUS  

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 

 

69. Įsigyjančioji organizacija, siekdama nustatyti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus 

įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose 
nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų pirkimo 

dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Įsigyjančioji organizacija 

sprendžia, kokiais atvejais yra keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Minimalūs 
kvalifikacijos reikalavimai nustatomi ir tiekėjų atitiktis minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams 

vertinama vadovaujantis Taisyklių 70–78 punktų nuostatomis.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
 

70. Įsigyjančioji organizacija skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nurodo, kokią 

teisės verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominės ir finansinės būklės, techninę informaciją turi 
pateikti tiekėjai, kad įsigyjančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka jos skelbime apie pirkimą 

ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 

kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tik tiek informacijos, kiek 
reikia norint nustatyti, ar tiekėjas atitinka minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 

kvalifikacijos reikalavimus, bet ne daugiau. Reikalavimas pateikti dokumentus negali diskriminuoti tiekėjų. 

Kvalifikacijos, informacijos ir dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, reikalavimai nustatomi skelbime 

apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose. 
71. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti:  

71.1. tiekėjų teisę verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla patvirtinančius dokumentus, jeigu jų 

reikia tokiai veiklai vykdyti;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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71.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu 

tiekiant energijos išteklius;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

71.3. informaciją apie tiekėjo technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamų 
energijos išteklių kokybė atitinka įsigyjančiosios organizacijos nustatytus kokybės reikalavimus; 

71.4. informaciją apie tiekėjui iškeltą restruktūrizavimo, bankroto bylą arba bankroto procesą, 

vykdomą ne teismo tvarka, inicijuotą priverstinio likvidavimo procedūrą ar susitarimą su kreditoriais arba 

jam vykdomas analogiškas procedūras pagal valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus; 
71.5. tiekėjo patvirtinimą, kad tiekėjas ir įsigyjančioji organizacija nepriklauso susijusių įmonių 

grupei pagal Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo kriterijus (arba nurodoma, 

pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją organizaciją priskirti 
susijusioms įmonėms); 

71.6. dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba 

įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

(ar) turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai. 
72. Įsigyjančiosios organizacijos pirkimo objektui keliami pagrįsti ir proporcingi, tikslūs ir aiškūs 

reikalavimai, jų vertinimo kriterijai ir vertinimo procedūros nurodomi skelbime apie pirkimą ar kituose 

pirkimo dokumentuose.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

721. Neteko galios nuo 2015-01-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

73. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi ir pagrįsti kvalifikacijos reikalavimai, jais negali būti 

pažeidžiamos tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį.  
74. Įsigyjančioji organizacija negali kelti tiekėjams tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai 

ribotų galimą konkurenciją.  

75. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjų pasiūlymų dėl to, kad juos pateikė fiziniai 
asmenys ar bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų grupė. 

76. Įsigyjančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu Komisija nustato, kad jis pateikė 

netikslius arba neišsamius kvalifikacinius duomenis, ir jeigu įsigyjančiosios organizacijos raštu paprašytas 
tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio prašymo tiekėjui pateikimo nepašalina šių trūkumų. 

Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus įsigyjančiosios organizacijos prašyme nurodytų duomenų, 

įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą 

apie tai raštu informuoja tiekėją. 
77. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo 

dokumentuose nustatytais kriterijais ir tvarka. Įsigyjančioji organizacija priima sprendimą dėl kiekvieno 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir tiekėjams, kurių kvalifikaciniai 
duomenys neatitinka įsigyjančiosios organizacijos reikalavimų, raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

sprendimo dėl tiekėjo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo 

praneša šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 

procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka įsigyjančiosios organizacijos 
reikalavimus.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
78. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad užsienio valstybių tiekėjai pateiktų įstatymų 

nustatyta tvarka įteisintus dokumentus, patvirtinančius jų pateiktus kvalifikacinius duomenis. 

 
VIII SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

79. Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba ir (ar) ta (tomis) kalba (kalbomis), kurią (kurias) 
kvietime dalyvauti pirkimo procedūrose nurodo įsigyjančioji organizacija. Jeigu skirtingomis kalbomis 

parengtų pasiūlymų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtu pasiūlymu.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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80. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame voke. 

81. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų 
jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra 

sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. 

Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir 

pasiūlymo lapų skaičius. Prie kitų pasiūlymo lapų pritvirtinama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumento 

originalas įdedamas į bendrą voką. Jis neįrišamas ir nenumeruojamas.  
82. Reikalavimai, nurodyti Taisyklių 80 ir 81 punktuose, netaikomi, jeigu įsigyjančioji organizacija 

pirkimo dokumentuose nurodo, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai 

pateikiami elektroninėmis priemonėmis tik naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
83. Tiekėjo prašymu įsigyjančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad 

tiekėjo pasiūlymas gautas, nurodydama tikslų pasiūlymo gavimo laiką (diena, valanda ir minutės), išskyrus 

tuos atvejus, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis. 
84. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 

atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas 

neužklijuotame voke. 
85. Tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas 

ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi 

asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo objekto. Jeigu tokį 

pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų 
negali. Įsigyjančioji organizacija privalo reikalauti tiekėjo (-ų) pateikti rašytinį patvirtinimą, kad laikomasi 

šios sąlygos. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 papunktyje 

nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame 
Taisyklių punkte nustatytos sąlygos. 

86. Tiekėjo pasiūlymas galioja jame nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu nustatyta 

pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 
tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.  

87. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai 

pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, 

neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.  
88. Tiekėjai, kurie sutinka pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša įsigyjančiajai 

organizacijai, pratęsia pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymų galiojimo 

užtikrinimą. Jeigu tiekėjas per 5 darbo dienas nuo įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo neatsako 
į įsigyjančiosios organizacijos rašytinį prašymą pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, jo 

nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymų užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti pasiūlymo 

galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą.  

89. Kol nesibaigęs galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu pirkimo dokumentuose 

nenustatyta kitaip. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami galiojančiais, 

jeigu įsigyjančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 
 

IX SKYRIUS  

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 

 

90. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose 

nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais, 

gautais elektroninėmis priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir laikas turi sutapti su 
pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas 

ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Apie pasikeitusį pasiūlymų pateikimo terminą įsigyjančioji 

organizacija raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi 
vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.  
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91. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi 

pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, derybų atveju vokų su galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo 
procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 

92.  Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos 

posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį posėdį tiekėjas ar jo 
atstovas neatvyksta. 

93. Kiekvieno pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo Komisijos posėdyje 

dalyvaujantys nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.  

94. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 
95. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas 

pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti 
tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto 

asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.  

96. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 

teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.  
97. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar 

įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio 
lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), 

nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.  

98. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir 
vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja 

raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai 

susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija įsigyjančioji 

organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 
99. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.  

 
X SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 
100. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. 

101. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali 

prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl 

kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų 
reikalavimus, išskyrus derybų būdu vykdomų pirkimų pateiktus pasiūlymus, kol jie tampa galutiniai. Jeigu 

tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus 

dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, 
įsigyjančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos 

nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo įsigyjančiosios organizacijos 

prašymo išsiuntimo. 

102. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 
apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas 

pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba 
papildyti kainą naujomis dalimis.  

103. Jeigu tiekėjas per įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso, 

nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir (ar) 
nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų. 

104. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos 

įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos. 
105. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 

105.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų arba įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų 
apie savo kvalifikaciją; 
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105.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  

106. Komisija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo 
dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, 

atmesti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, po to nustatyti pasiūlymų 

eilę (išskyrus tą atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir tik tada priimti sprendimą dėl geriausio 
pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. 

107. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis 

kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais 

įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 
108. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus 

pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo 

priėmimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

109. Pirkimas (ar tam tikra jo dalis) pasibaigia, kai: 

109.1. sudaroma pirkimo sutartis; 
109.2. atmetami visi pasiūlymai; 

109.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

109.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas; 
109.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios 

priklauso nuo tiekėjų; 

109.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 
 

XI SKYRIUS  

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR GINČŲ 

NAGRINĖJIMAS 

 

110. Pirkimo sutartis yra sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 

Taisyklėmis, o nutraukiama pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

111. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigia pirkimo 
sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, 

kuris prasideda nuo įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą 

išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas, 

kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas arba vykdomo atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir 
bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros 

įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

1111. Neteko galios nuo 2015-01-01 

Punkto naikinimas: 
Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

112. Kiekvienas tiekėjas, kuris mano, kad įsigyjančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir pažeidė ar 

pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti įsigyjančiajai organizacijai pretenziją. Pretenzija turi būti 
pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo 

teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba 

sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir 
kitą darbo dieną apie tai pranešama pretenziją pateikusiam tiekėjui.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

113. Įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol 
išnagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas. Jeigu tiekėjo rašytinė pretenzija gaunama per pirkimo 

sutarties atidėjimo terminą, įsigyjančioji organizacija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės 

šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami pirkimo sutarties 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai įsigyjančioji organizacija praneša pasiūlymus 

pateikusiems dalyviams ir nurodo terminų atidėjimo priežastį.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

114. Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti 

pretenziją pateikusiam tiekėjui apie priimtą sprendimą. Apie pretenzijos pateikimą ir priimtą sprendimą dėl 

pretenzijos įsigyjančioji organizacija praneša ir pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Išnagrinėjus pretenziją, 

pirkimo procedūra tęsiama.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

115. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per 

kurjerį pateikti įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 

116. Įsigyjančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti 

pirkimo sutarties, kol nesibaigia atidėjimo terminas ir kol įsigyjančioji organizacija negauna teismo 
pranešimo apie: 

116.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 

116.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones 
atmetimo, kai šis prašymas teisme gaunamas iki ieškinio pareiškimo; 

116.3. teismo pranešimą priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. 

117. Įsigyjančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, 
nedelsdama raštu informuoja kitus pasiūlymą pateikusius tiekėjus apie teismo priimtus sprendimus. Jeigu dėl 

tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo 

procedūrų terminai, įsigyjančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus apie tai ir nurodo terminų 

pratęsimo priežastis. 
118. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo 

procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina 

neatitinka Taisyklių 211.1 arba 43.11 papunktyje nurodytų sąlygų. Iki pirkimo sutarties sudarymo visais 
atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji organizacija, siekdama įvykdyti 

Taisyklių 21 punkte arba 211.2 papunktyje ir 212 punkte nurodytas sąlygas, pateikia pavedimą įsigyti biržoje 

laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro ar gamtinių dujų kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą ir sudaromas 
sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu įsigyjamas biokuras, arba tą pačią 

dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės dujos, nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus 

pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie 

tai pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus – neskelbiamų derybų atveju.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 
119. Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 

Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 

ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

120. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose 
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko 

nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo 
sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 

pirkimo sutartį. 

121. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar keičiamas 

jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai ir kitos pirkimo 
sutarties sąlygos, išskyrus Taisyklių 132 punkte nustatytą išimtį.  

122. Pirkimo sutartyje nurodoma kaina skaidoma į dedamąsias pagal Taisyklių 62.10 papunkčio 

reikalavimus.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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123. Sudarius pirkimo sutartį, įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime 
nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.  

124. Draudžiama didinti pirkimo kainą ar keisti jos nustatymo būdą per visą pirkimo sutarties 

galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Kainos indeksavimas, 
kaip nustatyta Taisyklių 62.20 papunktyje, nelaikomas kainos keitimu. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar VIAP 

įkainių dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė 
tikslinamos prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą 

ir (ar) VIAP įkainį, šalims pasirašant pirkimo sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina 

nekeičiama.  
125. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju pirkimų sutartis turi būti terminuota ir 

sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 
126. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

 

XII SKYRIUS  

BIOKURO ĮSIGIJIMO YPATUMAI 

 

127. Perkami biokuro produktai privalo būti įsigyjami energetiniais matavimo vienetais (MWh), 

išskyrus kai perkama malkinė mediena. Įsigyto biokuro kiekio apskaita atliekama energetikos ministro 
tvirtinamose Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

128. Jeigu įsigyjančioji organizacija, vykdydama biokuro pirkimą atviro konkurso ar skelbiamų 
derybų būdu, pasirenka nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, ji privalo nustatyti tokius tiekėjų 

kvalifikacinius reikalavimus, kurie leistų skelbiamame pirkime dalyvauti ne mažiau kaip 5 potencialiems 

biokuro tiekėjams, veikiantiems Lietuvos rinkoje, nesvarbu, kurioje valstybėje jie registruoti.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

129. Įsigyjančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, negali nustatyti draudimo tiekėjams 

teikti dalinio pasiūlymo įsigyjančiosios organizacijos perkamo biokuro kiekio. Pirkimo dokumentuose 
nustatomas minimalus pasiūlymo biokuro kiekis negali būti didesnis kaip 30 procentų pirkimo 

dokumentuose nurodyto viso perkamo biokuro kiekio.  

130. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu bent 3 tiekėjai pateikia pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus ir iš kurių bent 2 tiekėjai nėra susijusios su įsigyjančiąja 
organizacija įmonės.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
131. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose 

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko 

nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju įsigyjančioji organizacija turi nustatyti, ar 

tokios skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis pagal Taisyklių 130 punktą. Jeigu skelbiamos derybos 

laikomos įvykusiomis, įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui ar tiekėjams, kurio (-

ių) pasiūlymas (-ai) pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas (-i) po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo 
sutartį.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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132. Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą reikiamą 

energijos išteklių kiekį, laimėjusiais pasiūlymais pripažįstami keli geriausi pasiūlymai ir pirkimo sutartys 
sudaromos su visais laimėtojais. Pirkimo sutartys sudaromos su kiekvienu tiekėju atskirai už tiekėjo 

pasiūlyme nurodytą kainą, neviršijant pirkimo dokumentuose nurodyto energijos išteklių kiekio, tokia 

tvarka: pirmiausiai sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, dėl likusios kiekio dalies 
sudaroma sutartis su antroje (tolesnėje) vietoje esančiu tiekėju ir taip sutartys sudaromos, kol užpildomas 

visas pirkimo dokumentuose nurodytas energijos išteklių kiekis arba yra sutartis sudaryti norinčių tiekėjų. 

133. Taisyklių 132 punkte nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija privalo visiems tiekėjams 

nustatyti vienodas pristatymo sąlygas ir negali pirkimo dokumentuose nurodyto pristatymo laiko dalyti į 
dalis skirtingiems tiekėjams. Įsigytas biokuras turi būti pristatomas tolygiai per visą pristatymo laiką pagal 

slankųjį valandinį grafiką, nebent įsigyjančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo kitaip.  

134. Įsigyjant biokurą, neskelbiamų derybų būdas negali būti taikomas esant Taisyklių 43.1 ir 43.6 
papunkčiuose nurodytoms sąlygoms. 

135.  Taisyklių 43.2 papunktyje nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija gali įsigyti tik tokį 

biokuro kiekį, kuris būtinas elektros ir (ar) šilumos gamybai užtikrinti iki to laiko, kol įsigyjančioji 

organizacija įsigis reikiamą biokuro kiekį atviro konkurso ar skelbiamų derybų būdu.  
136. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju biokuro pirkimo sutartis turi būti 

terminuota ir sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams. Trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudaryta 

biokuro pirkimo sutartis gali būti pratęsiama, jeigu energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios 
biokurą, įsitikina, kad pirkimo sutarties pratęsimo momentu galioja Taisyklių 21 punkte nustatytos sąlygos. 

Numatomos pratęsti sutarties atitiktis Taisyklių 21 punkte nustatytoms sąlygoms gali būti pradėta vertinti ne 

anksčiau nei likus 21 kalendorinei dienai iki numatomos pratęsti sutarties galiojimo pabaigos dienos. Visais 
atvejais visas tokios sutarties galiojimo laikas, įskaitant visus galimus jos pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 

vieni metai.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 
1361. Draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą.  

Papildyta punktu: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
 

XIII SKYRIUS  

PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

 

137. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, išskyrus 

atvejus, kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje, išskyrus 

atvejus, kai įsigyjamas biokuras, ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia pirkimų 
procedūrų ataskaitą. Joje nurodoma:  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
137.1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo 

telefono numeris; 

137.2. pasirinktas energijos išteklių pirkimo būdas, šio pirkimo būdo pasirinkimo motyvai 

(pagrindimas);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
137.3. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;  

137.4. pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys; 

137.5. kiekvieno pasiūlymo kaina; 
137.6. tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir pasiūlymų atmetimo priežastys; 

137.7. laimėjusių tiekėjų, kurie atsisakė pasirašyti pirkimo sutartis, pavadinimai; 

137.8. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, bendra sudarytos pirkimo sutarties 

vertė, jos sudarymo data. Jeigu pirkimo sutartis nesudaryta, jos nesudarymo priežastys; 
137.9. pirkimo sutartyje nustatytas energijos išteklių kiekis; 

137.10. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina; 

137.11. pirkimo sutarties galiojimo terminas.  
Punkto pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

138. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, išskyrus atvejus, kai įsigyjamas biokuras, pirkimų 
procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama 

įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje ir joje nurodoma Taisyklių 137.1, 137.3, 137.9–137.11 

papunkčiuose nurodyta informacija.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
139. Neteko galios nuo 2015-11-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
139. Šilumos tiekėjai, elektros energijos gamintojai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir 

elektros energijos gamintojai, įsigyjantys biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, ne vėliau kaip 

einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje deklaruoja 

informaciją apie praėjusį mėnesį tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus ir pagal atskirus tiesiogiai 
sudarytus dvišalius susitarimus įsigytą biokuro kiekį.  

Papildyta punktu: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
140. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo 

procedūromis, tretiesiems asmenims, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, kenkia ar gali pakenkti 

teisėtiems pasiūlymus pateikusių tiekėjų komerciniams interesams ir (ar) trukdo užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

atliekantiems subjektams ir tokią informaciją suteikti kitiems asmenims įpareigoja kiti taikytini teisės aktai. 

141. Pirkimų procedūrų ataskaita pildoma Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

 

XIV SKYRIUS  

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

 

142. Taisyklių reikalavimų vykdymo ir taikymo kontrolę užtikrina Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba ir Viešųjų pirkimų tarnyba.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

143. Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama Taisyklių laikymosi priežiūrą, vadovaujasi Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatyme ir Taisyklėse nustatytus įgaliojimus.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

144. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos:  

144.1. vykdyti priežiūrą, kaip laikomasi Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų 

procedūrų reikalavimų;  
144.2. nustačius Taisyklių pažeidimą, pagal kompetenciją inicijuoti administracinės atsakomybės 

taikymo procedūrą už pažeidimą atsakingiems asmenims;  

144.3. apie nustatytus Taisyklių pažeidimus pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

144.4. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nustatytus Taisyklių pažeidimus, susijusius su 
Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį, šią informaciją, išskyrus 

konfidencialią, skelbti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;  

144.5. konsultuoti įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo Taisyklių 

20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais procedūrų klausimais;  
144.6. bendradarbiauti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti jai konsultacijas dėl 

Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų, kai yra atliekamos Taisyklių 147 punkte 

nurodytos atsakomybės taikymo procedūros.  
Punkto pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
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Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

145. Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:  

145.1. savarankiškai pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mastą ir laiką; 
145.2.  gauti iš įsigyjančiosios organizacijos ar kitų asmenų su energijos išteklių pirkimais susijusią 

informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti; 

145.3. jeigu yra pagrindas manyti, kad su energijos išteklių pirkimais susiję dokumentai suklastoti, 

šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms; 
145.4.  gauti įsigyjančiosios organizacijos, energijos išteklių pirkimo procedūrose dalyvaujančių 

asmenų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus; 

145.5. Neteko galios nuo 2019-06-04 

Punkto naikinimas: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

145.6. įtarusi galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, galimas korupcijos 

apraiškas, informaciją ir dokumentus perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms 
toliau tirti pagal kompetenciją; 

145.7. įtarusi Taisyklių ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, 

vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti įsigyjančiąją organizaciją energijos išteklių 
pirkimo procedūras sustabdyti, kol Viešųjų pirkimų tarnyba atliks įsigyjančiosios organizacijos vykdomo 

pirkimo tyrimą, o nustačius šiuos pažeidimus, įpareigoti nutraukti energijos išteklių pirkimo procedūras, 

pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

146. Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar įvykdytų energijos išteklių 

pirkimų Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

147. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos taikoma atsakomybė už įsigyjančiųjų organizacijų 
pažeidimus, padarytus vykdant energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimus, yra 

numatyta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.  

Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

148. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atlikdama Taisyklių 147 punkte nurodytas 

funkcijas, veikia pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių 
rinkos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 
 

XV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

149. Įsigyjančiosios organizacijos ir energijos išteklių pirkimuose dalyvaujančių subjektų ginčai dėl 

Taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymo ir teisių pažeidimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
150. Įsigyjančiosios organizacijos vadovai ar kiti įgalioti asmenys (Komisijos nariai ir ekspertai), 

pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

Priedo pakeitimai: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

 
Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 508, 2013-06-05, Žin., 2013, Nr. 63-3124 (2013-06-14), i. K. 1131100NUTA00000508 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9567E7BA91DC
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos 
patvirtinimo“ pakeitimo 

2. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar 

kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 

4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 
energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 

5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo 

6. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo 

7. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 
8. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 
energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 

 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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IS-933/658-I-2 priedas 

 

VERT 2022-01-12 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama, kad biokuro kaina, 

įskaičiuota į palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kuo lanksčiau ir objektyviau atspindėtų 

biokuro kainų pokyčius, pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą. 

Atsižvelgdama į biokuro rinkoje įžvelgiamą kainų didėjimą ir šilumos aukcionų dalyvių 

išsakomas pastabas, VERT tikslina prognozuojamos biokuro kainos skaičiavimo tvarką: 

• Numatytas skirtingas skaičiavimas, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui 

sudaro daugiau nei 70 proc. numatomo biokuro poreikio. 

• O kai šis kiekis sudaro mažiau nei 70 proc. numatomo biokuro poreikio, numatytas 

kitoks skaičiavimo principas ir taikoma korekcijos riba iki 50 proc. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-12 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

TN: tn  

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-13 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 141-7143; TAR 2013-12-31, i. K. 2013-00286 

Nauja redakcija nuo 2021-08-01: 

Nr. O3E-927, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. K. 2021-16735 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. O3-759 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a :  

Patvirtinti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).  

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ DIANA KORSAKAITĖ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.  

gruodžio 23 d. nutarimo Nr. O3E-1738 redakcija) 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarką ir sąlygas. 

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės ir prognozuojamos 

biokuro kainos nustatymo principus. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-12/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-12/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce937e50f07311eb9f09e7df20500045
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3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 

20 dalimi. 

4. Aprašas taikomas Valstybinei energetikos reguliavimo Tarybai (toliau – Taryba), kuri, 

remdamasi šiuo Aprašu, nustato: 

4.1. vidutinę biokuro kainą, kuri taikoma apskaičiuojant šilumos ir (ar) karšto vandens kainą; 

4.2. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje, kuri taikoma 

apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas; 

4.3. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje, kuri taikoma apskaičiuojant 

palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo neįmanoma 

nustatyti prognozuojamos biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje; 

4.4. vidutinę metinę biokuro kainą, kuri taikoma apskaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir 

faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje 

Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau 

– Šilumos kainų nustatymo metodika), nustatyta tvarka. 

5. Taryba viešai savo tinklalapyje skelbia: 

5.1. Vidutinę praėjusio mėnesio biokuro kainą, iki kito mėnesio 20 dienos;  

5.2. Prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje ir prognozuojamą 

mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam 

kaina prognozuojama, 13 dienos;  

5.3. Vidutinę metinę biokuro kainą, kuri nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie per kalendorinius metus įsigyto biokuro kainas, iki kiekvienų metų sausio 

mėnesio 20 d.; 
TAR pastaba. 5.3 papunktis taikomas, apskaičiuojant 2022 m. ir vėlesnių laikotarpių vidutinę metinę biokuro kainą 

5.4. Vidutinę metinę biokuro kainą, kuri nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie per paskutinius 12 mėnesių įsigyto biokuro kainas, iki kiekvienų metų 

spalio mėnesio 20 d. Šiame papunktyje nurodyta vidutinė metinė biokuro kaina taikoma 

apskaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą ūkio 

subjektams, kurių finansiniai metai prasideda atitinkamų kalendorinių metų spalio 1 d. ir baigiasi 

kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 d.  
TAR pastaba. 5.4 papunktis taikomas, apskaičiuojant 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. ir vėlesnių 

laikotarpių vidutinę metinę biokuro kainą 

6. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

6.1. Medienos kilmės biokuras – drožlės, skiedros, pjuvenos, medžio atraižos ir kitos 

medienos kilmės biokuro rūšys, išskyrus medienos granules, medienos briketus ir malkinę medieną. 

6.2. Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų 

Tarybai pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas. 

6.3. Vidutinė biokuro kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie ne biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas. 

7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Šilumos ūkio 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

8. Vidutinė biokuro kaina nustatoma šioms biokuro rūšims: 

8.1. medienos kilmės biokurui; 

8.2. medienos granulėms; 

8.3. medienos briketams; 

8.4. malkinei medienai. 

9. Vidutinė biokuro kaina nustatoma kaip atitinkamos rūšies biokuro, nurodyto Aprašo 8 

punkte, kaina, kurią sudaro žaliavos įsigijimo ir transportavimo išlaidos. Aprašo 8 punkte 

nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama energijos išteklių biržoje, vidutinė praėjusio 

mėnesio atitinkamos  rūšies biokuro, kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 12.1.1 ir 12.1.3 
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papunkčiais, vidutinė metinė atitinkamos  rūšies biokuro, kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 

12.1.2 ir 12.1.4 papunkčiais. Aprašo 8 punkte nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis prekiaujama 

energijos išteklių biržoje, vidutinė praėjusio mėnesio atitinkamos  rūšies biokuro kaina nustatoma 

vadovaujantis Aprašo 12.2.1 ir 12.2.3 papunkčiais, vidutinė metinė atitinkamos rūšies biokuro kaina 

nustatoma vadovaujantis Aprašo 12.2.2 ir 12.2.4. papunkčiais. 

10. Vidutinei atitinkamos rūšies biokuro kainai nustatyti naudojami ūkio subjektų, kuriems 

Šilumos ūkio įstatyme nustatyta prievolė Tarybai teikti informaciją apie kuro kainas, duomenys.  

11. Informacijos, nurodytos Aprašo 10 punkte, teikimo Tarybai tvarką ir sąlygas nustato 

Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Tarybos 2008 m. birželio 28 d. 

nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“. 

12. Vidutinė atitinkamos rūšies biokuro kaina nustatoma: 

12.1 kaip geometrinis svertinis vidurkis: 
12.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai) per praėjusį 

mėnesį, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų) ir energijos 

išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 
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kur: 

PB – vidutinė praėjusio mėnesio biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, kaina, Eur/MWh; 

ai – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis 

vidurkis, Eur/MWh, kur i=1,...,n; 

si – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh,  

kur i=1,...,n; 

n – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius 

(neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).  

12.1.2. esant 48 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (mi), per 

kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių 

(didžiausios ir mažiausios kainų) ir energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 

 

(2) 

 

kur: 

PM – vidutinė metinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, kaina, Eur/MWh; 

mi – ūkio subjekto per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių įsigyto atitinkamos 

rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur i=12,...,v; 

qi – ūkio subjekto per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių įsigyto atitinkamos 

rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur i=12,...,v; 

v – ūkio subjektų, per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių 

mažiausia ir didžiausia kainomis).  

12.1.3. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai) per 

praėjusį mėnesį, neįskaitant energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 
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kur: 

m – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius.  
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12.1.4. esant mažiau kaip 48 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (mi) per 

kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių, neįskaitant energijos išteklių biržoje įsigyto 

biokuro pirkimų: 

 

(4) 

 

kur: 

w – ūkio subjektų, per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius.  

12.2. kaip geometrinis svertinis vidurkis: 
12.2.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj) per praėjusį 

mėnesį, vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių 

(didžiausios ir mažiausios kainų): 
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kur: 

MB – energijos išteklių biržos vidutinė praėjusio mėnesio biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 

punkte, kaina, Eur/MWh; 

bj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies 

biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=1,...,l; 

zj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies 

biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur j=1,...,l; 

l – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies 

biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir 

didžiausia kainomis).  

12.2.2. esant 48 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (aj) per 

kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių, vykdytiems energijos išteklių biržoje, 

neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų): 

 

                                                                                                      (6) 

 

kur: 

MMB – energijos išteklių biržos vidutinė metinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, 

kaina, Eur/MWh; 

aj – ūkio subjekto per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių energijos išteklių 

biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=12,...,c; 

ej – ūkio subjekto per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių energijos išteklių 

biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur j=12,...,c; 

c – ūkio subjektų, per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių energijos išteklių 

biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies 

biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).  

12.2.3. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj) per 

praėjusį mėnesį, vykdytiems energijos išteklių biržoje: 
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kur: 

k – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies 

biokurą, skaičius. 

12.2.4. esant mažiau kaip 48 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (aj) per 

kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių, vykdytiems energijos išteklių biržoje: 

 

                                                                                                         (8) 

 

kur: 

d – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį arba per paskutinius 12 mėnesių energijos išteklių 

biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius. 

13. Vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma: 

13.1. vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma kaip geometrinis svertinis 

vidurkis: 

13.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro 

pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių 

(didžiausios ir mažiausios kainų): 
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kur: 

MBA – vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, Eur/MWh; 

bj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto 

atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=1,...,l; 

zj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje,  per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto 

atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur j=1,...,l; 

l – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių 

mažiausia ir didžiausia kainomis);  

13.1.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro 

pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje: 
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kur: 
k – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių 

atitinkamos rūšies biokurą, skaičius; 

13.2. esant nepakankamam duomenų, reikalingų vidutinei biokuro biržos (skiedrų) kainai 

apskrityje nustatyti, kiekiui, naudojama vidutinė šalies biokuro biržos (skiedrų) kaina. Vidutinė 

šalies biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 12.2.1 ir 12.2.3 papunkčiais.  

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 
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atitinkamos apskrities šilumos aukciono dalyvių numatomu biokuro (skiedrų) poreikio mėnesio i 

tiekimui kiekiu, MWh: 

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: 

 

                                                                                                 (11) 

 

kur: 

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

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

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

apskrityje, mėnesio i tiekimui, Eur/MWh; 

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

įsigyti biokuro kiekis apskrityje, mėnesį i, MWh; 

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

apskrityje; 

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

apskrityje, mėnesio i tiekimui. 

13.3.11 Tuo atveju, kai pagal Aprašo 13.3.1 papunktį apskaičiuotos prognozuojamos mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ir visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per 

paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro 

biržos (skiedrų) savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų 

ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas (esant kainų augimui) yra daugiau nei 10 

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

atitinkamos apskrities biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies biokuro biržos (skiedrų) per paskutinius 

tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro 

tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

13.3.1.2. Jeigu per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies biokuro biržos (skiedrų) savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro 

tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje neviršija 5, 

prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma pagal Aprašo 13.3.1 

papunktį.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

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

 

                                                                                                               (12) 
 

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. 

13.3.3. 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 atitinkamo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14b9e9e073a111ec993ff5ca6e8ba60c
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mėnesio, kurį atliekų deginimo jėgainė nevykdė komercinės veikos, 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. 

13.3.4. 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, 

prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma pagal formulę: 

 

                                                           (13) 

 

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;  

13.3.5. Prognozuojamą mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje nustatant pagal 

Aprašo 13.3.4 papunktį, papildomai įvertinamos mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų 

medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos, bei sandorių skaičius apskrityje. 

13.3.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) apskrityje neviršija 5, pagal Aprašo 13.3.4 papunktį nustatyta 

prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nekoreguojama. 

13.3.7. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) biokuro 

biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal 

Aprašo 13.3.4 papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina 

apskrityje koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.3.4 papunktyje numatyto 

skaičiavimo rezultato ir vidutinės svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų biokuro 

biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.4 papunktį, korekcijos riba – iki 10 proc.  
TAR pastaba. Papunktis 13.3.7 laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 13 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. netaikomas 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

13.3.7.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, pagal Aprašo 13.3.4 

papunktį nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje koreguojama 

procentiniu dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.3.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir 

vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio 

skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.3.4 papunktį, korekcijos riba ‒ 

iki 50 proc.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14b9e9e073a111ec993ff5ca6e8ba60c
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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: 

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: 

 

                                                                                                 (14) 

 

kur: 

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

Eur/MWh; 

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

įsigyti biokuro kiekis šalyje, mėnesį i, MWh; 

U – biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius, mėnesio 

i tiekimui. 

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

13.4.1.1 Tuo atveju, kai pagal Aprašo 13.4.1 papunktį apskaičiuotos prognozuojamos mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kainos šalyje ir visų ūkio subjektų, veikiančių šalyje, per paskutinius tris 

biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i 

tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio 

vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas (esant kainų augimui) yra daugiau nei 10 proc., 

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

sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

13.4.1.2. Jeigu per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje neviršija 50, prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma pagal Aprašo 13.4.1 papunktį.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

 

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

 

(15) 
 

kur: 

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

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

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

13.4.3. Jeigu 3 kalendorinių metų laikotarpyje komercinę veiklą pradėjo atliekų deginimo 

jėgainės, dalyvaujančios šilumos aukcione, nustatant numatomą mėnesio i biokuro (skiedrų) poreikį 

šalyje, iš suminio praėjusių 3 kalendorinių metų šilumos aukciono dalyvių, veikiančių šalyje 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14b9e9e073a111ec993ff5ca6e8ba60c
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atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekio (MWh) eliminuojamas atitinkamo mėnesio, kurį 

atliekų deginimo jėgainė nevykdė komercinės veikos, 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 Supirkimo tvarkoje, 

sandaugai.  

13.4.4. 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: 

 

                                                                      (16) 

 

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.  

13.4.5. prognozuojamą mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje nustatant pagal Aprašo 

13.4.4 papunktį, papildomai įvertinamos mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainos, bei sandorių skaičius šalyje. 

13.4.6. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius (vnt.) šalyje neviršija 50, pagal Aprašo 13.4.4 papunktį nustatyta prognozuojama 

mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nekoreguojama. 

13.4.7. Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.4 papunktį 

nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu 

dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.4.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir vidutinės 

svertinės mėnesio i tiekimui biokuro biržoje sudarytų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo 

sandorių kainos skirtumas (proc.). Maksimali MBAP i, apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.4 papunktį 

korekcijos riba ‒ iki 10 proc.  
TAR pastaba. Papunktis 13.4.7 laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 13 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. netaikomas 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

13.4.7.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, pagal Aprašo 13.4.4 papunktį 

nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje koreguojama procentiniu 

dydžiu, nustatytu kaip Aprašo 13.4.4 papunktyje numatyto skaičiavimo rezultato ir per paskutinius 

tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies 

savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo 

sandorių kainų ir kiekio vidutinio svertinio aritmetinio vidurkio skirtumas(proc.). Maksimali MBAP i, 

apskaičiuotos pagal Aprašo 13.4.4 papunktį, korekcijos riba ‒ iki 50 proc.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 

14. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos 

dalyvių yra sudaryta nesilaikant Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Lietuvos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14b9e9e073a111ec993ff5ca6e8ba60c
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Respublikos Vyriausybės patvirtintose Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, 

kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia 

tokių sandorių vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus.  

15. Tarybos nustatytos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos taikomos taip, kaip 

numatyta Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir Supirkimo tvarkoje.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant šį Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

Pakeitimai: 
1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10647 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-199, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-04-17, i. K. 2015-05893 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo“ pakeitimo 
3. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3-42, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. K. 2016-02721 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas 

Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. K. 2018-03367 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
5. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-927, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. K. 2021-16735 
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-1489, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. K. 2021-23601 
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
7. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-1654, 2021-12-10, paskelbta TAR 2021-12-10, i. K. 2021-25635 
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 
8. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-1738, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. K. 2021-26878 
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 
9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-16, 2022-01-12, paskelbta TAR 2022-01-12, i. K. 2022-00408 
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b8b8be20164f11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=df83e8a0e4f211e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7264cd30d0cd11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2be8ebe01d5911e88e8fef3b3f51dc2f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce937e50f07311eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4fc9d6f0461811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=98d1587059b211ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4f1c524063fb11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14b9e9e073a111ec993ff5ca6e8ba60c
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VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 6 d. Nr. N-1 (190) 

Vilnius 
 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 

1. Patvirtinti lietuvių kalbos rašybos taisykles – leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, 

komentarai, patarimai“ (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 58 „Dėl 

leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ su visais papildymais ir pakeitimais; 

2.2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl 

lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ su visais papildymais ir pakeitimais. 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                          Audrys Antanaitis 

 

Lietuvių kalbos rašybos taisyklės – leidinys „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, 

patarimai“ TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-I-3-1 

priedas 2022-01-17.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05028f0073a311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05028f0073a311ec993ff5ca6e8ba60c
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IS-933/658-I-4 priedas 

 

LRV 2022-01-13 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

• 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 paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Galimybių paso taikymas kontaktinėms paslaugoms 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei 

renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso 

kriterijus. 

Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, atstumų laikymasis išlieka 

rekomendacinis. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos 

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

 

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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*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 

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 
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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. 

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. 

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

 

Galimybių paso galiojimo pakeitimai  nuo 2021 m. gruodžio 28 d. ATNAUJINIMAS: 

reikalavimas turėti galimybių pasą kontaktinėse veiklose vaikams taikomas ne nuo 12 metų ir 2 

mėnesių, o nuo 16 metų.Šis pakeitimas galios iki vasario 28 dienos. Nuo kovo 1 dienos vėl 

bus reikalaujama galimybių pasą turėti vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių. 

 

SAM informuoja apie Galimybių paso pakeitimus nuo gruodžio 28 d. 

Nuo gruodžio 28 d. šalies gyventojams, pasiskiepijusiems pagal pilną vakcinacijos planą prieš 

daugiau nei 7 mėn., Galimybių pasas arba jam alternatyvūs dokumentai nebegalios. 

Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, gyventojams, kuriems jau atėjo laikas skiepytis 

sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze, rekomenduojama registruotis vakcinai ir 

pasiskiepyti. 

Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai galios 16 m. ir vyresniems: vakcinuotiems 

asmenims: 

 •    Ribotą laiką – kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų: 

-    praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

-    praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos 

dozės suleidimo; 

-    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo. Po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne 

daugiau kaip 210 dienų; 

-    praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga 

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

rezultatu; 

-    praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos 

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

antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.  

•    Neribotą laiką – kai asmuo: 

-    pasiskiepijęs sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos doze (įsigalioja tą pačią pasiskiepijimo sustiprinančiąja doze dieną). Skiepijimas 

sustiprinančiąja doze vaikams iki 18 m. nevykdomas; 

-    pasiskiepijęs pagal pilną schemą, jei jis yra 16 - 18 m. amžiaus asmuo (įskaitant persirgusius, jei 

liga patvirtinta PGR tyrimu ir pasiskiepijusius nepilna schema asmenis). 

https://gpasas.lt/
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-informuoja-apie-galimybiu-paso-pakeitimus-nuo-gruodzio-28-d
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-    persirgęs COVID-19 liga (patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir paskiepytas pagal pilną 

schemą. 

 
Persirgusiems asmenims: 

•    kai asmuo persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 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). 

 Tyrimus atlikusiems asmenims: 

 •    kai 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. Atkreipiame dėmesį, kad mobiliuose punktuose atliekami greitieji serologiniai 

testai Galimybių pasui nėra tinkami. Šalies gyventojai gali atlikti kiekybinį ir pusiau kiekybinį 

serologinį tyrimą ir po persirgimo, ir po pilnos vakcinacijos schemos.  

•    atlikusiems mokamą PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas 

(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento). 
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Nuo gruodžio 28 d. Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai bus privalomi ir vaikams nuo 

12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų amžiaus. Galimybių pasas ir jam alternatyvūs dokumentai bus 

išduodami pasiskiepijusiems, persirgusiems ar tyrimus atlikusiems vaikams:  

•    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;  

•    neribotą laiką išduodamas pasiskiepijus pagal pilną schemą arba persirgus (kai liga patvirtinta 

teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir pasiskiepijus bent viena vakcinos doze. Šiuo metu 

sustiprinančiąja doze vaikai nėra vakcinuojami; 

•    persirgus, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 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); 

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

antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo 
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atsakymą. 

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad pasiskiepyti pirmą kartą arba gauti sustiprinančiąją 

COVID-19 vakcinos dozę gyventojai gali registruodamiesi internetu Koronastop.lt arba telefonu 

1808. Pasiskiepyti taip pat galima kai kuriose sveikatos priežiūros įstaigose pas šeimos gydytoją. 

Norėdami sužinoti, ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, 

šalies gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą. 

 
Ko svarbu nepamiršti asmenims, turintiems Galimybių pasą?  

•    Siekiant išvengti COVID-19 plitimo, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, labai svarbu likti 

namuose ir registruotis COVID-19 tyrimui skambinant į Kartąją liniją 1808 arba internetu 1808.lt. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) naujausiose rekomendacijose nurodo, kad 

dažniausi COVID-19 simptomai yra kosulys, karščiavimas, dusulys ir staigus skonio bei kvapo 

netekimas. Rečiau pasireiškiantys simptomai gali būti gerklės skausmas, sloga, nosies užgulimas, 

galvos skausmas, šaltkrėtis, raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir (arba) viduriavimas, 

svaigulys.  

•    Asmuo, pajutęs COVID-19 ligos simptomus, gali atlikti ir savikontrolės testą, tačiau pasireiškus 

simptomams, rekomenduojama likti namuose ir į vaistinę nevykti. Nepaisant savikontrolės tyrimo 

atsakymo, svarbu užsiregistruoti patvirtinančiam PGR tyrimo atlikimui šalies mobiliuose 
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punktuose.  

•    Taip pat svarbu vengti nebūtinų kontaktų su kitais asmenimis – nedalyvauti renginiuose, 

nesibūriuoti viešose vietose, prekybos centruose. Griežtai rekomenduojama vengti nebūtinų 

kelionių. 

•    Jei nustatyta COVID-19 liga, asmuo privalo izoliuotis, užpildyti Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro anketą, kurią galite rasti čia, ir joje nurodyti visus sąlytį turėjusius asmenis bei 

lankytas vietas. 

 

Sveikatos paslaugos 

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. 

 

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. 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
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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. 

  

Socialinės paslaugos 

 
 

Švietimas 

 
 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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Viešasis transportas 

 
 

Teisinės paslaugos 

 
  

Apsauginės veido kaukės 

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 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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
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Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino tvarką, kaip šalies darbuotojai, kuriems privalomas 

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 ligos (nuo sausio 10 d.) 

Nuo 2022 m. sausio 10 d. keičiasi šalies darbuotojų, kuriems privalomas periodinis 

profilaktinis testavimas, testavimo dėl COVID-19 tvarka.   

 

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


 

50 

 

1. Kas privalės testuotis?  

Periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 ligos privalomas šių veiklų ir sričių atstovams:    

•    asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;    

•    socialinės paslaugos ir veikla;    

•    švietimo paslaugos ir veikla;    

•    vaistinių darbuotojų veikla;    

•    krovinių tarptautinio vežimo veikla;    

•    viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;    

•    laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir 

lankytojų aptarnavimas);    

•    viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;   

•    mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;   

•    viešojo administravimo subjektų veikla;    

•    profesinė karo tarnyba;    

•    veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais);    

•    gamybos įmonių darbuotojų veikla.  

 

2. Kas neturės testuotis?  

1. Asmenys, pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 vakcinų:  

•    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal 

skiepijimo schemą. Išskyrus atvejus kai praėjo 2 savaitės nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos 

vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;  

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

•  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo. Išskyrus atvejus, kai praėjo 2 savaitės nuo „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo 

asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo rezultatu;  

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

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

suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo rezultatu;  

•   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;  

2.    Asmenys, persirgę COVID-19, ir:  

•    asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 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);  

•    asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą.   

 

3. Kokie dokumentai bus pripažįstami? 

•    neigiamam tyrimo atsakymui:  

i. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas;  

•    vakcinuotam ar persirgusiam:   

i. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas,   

ii. vakcinacijos įrašas (-ai) iš ESPBI IS,  

iii. laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas:   

- persirgimo įrodymas, turint teigiamą PGR ar antigeno testą,  
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- serologinio tyrimo rezultatas;  

•    negalintiems skiepytis dėl medicininių kontraindikacijų, galintiems testuotis valstybės biudžeto 

lėšomis:  

i. gydytojo įrašas ESPBI IS pagal TLK-10-AM kodus Z88.7 arba Z28.0. Tais atvejais, kai 

darbuotojas negali pasiskiepyti dėl laikinos sveikatos būklės, gydytojas ESPBI IS turi nurodyti 

laikotarpį, kuriam atidedamas darbuotojo skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos).  

 

4. Kokie tyrimai galės būti atlikti?  

 PGR tyrimai ar greitieji antigeno testai – periodiškai kas 7-10 dienų. 

 

5. Kokiose laboratorijose atliekami tyrimai, kur kreiptis darbuotojui? 

 Mobiliuosiuose punktuose tyrimai neatliekami.   

Mobiliuosiuose punktuose valstybės lėšomis tyrimus dėl privalomo sveikatos patikrinimo atlikti 

gali tik nėščiosios ir asmenys, negalintys skiepytis dėl medicininių kontraindikacijų.    

Laboratorijos, atliekančios mokamus COVID-19 nustatymo tyrimus: 

https://nvsc.lrv.lt/visuomenei/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio/laboratorijos   

Greituosius antigeno testus teisę atlikti turi visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išskyrus 

teikiančios tik ergoterapijos, kineziterapijos, dietisto praktikos, optometrininko praktikos ir dantų 

techniko praktikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.   

Asmenys, norintys atlikti mokamus greituosius testus, gali kreiptis tiesiogiai į gydymo įstaigas ir 

išsiaiškinti, ar jos teikia šias mokamas paslaugas. 

  

6. Kontraindikacijos skiepijimui.  

 Nemokamai savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per 1808, gali testuotis 

kontraindikacijų skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis turintys 

darbuotojai, kuriems diagnozuota alergija vakcinai ir (ar) jos komponentui arba kurių skiepijimas 

nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos 

ar kt.) gydytojo sprendimu atidedamas nustatytą laikotarpį (nemokamas testavimas tokiu atveju 

taikomas gydytojo nustatytą laikotarpį). Nustatęs kontraindikacijų skiepytis COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcinomis gydytojas ESPBI IS turi nurodyti ligos kodą Z88.7 arba Z28.0 

(pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir 

papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Taip pat 

nemokamai testuojamos nėščiosios. Šie asmenys gali naudotis gautu neigiamu tyrimo rezultatu.   

 

7. Ar gali darbdavys nustatyti tvarką dėl dažnesnio testavimo?  

 Gali, tačiau tokiu atveju už tyrimus, kurie atliekami dažniau nei nustatyta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarime, turi apmokėti darbdavys.  

 

8. Ar, jei nustatyta tvarka dėl dažnesnio testavimo, darbuotojas gali atsisakyti?  

 Negali, jei už tyrimus apmoka darbdavys.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-11 

 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

_______ 

 

LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-14 iki 2022-02-28 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-933/658-I-4-1 priedas 2022-01-17.doc). 

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/asr
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IS-933/658-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą  

 

 

2022-01-07 

 

Nr. (22.2-24 Mr)3-24 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI  

   

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus siūlymus, 

parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos 

valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projekte numatomi įtvirtinti pakeitimai parengti atsižvelgiant į energetikos įmonių 

nuomonę, turimą Tarybos specialistų patirtį bei siekiant aiškesnio reglamentavimo, kad energetikos 

įrenginių kontrolė būtų efektyvesnė ir teisės aktų reikalavimai atitiktų šių dienų poreikį, o 

energetikos įrenginiai būtų eksploatuojami saugiai ir patikimai. 

Įsakymo projektu numatoma nustatyti (keičiamo Energetikos valstybinės kontrolės ir 

vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės 

kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – 

Aprašas) 9.51 papunktis), kokiems įrenginiams privaloma gauti Tarybos techninės būklės 

patikrinimo pažymą paleidimo ir derinimo darbams. 

Pagal Tarybos pateiktą informaciją, Tarybos specialistai išanalizavo nuo 2020 m. spalio 

mėn. išduotas elektros tinklų ir jų priklausinių (iki 110 kV) pažymas ir nustatomus trūkumus. Per šį 

laikotarpį išduota 551 pažyma, nustatyti 169 trūkumai pateikiant dokumentus ir 67 atvejais nustatyti 

trūkumai vertinant įrenginius vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti trūkumai neesminiai, 

keičiamo Aprašo 9.6.3 papunkčio pakeitimu siūloma patikslinti žemutinę elektros tinklų ir jų 

technologinių priklausinių ribą į 20 kV. Keičiamo Aprašo 9.6.5 papunkčio pakeitimu siekiama 

nustatyti reikalavimą, atitinkantį numatytą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme. 

Keičiamo Aprašo 9.6.7 papunkčiu siekiama nustatyti reikalavimus naujai į rinką patenkantiems 

įrenginiams. 9.6.12 papunkčiu siekiama nustatyti reikalavimus, kurie anksčiau nebuvo nustatyti, 

tačiau diegiant naujas technologijas, tampa aktualūs. Keičiamo Aprašo 9.6.19 papunkčiu siekiama 

sumažinti kontroliuojamų subjektų skaičių, atsižvelgiant į tai, kad įrengimo darbus atlieka Tarybos 

atestuoti rangovai, bei įvertinus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių1 reikalavimą. Keičiamo 

 
1Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 72 punktas „Individualiems ir dviejų butų 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/17b9492071de11ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
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Aprašo 9.6.20 papunkčiu siekiama sumažinti kontroliuojamų subjektų skaičių, atsižvelgiant į tai, 

kad įrengimo darbus atlieka Tarybos atestuoti rangovai, bei atsižvelgiant į Aprašo2 reikalavimus. 

Taip pat nustatomi atvejai, kuriems esant išduodama energetikos objektų ir energetikos įrenginių 

techninės būklės patikrinimo pažyma (keičiamo Aprašo 9.61 papunktis). 

Pagal Tarybos specialistų turimą informaciją, visuomeninės paskirties pastatų, kuriuose 

įrengti elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai ir kai jų visų bendra galia objekte didesnė kaip 

100 kW šalyje yra virš 10 tūkst.  Keičiamo Aprašo 9.6.21, 13.2 ir 15.4 papunkčių pakeitimu 

siekiama sumažinti tikrinamų visuomeninės paskirties pastatų skaičių ir didžiausią dėmesį skirti 

tiems visuomeninės paskirties pastatams, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės 

institucija. Tarybos specialistų žiniomis, tokių pastatų būtų apie 2 tūkst. Kitų visuomeninės 

paskirties pastatų energetikos įrenginių priežiūra turi rūpintis savininkai, vadovaudamiesi teisės 

aktais, reglamentuojančiais energetikos įrenginių eksploatavimą. 

Keičiamo Aprašo 9.10 papunkčio pakeitimu siekiama nustatyti, kad Tarybos specialistai 

dalyvauja kitų institucijų nelaimingų atsitikimų, susijusių su energijos vartojimu, buityje tyrimuose 

šių institucijų prašymu, tačiau pati Taryba tokių tyrimų pagal Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme priskirtas funkcijas neatlieka. 

Įsakymo projektu (keičiamo Aprašo 10.11 papunktis) numatoma įtvirtinti, kad kai statomos, 

įrengiamos, rekonstruojamos, modernizuojamos transformatorių pastotės, skirstyklos, skirstomieji 

punktai ir įtampa šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams įjungiama etapais, Taryba 

atlieka atskirą kiekvieno etapo, kurio metu įjungiama įtampa, darbų patikrą.  

Įsakymo projektu taip pat siūlytina papildyti Aprašą nauja nuostata, susijusia su Tarybos 

darbuotojų sauga ir sveikata, vykdant fizinius patikrinimus vietoje (energetikos objekte). Tarybos 

darbuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti patikrinimą, jeigu šiame energetikos objekte nėra 

užtikrinami saugos ir sveikatos reikalavimai. Patikrinimas turėtų būti atliekamas tik gavus 

energetikos objekto savininko (valdytojo) pranešimą apie sudarytas saugias ir sveikatai 

nepavojingas sąlygas šiame energetikos objekte. 

Įsakymo projektu numatoma pripažinti netekusiais galios Aprašo 1‒8 priedus, atsižvelgiant į 

tai, kad Aprašo 1 priedas nesukuria Aprašui pridėtinės vertės, Aprašo 2 priedas neturi teisinės 

galios, kadangi Taryba nerengia išvadų dėl ūkio subjekto pasirengimo statyti (montuoti, projektuoti) 

energetikos įrenginius, o Aprašo 3‒8 priedai yra perkelti į Energetikos objektų, energetikos 

įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo 

priežiūros tvarką3. Taip pat Įsakymo projekte atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (grupės 

vadovas Dainius Bražiūnas (tel. 8 699 07102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt). Tiesioginė rengėja 

– šios grupės vyriausioji specialistė Giedrė Šeškevičienė (tel. 8 602 46864, el. p. 

giedre.seskeviciene@enmin.lt). 

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Išvadas dėl Įsakymo projekto prašome pateikti ne vėliau kaip per 

10 darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo TAIS dienos. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 3 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 4 lapai. 

 
gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims, turinčioms 

atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą, kai jų savininkai 

šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo 

instruktažą.“. 
2 Aprašo 13.3.2 ir 15.6 papunkčiai, kuriuose nustatyta, kad šių įrenginių kontrolė vykdoma nuo 500 kW galios. 
3 Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių 

naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu 

Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos 

objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“. 

mailto:dainius.braziunas@enmin
mailto:giedre.seskeviciene@enmin
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Energetikos viceministrė      Inga Žilienė 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. 8 602 46864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų 

energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą 

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

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

933/658-II-1-1 priedas 2022-01-17.zip). 

mailto:giedre.seskeviciene@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/17b9492071de11ecb2fe9975f8a9e52e


 

56 

 

IS-933/658-II-2 priedas 

 

VERT 2022-01-10 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

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

pasiūlymus siųskite iki sausio 10 d. 

Numatomi esminiai pasikeitimai: 

• Tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, kuriam nustatoma 

prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro daugiau nei 70 proc. 

numatomo biokuro poreikio, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina gali būti 

nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies medienos skiedrų savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo 

pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinis aritmetinis vidurkis, jeigu 

skirtumas tarp per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies medienos skiedrų savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo 

pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio vidurkio ir biokuro 

biržoje sudarytų visų rūšių medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir 

kiekio mėnesio i tiekimui svertinio aritmetinio vidurkio siekia 10 proc. ir daugiau 

(esant kainų augimui). 

• Tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, kuriam nustatoma 

prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro mažiau nei 70 proc. 

numatomo biokuro poreikio, pagal faktinius istorinius duomenis nustatyta 

prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina koreguojama procentiniu 

dydžiu, nustatytu kaip prognozuojamos kainos, apskaičiuotos pagal faktinius istorinius 

duomenis ir per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo medienos 

skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio vidurkio 

skirtumas. Maksimali tokios korekcijos riba iki 50 proc.  

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022 m. sausio 10 d. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Tarybos 2022-01-12 posėdis skubos tvarka (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. 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. 

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

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, UAB „E energija“, UAB „Idex Baltic“ 

atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Kiti klausimai. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-10/del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e77e2d216fc111ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6d6d9c88-8193-4c45-84c5-20b859c1e75f
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-12/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-12/biokuro_tvarka.pdf
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VERT 2022-01-12 posėdžio „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 

27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo.“ Medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-933/658-II-2-1 priedas 2022-01-17.pdf). 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-12/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-933/658-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius,  

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-01-07 Nr. (22.1-24Mr) 3-21 

   

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

 

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

teikia 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. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įstatymo 1, 3, 4, 5 

ir 6 straipsniai, susiję su gamtinių dujų tiekimo pažeidžiamiems vartotojams užtikrinimu, įskaitant 

dujų atsargų pažeidžiamiems vartotojams sąnaudų mažinimą, įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

Atsižvelgiant į tai, siūloma nustatyti, kad Nutarimo projektas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

(Nutarimo projekto 2.1 papunktis). 

Kitas Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti Reglamentą (ES) 2017/19384. 

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 Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo 

priemonių aprašas (toliau – Aprašas). 

Pagrindiniai Aprašo siūlomi pakeitimai: 

- 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, kurios įsigyjamos 

diversifikuojant dujų tiekimo šaltinius pagal dujų kilmės šalis, tiekimo per suskystintų gamtinių 

dujų terminalą; turėti sutartį dėl dujų tiekimo vamzdynais į Lietuvą; turėti sutartį dėl nenutrūkstamo 

 
4 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/be53a7a071dc11ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
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dujų tiekimo su kita dujų atsargas kaupiančia ir saugančia dujų įmone; dujų pirkimo‒pardavimo 

sutartyse įtvirtinti privalomą pertraukiamųjų pajėgumų, kaip jie apibrėžti Reglamento (ES) 

2017/1938 2 straipsnio 20 dalyje, 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 

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 

projekto 2.2 papunktis). 

Pažymėtina, kad, įvertinus šiuo metu Lietuvoje sukurtą dujų tiekimo infrastruktūrą ir 

galimybes tiekti dujas iš Latvijos ir Baltarusijos, o 2022 metais ir iš Lenkijos, atsiranda sąlygos, 

kurios leistų gamtinių dujų tiekimo įmonėms (toliau – tiekimo įmonė) naudoti ir kitas dujų tiekimo 

saugumą užtikrinančias dujų rinkos priemones (ne tik dujų atsargų sukaupimą ir laikymą). 

Pasikeitusios dujų tiekimo kryptys, atsiradusios dujų tiekimo alternatyvos bei sukurtos rinkos 

sąlygos leidžia tiekimo įmonėms patikimą dujų tiekimą pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams 

užtikrinti pasinaudojant rinkos priemonėmis, ne tik dujų saugykla ir joje saugomais dujų kiekiais, 

t. y. pasinaudoti ir kitais Europos Sąjungos šalių narių praktikoje taikomais dujų rinkos elementais 

bei priemonėmis. Vien suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) laikomas dujų kiekis 

užtikrina nenutrūkstamą gamtinių dujų tiekimą pažeidžiamiems gamtinių dujų vartotojams 

Lietuvoje, nes SGDT kiekvieną mėnesį priima bent po vieną laivą, o šio dujų kiekio visiškai 

pakanka, kad bent 30 dienų žiemos laikotarpiu būtų užtikrintas nenutrūkstamas dujų tiekimas 

pažeidžiamiems vartotojams. Manytina, kad dujų rinkos priemonių taikymas lemtų ir mažesnes 

tiekimo įmonių patiriamas sąnaudas, palyginti su dujų atsargų kaupimu. 

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 metodikos5 4 punktu, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas nebuvo atliekamas. 

Nutarimo projektas parengtas 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. 

Dėl Nutarimo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbus Nutarimo projektą Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Nutarimo projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pateiktas pastabas ir pasiūlymus. 

Patikslintas Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su Taryba. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos 

švietimo mokslo ir sporto ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė 

duomenų apsaugos inspekcija Nutarimo projektą suderino be pastabų.  

 
5 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos 

patvirtinimo“.  
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Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos energijos 

gamintojų asociacija, Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, 

UAB „Intergas“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Gren Lietuva“, 

UAB „SG dujos“, AB „Achema“, UAB „Ignitis“, UAB „Haupas“, UAB „Get Baltic“, 

UAB „Imlitex“, UAB „Enefit“, UAB Elektrum Lietuva“, UAB „Achema Gas Trade“, AS Eesti 

Gaas, Axpo Nordic AS, Cryogas M&T Poland S.A., UAB „Interstic“, UAB „Inregnum“, 

UAB „Elenger“ ir UAB „Dolaurus pastabų dėl Nutarimo projekto per nustatytą terminą nepateikė. 

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). 

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. 

4. Suinteresuotų asmenų pateiktos pastabos, 9 lapai. 

 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt 

 

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“ 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-933/658-II-3-1 priedas 2022-01-17.zip). 

mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
mailto:gintautas.danaitis@enmin
mailto:gintautas.danaitis@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be53a7a071dc11ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-933/658-II-4 priedas 

 

Tarybos 2022-01-13 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 
II dalis 

1. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo 

programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Idex Taikos elektrinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 

Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Idex Taikos elektrinė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įmokų degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų 

sistemos dalyviams derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, BALTPOOL UAB atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių 

kainų derinimo. 
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: Kalvarijos savivaldybės administracijos, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“, VĮ Ignalinos atominės 
elektrinės atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo. 
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Viktorija Strazdaitė-Užubalienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, Litgrid AB, UAB „Dainavos elektra“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
7. 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) 

 

VERT 2021-01-13 posėdžio „3. Dėl BALTPOOL UAB taikomų įmokų degalų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyviams derinimo“; „6. Dėl minimalių elektros 

energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo.“ Medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-II-4-1 priedas 2022-01-17.zip) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/sdg-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/idex-taikos-elektrine.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/baltpool-ikainiai-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/kalvarijos-komunalininkas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/visagino-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-13/kokybes_lygiai_2022-2026.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-933/658-II-5 priedas 

 

LŠTA INFO. Darbo grupės pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) 

teisiniam reguliavimui tobulinti susitikimas 

 

Gerbiami darbo grupės nariai, 

Dėkojame, kad sutikote prisijungti prie Šilumos tarybos darbo grupės pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) teisiniam reguliavimui tobulinti. 

Kviečiame Jus dalyvauti pirmajame darbo grupės susitikime kuris įvyks sausio 18 d. 15 val. 

nuotoliniu būdu (TEAMS prisijungimo nuoroda žemiau). Planuojame, kad bus daromas susitikimo 

video įrašas. 

Susitikime siūlome aptarti: 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos 

kokybės, atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, 

sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimo problemas. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, 

patvirtintų energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų 

patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame nustatoma, kad namo pertvarkymas turi būti 

vykdomas pagal privalomuosius reikalavimus, atsisakant šiuo metu taikomos išimties 

senos statybos namams. 

3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų energetikos 

ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame 

nustatoma, kad vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų turi būti 

nepriklausomosios. Taip pat šiame projekte įvertinti slėgio perkryčio ir temperatūros 

reguliavimo vožtuvų, kuriais turi būti užtikrintas pastovus slėgio perkrytis visame jo 

darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį veikiantis slėgio 

perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine verte.  

Darbo grupės narius kviečiame susipažinti su parengtais projektais ir pateikti 

pasiūlymus dėl Jūsų nuomone reikalingų pokyčių, pridėtų projektų papildymo. 

Taip pat informuojame, kad Energetikos ministerija parengė ir viešosioms konsultacijoms 

iki sausio 26 d. pateikė derinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 

9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 83 

ir 181 straipsniais įstatymo projektą (21-34592). Darbo grupės nariai kviečiami teikti komentarus 

ir pasiūlymus įstatymo projektui, šiuos pasiūlymus galėsime aptarti taip pat ir šioje darbo grupėje. 

 
Pagarbiai 

Karolis ŠVAIKAUSKAS 

Energetikos konkurencingumo grupės vadovas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Tel. 8 670 39 352 | karolis.svaikauskas@enmin.lt 

 
 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby3s
mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlhMDdkYmYtYTRjNS00ZDVkLWI3NjAtYjBjZmUzOGI4Yjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_NzlhMDdkYmYtYTRjNS00ZDVkLWI3NjAtYjBjZmUzOGI4Yjlj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 

 

DARBO GRUPĖ 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) teisiniam reguliavimui 

tobulinti 

 

Energetikos ministerija: 

• Inga Žilienė, energetikos viceministrė 

• Karolis Švaikauskas, Energetikos konkurencingumo grupės vadovas 

• Vida Dzermeikienė, Energetikos konkurencingumo grupės patarėja 

• Vilmantas Markevičius, Energetikos konkurencingumo grupės projektų vadovas 

Aplinkos ministerija: 

• Judita Vaišnorienė, Taršos prevencijos politikos grupės vyr. specialistė 

• Karolina Petniūnienė, Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. specialistė  

• Jūratė Kaklauskienė, Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. specialistė 

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA): 

• Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras, LSA Būsto ir energetikos 

komiteto pirmininko pavaduotojas 

• Kęstutis Karosas, LSA Būsto ir energetikos komiteto narys, Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas 

• Raimundas Endrikis, LSA Būsto ir energetikos komiteto narys, Kauno m. savivaldybės 

administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas 

• Gabriela Kuštan, LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 

• Kristina Engelgardt-Tkačiuk, Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja 

• Tomas Vaicekauskas, Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinis skyriaus 

vedėjas 

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

• Mantas Vaškevičius, Vartojimo paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 

• Rimantas Zabarauskas, energetikos ekspertas 

Šilumos tiekėjai 

• Mantas Paulauskas – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija  

• Tomas Janušas – AB „Kauno energija“ 

• Juozas Paulėkas – AB Vilniaus šilumos tinklai 

• Vanda Narkun – AB Vilniaus šilumos tinklai 

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmai  

• Milda Šimelytė, Lietuvos būsto rūmų atstovė  

• Jonas Ūselis, Lietuvos būsto rūmų tarybos narys (UAB „Adminsta“) 

• Antanas Barvydis – Lietuvos būsto rūmų atstovas (UAB „Admituras“)  

• Jurij  Zaiko – Lietuvos būsto rūmų atstovas (250 DNSB) 

LŠTA INFO. Žiniai EM rengiami TA projektai 

 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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Energetikos ministerija artimiausiu metu planuoja pakeitimus Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklėms ir Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomiesiems reikalavimams. Kol kas dar neoficialių minėtų teisės aktų projektų lyginamieji 

variantai pridedami. 

Jei į projektus būtina įtraukti naujų nuostatų, kurių pakeitimas reikalingas nedelsiant, 

prašome apie tai informuoti LŠTA, atsakant į šį el. laišką iki sausio 17 d. (pirmadienio). 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų turi būti 

nepriklausomosios.“ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 

3. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „199. Slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti montuojami visuose šilumos punktuose. 

Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir 

pirmosios sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi 

būti jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

0. Papildau 2351 punktu: 

„2351. Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio 

perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, 

jį veikiantis slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su 

projektine verte.“ 

 

Energetikos ministras      

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali turi būti 

priklausomosios ir nepriklausomosios.“ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 

21. Vartotojų sistemos turi būti nepriklausomosios, jeigu jų veikimo zonoje yra tokios 

sąlygos: 

21.1. jeigu to reikia šilumos tiekimo tinklų hidrauliniam režimui (per didelis arba per mažas 

statinis slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose 

cirkuliuojančio vandens ir kt.); 

21.2. kai šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose. 

3. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „199. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, o slėgių skirtumas tarp tiekiamo 

ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 Mpa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių 

Slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti montuojami visuose šilumos punktuose. Kai vartotojo 

sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios 

sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi būti 

jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

1. Papildau 2351 punktu: 

„2351.Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio 

perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui 

užsidarius, jį veikiantis slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, 

lyginant su projektine verte.“ 

 

Energetikos ministras     

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 18 D. 

ĮSAKYMO NR.1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 
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1. P a k e i č i u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius 

reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų patvirtinimo“ ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d. 

 

Energetikos ministras    

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2022 m.  įsakymu Nr.  ) 

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – 

Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms 

(toliau – sistemos). 

2. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo 

šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, 

vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. 

birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, 

vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 

ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo 

taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir daugiabučių namų projektiniuose dokumentuose nustatytus 

reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debetų paskirstymui, vamzdynų šiluminei 

izoliacijai. 

3. Daugiabučių namų šilumos ir karšto vandens sistemose turi būti įrengti atsiskaitomieji 

apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto 

vandens kiekiui nustatyti. 

4. Rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos turi atitikti Privalomųjų 

reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

5. Rekonstruojamose, atnaujinamose (modernizuojamose) sistemose turi būti: 

5.1. automatinės hidraulinio balansavimo priemonės;  

5.2. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, atitinkantys Statybos techniniame 

reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nustatytus 

reikalavimus; 

5.3. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir (ar) 

daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti. 
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 18 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius 

reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų patvirtinimo“ ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d. 

 

Energetikos ministras    

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2022 m.  įsakymu Nr.  ) 

 

„DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – 

Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms  

1.1. suprojektuotoms po 2003 m. liepos 1 d. (toliau – naujos sistemos); 

1.2. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d. (toliau – senos sistemos); 

1.3. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d., jei senos sistemos yra rekonstruojamos ir (ar) 

atnaujinamos (modernizuojamos) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 

„Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ arba ją 

atitinkančias savivaldybių programas daugiabutį namą (toliau – rekonstruojamos, atnaujinamos 

(modernizuojamos) sistemos). 

 

II SKYRIUS 

NAUJŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

2. Naujos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos, gaunančios šilumą 

iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos techninio reglamento STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 
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kondicionavimas“ patvirtinimo“, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 

d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisyklių patvirtinimo“, ir Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu 

Nr. 1-196 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 

reikalavimus ir daugiabučių namų projektiniuose dokumentuose nustatytus 

reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debetų paskirstymui, 

vamzdynų šiluminei izoliacijai. 

 

III SKYRIUS 

SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu 

tokios dokumentacijos nėra, Privalomųjų reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų 

šiluminei izoliacijai. 

43. Senose Daugiabučių namų šilumos ir karšto vandens sistemose turi būti įrengti 

atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti (ar) bei daugiabučio namo kiekviename bute 

sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti. 

 

IV SKYRIUS 

REKONSTRUOJAMŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

54. Rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos turi atitikti Privalomųjų 

reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

65. Rekonstruojamose, atnaujinamose (modernizuojamose) sistemose turi būti: 

65.1. automatinės hidraulinio balansavimo priemonės;  

65.2. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, atitinkantys Statybos techniniame 

reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nustatytus 

reikalavimus; 

65.3. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai daugiabučiame name sunaudotos šilumos ir (ar) 

daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti.“ 
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IS-933/658-II-6 priedas 

 

AB „Panevėžio energija“ PASTABOS. Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 

 
From: Virginijus Petraska <v.petraska@pe.lt>  

Sent: Wednesday, January 12, 2022 2:30 PM 
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Fw: PASTABOMS_Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016  

 

AB „Panevėžio energija“ teikia pastabą įsakymo projektui „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL 

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO 

NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“:  

„Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos 

faktoriaus fPRn  (vnt.), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt.) ir CO2 emisijų 

faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės“ (2.18 lentelė) kaip galimo energijos šaltinio nėra įtraukta 

šilumos iš AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų faktorių (Energijos gamybai naudojamų 

energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn  (vnt.), atsinaujinančios 

pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt.) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh)) verčių.  

AB „Panevėžio energija“ yra įdiegusi eilę priemonių šilumos gamybos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių didinimui ir emisijų faktoriaus mažinimui (centralizuotai tiekiamai šilumai 

pagaminti AB „Panevėžio energija“ naudoto kuro struktūroje atsinaujinantis kuras (biokuras) 

sudarė 91,8 %), todėl manome, kad  Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių 

neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn  ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) 

vertės turėtų būti mažesnės nei šilumos iš šilumos tinklų Lietuvos vidurkio, o atsinaujinančios 

pirminės energijos faktoriaus fPR,r  vertė – didesnė.  

Prašome organizuoti minėtų faktorių įvertinimą esant dabartinei situacijai ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2.18 lentelę papildyti 

eilute „Šiluma iš AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų“.  

 
Pagarbiai  

Virginijus Petraška  

Investicijų valdymo skyriaus viršininkas  

 

AB „Panevėžio energija“  

Senamiesčio g. 113, Panevėžys  

Tel. (8 ~ 45) 50 10 66  

Mob. 8 676 38405  
El.paštas: v.petraska@pe.lt  

www.pe.lt  

 
 

 

 

 

mailto:v.petraska@pe.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:v.petraska@pe.lt
http://www.pe.lt/


 

70 

 

IS-933/658-II-7 priedas 

 
Tarybos 2022-01-19 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val. 

TN: tn  
 
II dalis 

1. Dėl AB „Lifosa“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo 

programų derinimo. 
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: AB „Lifosa“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Orion Global pet“ šilumos gamybos kainos dedamųjų ir rezervinės šiluminės galios 
užtikrinimo paslaugos kainos. 

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

Dalyvauja: UAB „Miesto energija“, UAB „Orion Global pet“atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Ukmergės katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė 
Dalyvauja: UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Ukmergės katilinė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Lina Daukantienė 
Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, VšĮ Velžio komunalinio ūkio atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė 

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

Posėdžio medžiaga 
6. Dėl UAB „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Skuodo vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, 

nustatymo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresnysis patarėjas Povilas Šalaševičius 

Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

8. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 
Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

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

rengėjus (pranešėjus). 

________ 

 

VERT 2022-01-19 posėdžio „7. Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas 

laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-933/658-II-7-1 priedas 2022-01-17.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/lifosa-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/orion-global-pet.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/ukmerges-katiline.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/velzio-komunalinis-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/zarasu-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/skuodo-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/mazareiksmiskumo-kriterijai-p.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-933/658-II-8 priedas 

 

AM 2022-01-14 pranešimas. Ministerija teikia siūlymą, kaip efektyviai valdyti šalies vandens 

tinklus 

TN: tn  

 

Penktadienį Aplinkos ministerija pateikė derinti vandentvarkos pertvarkos apmatus. Jie 

užtikrins kokybišką vandenį visiems gyventojams ir sumažins vandens tiekimo bei nuotekų 

tvarkymo kainų netolygumus. Siūlomas vandentvarkos įmonių efektyvumo didinimo mechanizmas 

leis joms išsilaikyti iš savų pajamų. Nustačius aiškias taisykles, kaip tvarkyti individualias nuotekų 

tvarkymo sistemas, aplinka bus apsaugota nuo žalingo poveikio – ežerų ir upių vanduo bus vėl 

skaidrus. 

„Europinė parama vandentvarkos infrastruktūrai gerinti naujam periodui yra trupiniai, 

palyginus su poreikiais, siekia vos 7- 8 proc. Todėl turime įgalinti įmones atsistoti ant savų, ne 

trapių, o tvirtų kojų“, – kalbėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas šiandien susitikęs su Lietuvos 

savivaldybių merais ir administracijų direktoriais aptarti vandentvarkos reformą, kurios projektas 

pasieks Seimą jau kovo mėnesį. 

Jo žodžiais, kiekvienas namų ūkis, tiek sodų bendrijoje prie didmiesčių, tiek labiausiai nuo 

jų nutolusiuose regionuose turi gauti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas už socialiai teisingą kainą. 

Siūlomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai skatintų 

savanorišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regioninių įmonių plėtrą, numatant 

pereinamojo laikotarpio kainodarą, didesnę investicijų grąžą besijungiančioms įmonėms, mažinant 

administracinę naštą derinant  kainų ir veiklos planus savivaldybėse.  

Dar vienas ne mažiau svarbus uždavinys – nepriklausomybės nuo subsidijų įtvirtinimas. 

Tam planuojama nustatyti naują paslaugų kainų nustatymo metodiką ir pritaikyti ją taip, kad 

sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš savo veiklos pajamų. 

Taip pat siekiama nustatyti rizikos vertinimu pagrįstą vandens stebėseną, išsamiau 

informuoti vartotojus apie vandens kokybę ir kainos aspektus, pagerinti prieigą prie vandens.  Be to, 

bus kuriama  individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinė sistema. 

Įmonėms įstatymo pakeitimai įtvirtins naujus licencijuojamos veiklos kriterijus, paslaugų 

kokybės rodiklius. Kadangi dabartinis garantinio paslaugų tiekimo mechanizmas neveikia, siūlomos 

priemonės, kaip užtikrinti paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, įmonei panaikinus licenciją. 

Kartu bus įgyvendintos Geriamojo vandens direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens 

kokybės nuostatos.  

„Pusė šalies vandens telkinių yra nepatenkinamos būklės ir akivaizdu, kad savivaldybių 

nuotekų tinklai nepasiekia tokios išleidžiamų nuotekų kokybės, kokia buvo planuojama panaudojus 

ES lėšas – 70 proc. nuotekų, išleidžiamų į vidaus vandenis, neatitinka europinių standartų. Todėl 

reikia ieškoti didesnio efektyvumo sistemoje, kad mūsų miestai ir miesteliai nebeterštų upių ir 

ežerų“, –  teigė aplinkos ministras. 

Numatyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai dar bus 

svarstomi ir su kitomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis. Įstatymą tikimasi priimti šio 

pavasario Seimo sesijoje. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais įgyvendinamos 

Vyriausybės programos nuostatos visiems gyventojams sudaryti galimybes naudotis viešosiomis 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą 

skatinant vandentvarkos įmonių stambinimą. 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki vasario 4 d., el. paštu judita.vaisnoriene@am.lt 

_______ 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-teikia-siulyma-kaip-efektyviai-valdyti-salies-vandens-tinklus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO (nauja redakcija) 

ir VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

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-933/658-II-8-1 priedas 2022-01-17.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
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IS-933/658-III-1 priedas 

 

VERT 2022-01-10 pranešimas. VERT: sausio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Sausio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 7,55 ct/kWh (be 

PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su gruodžio mėn., 

kilovatvalandės kaina didėja 12,86 proc., per metus (2021 m. sausis / 2020 m. sausis) – 

kilovatvalandės kaina didėjo 78,07 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2022 m. sausio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. lapkričio mėn. 

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

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

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

Į 2022 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. lapkričio mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 19,70 Eur/MWh – 6,83 proc. didesnė nei į 2021 m. 

gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. spalio mėn. biokuro kaina (18,44 

Eur/MWh).  

Per metus (2021 m. lapkritis/2020 m. lapkritis) biokuro kaina didėjo 94,72 proc., 

gamtinių dujų kaina didėjo 298,62 proc.  

 

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

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-10/vert-sausio-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%20Lietuvoje%202013-2022.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/Biokuro%20ir%20duj%c5%b3%20kainos%20lapkri%c4%8dio%20sausiui.png
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Pirktos šilumos kainos 

2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 16,29 proc.: nuo 3,07 ct/kWh 2021 m. gruodžio 

mėn. iki 3,57 ct/kWh 2022 m. sausio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG 

superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, 

apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina 

priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2022 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, 

daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. gruodžio mėn. ir 2022 m. sausio mėn. 

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

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

energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

• Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos 

kainos ir brangusių gamtinių dujų.  

• Vilniuje sausio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangesnės iš NŠG superkamos šilumos 

ir brangusių gamtinių dujų. 

• Klaipėdos vartotoms sausio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG 

superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų. 

• Šiauliuose šilumos kaina iš esmės didėja dėl brangusių gamtinių dujų. 

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir 

padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.  

https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/Aukcionai%202022%20sausis.png
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4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

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

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

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,53 ct/kWh su PVM). 

2022 m. sausio mėn. šilumos kainos, palyginus su 2021 m. gruodžio mėn., atskirose 

savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

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

mėn. už šilumą moka 25,02 proc. (2,94 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• Dėl 2021 m. lapkričio mėn. brangiau įsigytų gamtinių dujų UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ tiekiamos šilumos kaina didėja 20,48 proc. (2,64 ct/kWh su PVM), 

UAB „Nemėžio komunalininkas šilumos kaina didėja 16,88 proc. (2,11 ct/kWh su 

PVM). 

• VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams sausio mėn. šilumos kaina 

didėja 15,36 proc. (1,55 ct/kWh su PVM) dėl brangiau pirktų gamtinių dujų ir biokuro. 

• Dėl brangusios superkamos šilumos, didesnių gamtinių dujų ir biokuro kainų UAB 

„Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai sausio mėn. už šilumą moka 15,32 proc. 

(1,27 ct/kWh su PVM) brangiau.  

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

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

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

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

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

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

per metus. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/5%20miest%c5%b3%20kainos%202022-01.png


 

77 

 

5 pav. 2022 m. sausio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra 

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

 
 

Kuro struktūra 

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

2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 

2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc. 

2022 m. sausio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,47 

proc., gamtinės dujos – 27,09 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2022 m. (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/5%20pav.%202022%20m.%20sausio%20m%c4%97n.%20C%c5%a0T%20tiekiamos%20%c5%a1ilumos%20kainos.PNG
https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/siluma/Kuro%20strukt%c5%abra%202022%20sausis.png
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LŠTA INFO. Šilumos tiekimo bendrovių 2022-01-01 šilumos kainos, su 9 proc. PVM 

 

Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainos, su 9 proc. PVM   

(duomenys atnaujinti 2022.01.01) 

Eil. 

Nr. 
  Įmonės pavadinimas 

Kaina galioja 

nuo 
  

Vienanarė 

šilumos 

kaina, 

ct/kWh 

Pastovioji 

dedamoji, 

ct/kWh 

Kintamoji 

dedamoji, 

ct/kWh 

Papildoma 

dedamoji, 

ct/kWh*  

PVM 9 

proc., 

ct/kWh 

 

1. UAB „Akmenės energija“ 2022-01-01   9,08 2,81 6,01 -0,49 0,75 62 

1. UAB „Akmenės energija“ 2021-01-01   5,59 2,70 2,43 0,00 0,46 

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,47 1,78 5,99 0,00 0,70 67 

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2021-01-01   5,07 1,78 2,87 0,00 0,42 

3. UAB „Anykščių šiluma“ 2022-01-01   7,80 3,99 4,55 -1,38 0,64 31 

3. UAB „Anykščių šiluma“ 2021-01-01   5,97 3,37 2,84 -0,73 0,49 

4.   „Balterma ir ko“, UAB 2022-01-01   14,69 1,77 12,10 -0,39 1,21 173 

4.   „Balterma ir ko“, UAB 2021-01-01   5,38 2,03 3,19 -0,28 0,44 

5. UAB „Birštono šiluma“ 2022-01-01   9,80 2,43 6,47 0,09 0,81 97 

5. UAB „Birštono šiluma“ 2021-01-01   4,98 2,29 2,43 -0,15 0,41 

6. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2022-01-01   7,14 1,16 5,39 0,00 0,59 38 

6. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2021-01-01   5,18 1,16 3,42 0,17 0,43 

7. UAB Gren Joniškis 2022-01-01   9,28 4,47 4,39 -0,35 0,77 31 

7. UAB „Fortum Joniškio energija“ 2021-01-01   7,09 3,68 2,82 0,00 0,59 

8. UAB Gren Švenčionys 2022-01-01   9,06 3,71 4,62 -0,02 0,75 61 

8. UAB „Fortum Švenčionių energija“ 2021-01-01   5,61 3,08 2,07 0,00 0,46 

9. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,45 3,74 4,01 0,00 0,70 33 

9. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,37 3,74 2,04 0,06 0,53 

10. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2022-01-01   7,43 2,19 4,63 0,00 0,61 39 

10. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2021-01-01   5,35 2,19 2,29 0,43 0,44 

11. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2022-01-01   8,37 3,43 4,47 -0,22 0,69 42 

11. UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2021-01-01   5,89 3,10 2,30 0,00 0,49 

12. AB „Kauno energija“ 2022-01-01   6,57 1,88 4,41 -0,26 0,54 77 
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12. AB „Kauno energija“ 2021-01-01   3,71 1,88 1,99 -0,47 0,31 

13. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,52 4,56 3,81 -0,55 0,70 25 

13. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,79 4,45 2,28 -0,50 0,56 

14. AB „Klaipėdos energija“ 2022-01-01   7,10 1,94 5,05 -0,48 0,59 35 

14. AB „Klaipėdos energija“ 2021-01-01   5,26 1,94 3,20 -0,31 0,43 

15. UAB Kretingos šilumos tinklai 2022-01-01   9,54 4,02 4,68 0,05 0,79 45 

15. UAB Kretingos šilumos tinklai 2021-01-01   6,56 3,67 2,50 -0,15 0,54 

16. UAB „Lazdijų šiluma“ 2022-01-01   8,14 3,88 3,59 0,00 0,67 18 

16. UAB „Lazdijų šiluma“ 2021-01-01   6,89 3,88 2,31 0,13 0,57 

17. UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“ 2022-01-01   10,92 4,93 5,09 0,00 0,90 26 

17. UAB „Litesko“ fil. „Biržų šiluma“ 2021-01-01   8,67 4,93 3,02 0,00 0,72 

18. UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ 2022-01-01   7,39 2,28 4,50 0,00 0,61 54 

18. UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ 2021-01-01   4,81 2,28 2,13 0,00 0,40 

19. UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“ 2022-01-01   8,41 4,51 3,21 0,00 0,69 18 

19. UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“ 2021-01-01   7,11 4,51 2,01 0,00 0,59 

20. UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“ 2022-01-01   10,02 3,10 6,09 0,00 0,83 59 

20. UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“ 2021-01-01   6,30 3,10 2,68 0,00 0,52 

21. UAB „Litesko“ fil. „Telšių šiluma“ 2022-01-01   7,55 2,53 4,68 -0,28 0,62 23 

21. UAB „Litesko“ fil. „Telšių šiluma“ 2021-01-01   6,16 2,53 3,40 -0,28 0,51 

22. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2022-01-01   5,79 2,10 3,21 0,00 0,48 39 

22. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2021-01-01   4,16 2,10 2,00 -0,29 0,35 

23. UAB „Molėtų šiluma“ 2022-01-01   7,28 3,15 3,46 0,07 0,60 31 

23. UAB „Molėtų šiluma“ 2021-01-01   5,56 3,20 2,11 -0,21 0,46 

24. UAB „Nemenčinės komunalininkas“**** 2022-01-01   15,53 2,45 11,80 0,00 1,28 112 

24. UAB „Nemenčinės komunalininkas“**** 2021-01-01   7,34 2,45 3,61 0,67 0,61 

25. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2022-01-01   14,61 1,92 11,73 -0,25 1,21 146 

25. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2021-01-01   5,93 1,87 3,86 -0,29 0,49 

26. UAB „Pakruojo šiluma“ 2022-01-01   8,25 3,65 3,92 0,00 0,68 25 

26. UAB „Pakruojo šiluma“ 2021-01-01   6,61 3,65 2,24 0,17 0,55 

27. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,96 3,15 5,36 -0,29 0,74 67 
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27. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2021-01-01   5,37 2,43 2,63 -0,13 0,44 

28. AB „Panevėžio energija“ 2022-01-01   6,29 2,09 3,74 -0,06 0,52 36 

28. AB „Panevėžio energija“ 2021-01-01   4,62 2,09 2,25 -0,10 0,38 

29. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2022-01-01   7,27 2,06 4,61 0,00 0,60 14 

29. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,35 2,06 3,63 0,14 0,52 

30.  „Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija“ 2021-01-01   4,01 0,40 4,13 -0,85 0,33 -38 

30. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,77 3,26 5,73 -0,94 0,72 43 

31. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,13 2,35 3,88 -0,61 0,51 

31. UAB „Radviliškio šiluma“ 2022-01-01   7,16 2,98 3,59 0,00 0,59 38 

32. UAB „Radviliškio šiluma“ 2021-01-01   5,20 2,98 1,92 -0,13 0,43 

32. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2022-01-01   7,13 3,48 3,06 0,00 0,59 10 

33. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,51 3,48 2,38 0,11 0,54 

33. UAB „Skuodo šiluma“ 2022-01-01   8,29 5,00 2,68 -0,07 0,68 31 

34. UAB „Skuodo šiluma“ 2021-01-01   6,32 3,92 2,01 -0,13 0,52 

34. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,68 5,19 3,73 -0,96 0,72 13 

35. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2021-01-01   7,66 5,19 2,39 -0,55 0,63 

35. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,93 2,93 5,76 -0,50 0,74 54 

36. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2021-01-01   5,81 2,93 2,90 -0,50 0,48 

36. AB „Šiaulių energija“ 2022-01-01   7,35 2,04 4,89 -0,19 0,61 67 

37. AB „Šiaulių energija“ 2021-01-01   4,39 2,04 2,08 -0,09 0,36 

37. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2022-01-01   6,07 2,50 3,16 -0,09 0,50 21 

38. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2021-01-01   5,02 2,73 1,88 0,00 0,41 

38. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2022-01-01   6,20 2,80 2,87 0,02 0,51 37 

39. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2021-01-01   4,53 2,31 1,85 0,00 0,37 

39. UAB „Širvintų šiluma“ 2022-01-01   7,20 3,09 3,52 0,00 0,59 46 

40. UAB „Širvintų šiluma“ 2021-01-01   4,94 3,09 1,68 -0,24 0,41 

40. UAB Tauragės šilumos tinklai 2022-01-01   4,50 2,48 1,92 -0,27 0,37 -12 

41. UAB Tauragės šilumos tinklai 2021-01-01   5,10 2,67 2,08 -0,07 0,42 

41. UAB „Trakų energija“  2022-01-01   12,19 3,47 8,23 -0,52 1,01 84 

42. UAB „Trakų energija“  2021-01-01   6,64 2,99 3,10 0,00 0,55 



 

81 

42. UAB „Ukmergės šiluma“ (Šventupės vartotojams) 2022-01-01   11,50 1,98 7,64 0,93 0,95 59 

99 43. UAB „Ukmergės šiluma“ (Ukmergės, Dukstynos ir Deltuvos vartotojams) 2022-01-01   10,99 1,98 7,64 0,46 0,91 

43. UAB „Ukmergės šiluma“ 2021-01-01   5,52 2,03 3,03 0,00 0,46 -9 

44. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2022-01-01   5,23 1,97 3,07 -0,24 0,43 48 

45. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2021-01-01   3,54 1,97 1,80 -0,52 0,29 

45. UAB „Varėnos šiluma“ 2022-01-01   6,99 3,47 3,43 -0,49 0,58 34 

46. UAB „Varėnos šiluma“ 2021-01-01   5,20 3,08 2,23 -0,54 0,43 

46. VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2022-01-01   11,64 2,70 7,98 0,00 0,96 88 

47. VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2021-01-01   6,20 2,70 2,99 0,00 0,51 

47. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022-01-01   8,95 3,88 4,80 -0,47 0,74 37 

48. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021-01-01   6,53 3,88 2,48 -0,37 0,54 

48. AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-01-01   10,07 0,94 8,40 -0,10 0,83 143 

49. AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-01-01   4,14 0,94 2,81 0,05 0,34 

49. UAB „Visagino energija“ 2022-01-01   9,56 1,84 7,14 -0,21 0,79 81 

50. UAB „Visagino energija“ 2021-01-01   5,29 1,84 3,22 -0,21 0,44 

  * Ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+).       

  ** Tarybos vienašališkai nustatyta kaina.             
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IS-933/658-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-01-11 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 
Paskutinis taškas 2022-01-11 

 

 
 

 
Paskutinis taškas 2021-12-31 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Vėliausio 2022-01-11 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 15 

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 85 400 27.77 +2.81 % 32 270 26.85 28.59 6 230 

M02-2022  Smulkinta mediena 55 160 26.88 +7.40 % 117 880 25.15 33.44 12 320 

M03-2022  Smulkinta mediena 5 250 24.93 -0.28 % 22 400 19.40 26.00 5 250 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 170 12.40 30.00 11 550 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 460 43.87 +13.52 % 1 590 39.00 53.47 1 540 

M02-2022  Medienos granulės 240 43.50 0.00 % 200 33.60 0.00 0 

M03-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 250 33.60 0.00 0 

WIN-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 200 32.70 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 15.30 0.00 % 0 0.00 17.00 70 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 16 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 66 150 27.28 -2.16 % 5 460 26.74 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 48 720 25.95 +5.86 % 29 120 25.71 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 34 650 23.70 -5.19 % 14 000 19.50 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 170 12.40 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 660 49.83 +5.30 % 370 37.50 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 15.90 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-933/658-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  
Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Viešoje erdvėje buvo paviešinta informacija, kad LR aplinkos ministerija šiuo metu 

rengia ir netrukus visuomenei pristatys LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo (toliau – Vandens įstatymas) pataisas, reikalingas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrai išlaikyti. Atsižvelgus į tai, kad Aplinkos ministerija ruošia minėto įstatymo 

pakeitimus, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) mato būtinybę atkreipti 

dėmesį, kad Vandens įstatymas yra glaudžiai susijęs su Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio „Karšto 

vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas“ nuostatomis, įstatymai vienas kitą 

papildo ir privalo būti suderinti. Šilumos ūkio įstatymo projektas6 jau yra Energetikos ministerijos 

parengtas ir pateiktas viešam derinimui, tačiau jokių esminių pokyčių, reglamentuojant ir ištaisant 

teismų, Seimo kontrolieriaus ar Specialiųjų tyrimų tarnybos nurodymus, susijusius su apsirūpinimu 

karštu vandeniu, neatlikta.   

 Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato kelis apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdus: centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos 

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

pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo 

vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui 

pašildyti <...>. Dabartinio Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 dalis nurodo, kad vartotojai 

daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutartį. Kol vartotojai pasirenka, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas.  

 Daugiabučių namų gyventojams apsirūpinant karštu vandeniu su karšto vandens 

tiekėju, schema yra aiški, ji reglamentuota galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnyje. Tačiau 

jei gyventojai pasirenka apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo (2-asis karšto 

vandens apsirūpinimo būdas), nėra jokio aiškaus reglamentavimo, kas atsakingas už apskaitos 

prietaisų įrengimą, netekčių eliminavimą ir pan. Be visa to, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, 

patvirtintų energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, punktuose (192-193), 

reglamentuojančiuose apsirūpinimo karštu vandeniu 2-uoju būdu įgyvendinimą, nurodytas 

„įgaliotas asmuo“, kuris gyventojų turėtų būti įgaliotas sudaryti su tiekėjais šilumos ir geriamojo 

vandens pirkimo sutartis gyventojų vardu. Toks reglamentavimas, kuomet įvedamas tarpininkas, 

sutapatina 2-antrąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą su pirmuoju. Tai patvirtino 2011 kovo 9 d. 

Seimo kontrolierius pažymoje Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284. 

 
6 Šilumos ūkio įstatymo projektas viešam derinimui https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelU

UID=6cb0574b-6260-4cb3-bfad-86cf65e2c625  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Specialiųjų tyrimų tarnybai 

 2022-01-11 Nr. 06 

Į  Nr.  

    

DĖL APSIRŪPINIMU KARŠTU VANDENIU REGLAMENTAVIMO 

http://www.lsta/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6cb0574b-6260-4cb3-bfad-86cf65e2c625
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6cb0574b-6260-4cb3-bfad-86cf65e2c625
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6cb0574b-6260-4cb3-bfad-86cf65e2c625
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 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas (toliau – LAT) civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-435/2014 priėmė nutartį, kad daugiabučių namų gyventojai Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 

1 d., 27 str. 6 d. ir Civilinio kodekso 4.85 str. priėmę sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu be 

tarpininko (karšto vandens tiekėjo), savo sprendimą įgyvendino netinkamai. LAT argumentai yra 

išdėstyti minėtos bylos nutartyje. Dėl tinkamo apsirūpinimo karštu vandeniu be karšto vandens 

tiekėjo įgyvendinimo aktualiausia Kauno ir Klaipėdos šilumos vartotojams, kadangi šiuose 

miestuose minėtą būdą pasirinko daugiausiai, o įgyvendinimas – skirtingas.  

Papildomai Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi antikorupcinį vertinimą 2020 m. liepos 7 d. 

išvadoje7 nustatė, kad galiojantis teisinis reglamentavimas ir būtini atlikti teisės aktuose nustatyti 

veiksmai pasunkina galimybes asmenims pasinaudoti teise be karšto vandens tiekėjo gauti karštą 

vandenį ir toks teisinis reglamentavimas, kai atsakomybė dėl sunaudoto karšto vandens paskirstymo 

ir apskaitos perkeliama silpnesnei sandorio pusei – vartotojui, yra ydingas antikorupciniu požiūriu, 

kadangi tų pačių paslaugų teikimas (šilumos ir geriamojo vandens) bei jų paskirstymas 

daugiabučių namų butų savininkams jau yra reglamentuotas, todėl neaišku, kodėl toks pat 

reglamentavimas negali būti taikomas 2-uoju būdu aprūpinant vartotojus karštu vandeniu ir karšto 

vandens ruošimui reikalingas sudedamąsias dalis šilumą ir geriamąjį vandenį įsigyti tiesiogiai iš 

ūkio subjektų jiems ir pavedant paskirstyti vartotojams suvartotus jų tiekiamus produktus. 

 Įvertinus tai, kas išdėstyta šiame rašte, yra akivaizdu, kad apsirūpinimo karštu 

vandeniu reglamentavimas toks, koks yra dabar, ypatingai susijęs su 2-uoju apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdu, negali būti tinkamai įgyvendintas, yra keistinas ir tobulintinas. Įvertinus esamas 

aplinkybes, kad rengiamos tiek Šilumos ūkio įstatymo, tiek Vandens įstatymo pataisos, būtina 

kompleksiškai Energetikos ministerijai su Aplinkso ministerija priimti suderintas pataisas 

minėtuose įstatymų projektuose. Asociacijos nuomone, svarstytina, ar apkritai visi Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatyti apsirūpinimo karštu vandeniu būdai yra aktualūs ir būtini. 

Kadangi 2-asis būdas yra apsunkintas ir esamu reglamentavimu teisėtai nėra įgyvendinamas nuo šio 

būdo reglamentavimo teisės aktuose momento, svarstytina, ar šis būdas yra būtinas.  

 Asociacija jau pateikė pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl naujo apsirūpinimo 

karštu vandeniu modelio reglamentavimo teisės aktuose, todėl įvertinus papildomai Aplinkos 

ministerijos kompetencijas ir galimybes Vandens įstatyme reglamentuoti geriamojo vandens, 

įskaitant geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti, apskaitą, šilumos ir geriamojo vandens 

tiekėjų pareigas, siūlome svarstyti šiuos koncepcinius pasiūlymus: 

 

Apsirūpinimo karštu vandeniu koncepcinis modelis:  

1. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdai: šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos 

tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens 

tiekėjo arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus 

energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti. 

2. Visa į pastatą patekusi šiluma yra apskaitoma ir išdalinama vartotojams apmokėti. Visas į 

pastatą patekęs geriamas vanduo yra apskaitomas ir išdalinamas vartotojams apmokėti. 

Nuostoliai, susidarę tarp „įvado“ ir butų, yra išdalinami gyventojams apmokėti Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nustatyta arba gyventojų pasirinkta tvarka. 

3. Šiluma, karšto vandens ruošimui, nustatoma pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisą, 

kurį įrengia geriamojo vandens tiekėjas, prieš karšto vandens ruošimo įrenginį (šilumokaitį). 

4. Karšto vandens tiekimo veikla – geriamojo vandens ir šilumos karštam vandeniui ruošti 

paskirstymo ir apskaitymo paslauga (viskas kartu – apskaitos paslauga), kurią teikia šilumos 

tiekėjas arba geriamojo vandens tiekėjas arba kitas vartotojų teisėtai pasirinktas subjektas 

(pastato valdytojas ar pan.). 

5. Geriamojo vandens ir šilumos karštam vandeniui ruošti paskirstymo ir apskaitymo paslauga 

apima karšto vandens ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimą, metrologinę 

 
7 STT išvada: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelU

UID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2
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patikrą, nuotolinės skaitiklių rodmenų nuskaitymo funkcijos diegimą, duomenų perdavimą 

šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams. 

6. Karšto vandens ir geriamojo vandens apskaitos prietaisus butuose įrengia ir aptarnauja 

gyventojų pasirinktas šios paslaugos teikėjas (šilumos tiekėjas arba geriamojo vandens 

tiekėjas arba kitas pasirinktas ir šią paslaugą teikiantis subjektas). 

7. Už geriamą vandenį karšto vandens ruošimui atsiskaitoma tiesiogiai vandens tiekėjui pagal 

bute esančio karšto vandens skaitiklio rodmenis, o už šilumą karštam vandeniui ruošti – 

šilumos tiekėjui (bute suvartotas karšto vandens kiekis padaugintas iš karšto vandens 

pašildymo kainos). 

8. Butas atsiskaitydamas už vandenį deklaruoja (jei nėra duomenų nuskaitymo sistemos) 

geriamojo vandens ir karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis geriamojo vandens 

tiekėjui. 

9. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už šilumą, jos apskaitą ir paskirstymą šildymui, karšto 

vandens ruošimui, karšto vandens temperatūros palaikymui bei bendrosioms reikmėms. 

Geriamojo vandens tiekėjas atsakingas už geriamojo vandens paskirstymą šaltam ir karštam 

vandeniui. Apskaitos paslaugą vykdo šilumos tiekėjas arba geriamojo vandens tiekėjas arba 

kitas vartotojų teisėtai pasirinktas subjektas (pastato valdytojas ar pan.) už atskirą 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą mokestį. 

 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, siūlome Energetikos ministerijai ir Aplinkos ministerijai organizuoti 

pasitarimą, kurio metu būtų aptarti galimi teisės aktų pakeitimai, kad iš esmės būtų išspręsta 

apsirūpinimo karštu vandeniu problematika.  

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,  
tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

El. p. info@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

El. p. info@am.lt 

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

El. p. info@vert.lt 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA 

DĖL KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĮ BŪDŲ TEISINIO 

REGLAMENTAVIMO 

   

2020 m. liepos 7 d. Nr. 4-01-5263 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, 

atliko šių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių karšto vandens tiekimo būdo parinkimo ir su tuo 

susijusių karšto vandens kainų nustatymą: 

1) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau – Šilumos ūkio 

įstatymas), 

2) Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-

764 (toliau – Geriamojo vandens įstatymas), 

3) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (toliau – Taisyklės), 

4) Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (toliau – Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika), 

5) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (toliau – Geriamojo vandens kainų 

nustatymo metodika), 

antikorupcinį vertinimą. 

Vertinimas atliktas atsižvelgiant į nuolat gaunamą informaciją apie nepakankamai aiškų ir 

vartotojus diskriminuojantį teisinį reglamentavimą, taikomą daugiabučių namų, kuriuose įrengti 

šilumos punktai, butų savininkams pasirinkus karšto vandens tiekimo būdą, kai geriamas vanduo 

karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, o šiluma – iš šilumos tiekėjo. 

Atlikdami antikorupcinį vertinimą taip pat susipažinome su teismų priimtais sprendimais8 

nagrinėjant ginčus dėl minėtos situacijos teisinio reglamentavimo, kita turima informacija ir 

 
8 Prieiga internete: https://eteismai.lt/byla/236196779543835/3K-3-435/2014, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21a5cbb2c0ec11eaae0db016672cba9c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=84296425-74af-4642-93be-3585fafda2c2
https://eteismai.lt/byla/236196779543835/3K-3-435/2014
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nustatėme, jog daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai ir karštas vanduo butams 

tiekiamas iš šių šilumos punktų, butų savininkams nusprendus pasirinkti 2-ąjį karštu vandeniu 

apsirūpinimo būdą, t. y. kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o 

geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo (toliau – 2-asis 

būdas), jiems keliami papildomi reikalavimai, kad galėtų pasinaudoti Šilumos ūkio įstatyme 

numatyta teise pasirinkti norimą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, tokiu būdu sudarant kliūtis 

pasinaudoti įstatyme nustatyta teise. 

Siekdami visiems asmenims sudaryti vienodas sąlygas pasinaudoti bet kuriuo iš įstatyme 

nustatytų karšto vandens tiekimo būdų bei skaidraus karšto vandens tiekimo veiklos teisinio 

reglamentavimo, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje yra apibrėžti apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdai, o 15 straipsnyje nustatytos šių būdų pasirinkimo bei karšto vandens tiekimo organizavimo 

bendrosios nuostatos, tačiau nedetalizuojama kiekvieno galimo pasirinkti karšto vandens tiekimo 

būdo organizavimo tvarka. 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Kol vartotojai pasirenka karšto 

vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos 

tiekėjas.“ Pagal šią nuostatą, nepriklausomai nuo to, kad daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti 

šilumos punktai, priklausantys butų savininkams bendros dalinės nuosavybės teise, šilumos tiekėjas 

netiekia karšto vandens, o tiekia tik šilumą karštam vandeniui pašildyti iki reikiamos temperatūros, 

jam suteikiama teisė tiekti karštą vandenį butų savininkams naudojantis jam nepriklausančiais 

karšto vandens ruošimo įrenginiais bei gauti atlygį už teikiamas paslaugas, kurių faktiškai jis 

neteikia. Manome, kad teisiniu reglamentavimu nustatytas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, kai 

paslaugos teikimas neatitinka faktiškai daugumos daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose įrengti 

šilumos punktai, esamos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, ir paslaugos teikimas teisiškai 

perleidžiamas ūkio subjektams, kurie techniškai tokios paslaugos neteikia ir neturi galimybių teikti, 

yra ydingas. Neaišku, kodėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo parinkimas daugiabučiuose 

namuose nėra reglamentuotas analogiškai, kaip Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje 

nustatytas šilumos paskirstymo metodų taikymas, t. y. „Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus 

atitinkantis metodas.“ 

Kadangi daugiabučiuose namuose, kuriuose yra įrengti šilumos punktai, karštas vanduo 

ruošiamas juose bei geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti tiekia geriamojo vandens tiekėjas, o 

šilumą, skirtą pašildyti karštą vandenį iki reikiamos temperatūros, tiekia šilumos tiekėjas ir tai 

labiausiai atitinka 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, todėl atsižvelgdami į tai ir į išdėstytus 

argumentus bei siekdami skaidraus ir aiškaus teisinio reglamentavimo, atitinkančio esamas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemas, siūlome svartyti galimybę tobulinti teisinį reglamentavimą ir 

nustatyti tokius apsirūpinimu karšto vandens būdus, kurie labiausiai atitinka pastato šildymo ir 

karšto vandens tiekimo sistemas. 

2. Analizuodami karšto vandens tiekimo teisinį reglamentavimą, nustatėme, kad 

atsiskaitymas už patiektą ir suvartotą karštą vandenį bei jo paskirstymą vartotojams detaliai 

reglamentuotas tik 1-ajam tiekimo būdui, kai karštą vandenį tiekia karšto vandens tiekėjas arba 

esamas šilumos tiekėjas. Kaip turi būti paskirstytas suvartotas karštas vanduo daugiabučiuose 

namuose, kuriuose butų savininkai pasirenka 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, detalaus ir 

aiškaus teisinio reglamentavimo nėra. Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 

„Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens 

tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar 

kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, 

– pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas 

pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.“ 

 
https://eteismai.lt/byla/221502137231768/2A-211-653/2015, 

https://eteismai.lt/byla/102812184981461/2A-760-945/2018, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415399. 

https://eteismai.lt/byla/221502137231768/2A-211-653/2015
https://eteismai.lt/byla/102812184981461/2A-760-945/2018
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415399
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Geriamojo vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Karštam vandeniui 

ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo 

tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, 

geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, 

įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius“, tačiau kaip paskirstomas geriamas 

vanduo būtų savininkams, pasirinkusiems 2-ąjį būdą, nei Geriamojo vandens įstatyme, nei jo 

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nedetalizuota.  

Taisyklėse detalizuojant karšto vandens paskirstymo tvarką butuose nustatyta, kad visais 

atvejais karštam vandeniui tiekti daugiabučiuose faktiškai privalo būti karšto vandens tiekėjas, 

kuriuo pagal esamą teisinį reglamentavimą gali būti pastato valdytojas, t. y. daugiabučių namų butų 

savininkų bendrijos atstovas, asmuo, atstovaujantis pagal jungtinės veiklos sutartį, ar priskirtas 

pastato administratorius, kuris turi prisiimti atsakomybę už karšto vandens paskirstymą butams, 

nors jis ir neužsiima karšto vandens tiekimo veikla, kaip nustatyta Taisyklių 174 punkte – „Kada 

vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto 

vandens tiekimo būdą, karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą, metrologinę patikrą 

organizuoja subjektas, užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla“, 

todėl butų savininkai privalėtų tokiam karšto vandens tiekėjui mokėti papildomai už visas 

administravimo, atsiskaitomųjų prietaisų įrengimo ir priežiūros išlaidas, dėl to karšto vandens kaina 

būtų didesnė, negu įsigyjant šilumą karštam vandeniui ruošti tiesiogiai iš šilumos tiekėjo, o 

geriamąjį vandenį tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo. Nors pagal teisinį reglamentavimą, 

pasirinkus bet kurį tiekimo būdą, privalomas karšto vandens tiekėjas, tačiau techniškai pagal 

esamas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas toks tiekėjas karšto vandens, kaip 

galutinio produkto, tiekti negali, nes karštas vanduo ruošiamas butų savininkams bendros dalinės 

nuosavybės teise priklausančiuose šilumos punktuose, už kurių priežiūrą ir eksploatavimą butų 

savininkai moka atskirą mokestį šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, kurie ir yra 

atsakingi už tinkamą šildymo ir karšto vandens sistemų veikimą, kad butų savininkams būtų 

tiekiamas tinkamos temperatūros karštas vanduo. Esamas teisinis reglamentavimas neužtikrina 

vartotojams galimybės pirkti šilumos energiją karštam vandeniui ruošti tiesiogiai iš šilumos tiekėjo, 

o geriamąjį vandenį tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo be tarpininkų – karšto vandens tiekėjų ir 

tokiu būdu jiems perkeliama pareiga patiems organizuoti sunaudotos šilumos energijos ir geriamojo 

vandens paskirstymą butams, nors šilumos energiją, skirtą būstui šildyti, ir geriamąjį vandenį 

vartotojai daugiabučių namų butuose įsigyja tiesiogiai iš minimų ūkio subjektų be jokių tarpininkų. 

Esamas teisinis reglamentavimas, neleidžiantis asmenims pasinaudoti įstatyme nustatyta galimybe 

įsigyti produktą tiesiogiai iš viešąją paslaugą teikiančių subjektų, ir kai jiems perkeliama 

atsakomybė įsigytą produktą paskirstyti tarp pastato bendrasavininkų, yra ydingas ir galimai 

pažeidžia asmenų teisę gauti teikiamą paslaugą mažiausiomis galimomis kainomis. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir siekdami užtikrinti asmenims galimybę pasinaudoti 

įstatyme numatytomis teisėmis bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų skaidraus ir aiškaus 

reglamentavimo, siūlome svarstyti galimybę nustatyti detalų sunaudoto karšto vandens paskirstymo 

reglamentavimą pasirinkusiems 2-ąjį būdą vartotojams, kuris užtikrintų galimybę įsigyti karštą 

vandenį tiek iš karšto vandens tiekėjų, tiek tiesiogiai šilumą geriamajam vandeniui pašildyti iš 

šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti, iš geriamojo vandens tiekėjo. 

3. Analizuojant Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos paaiškinimus, pateiktus 

interneto tinklalapyje „Energetikos ABC“9, kuriame skelbiama pagal galiojantį teisinį 

reglamentavimą parengta informacija, kad pasirinkus 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą 

daugiabučių namų butų savininkams reikia atlikti šiuos papildomus veiksmus norint pasinaudoti 

savo teise gauti karštą vandenį pastato šildymo ir karšto vandens sistemą labiausiai atitinkančiu 

būdu. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba daugiabučių namų butų savininkus įspėja, kad: 

 
9 Prieiga internete: http://www.energetikosabc.lt/lt/siluma/silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-kas-

tai/apsirupinimo-karsto-vandeniu-budai/112. 

http://www.energetikosabc.lt/lt/siluma/silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-kas-tai/apsirupinimo-karsto-vandeniu-budai/112
http://www.energetikosabc.lt/lt/siluma/silumos-paskirstymas-daugiabuciuose-namuose-kas-tai/apsirupinimo-karsto-vandeniu-budai/112
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„Jei pasirinksite antrą karšto vandens tiekimo būdą, kai šiluma karštam vandeniui ruošti 

perkama iš karšto vandens tiekėjo, o geriamasis vanduo – iš geriamojo vandens tiekėjo, t. y. be 

karšto vandens tiekėjo, atskirai yra perkamas geriamasis vanduo ir atskirai šilumos energija. Be to, 

turite įvertinti ir tai, kad turėsite patys: 

-įsirengti apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų metrologinę atitiktį; 

-samdyti santechniką apskaitos prietaisams įrengti ir jų priežiūrai bei techniniam 

aptarnavimui vykdyti; 

-gyvenamojo namo viduje pasidalyti suvartotą energiją karštam vandeniui ruošti; 

-gyvenamojo namo viduje pasidalyti skirtumą tarp pastate suvartoto šalto vandens, 

nustatyto pagal šalto vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį, rodmenis, kiekio ir pastato karšto vandens vartotojų deklaruoto su karšto 

vandeniu suvartoto šalto vandens kiekio.“  

 Iš šios informacijos, pagrįstos galiojančiu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad 

galiojantis teisinis reglamentavimas ir būtini atlikti teisės aktuose nustatyti veiksmai pasunkina 

galimybes asmenims pasinaudoti teise be karšto vandens tiekėjo gauti karštą vandenį ir toks teisinis 

reglamentavimas, kai atsakomybė dėl sunaudoto karšto vandens paskirstymo ir apskaitos 

perkeliama silpnesnei sandorio pusei – vartotojui, yra ydingas antikorupciniu požiūriu, kadangi tų 

pačių paslaugų teikimas (šilumos ir geriamojo vandens) bei jų paskirstymas daugiabučių namų butų 

savininkams jau yra reglamentuotas, todėl neaišku, kodėl toks pat reglamentavimas negali būti 

taikomas 2-uoju būdu aprūpinant vartotojus karštu vandeniu ir karšto vandens ruošimui reikalingas 

sudedamąsias dalis šilumą ir geriamąjį vandenį įsigyti tiesiogiai iš ūkio subjektų jiems ir pavedant 

paskirstyti vartotojams suvartotus jų tiekiamus produktus. 

Siūlome tobulinti esamą teisinį reglamentavimą atsižvelgiant į pastaboje pateiktus 

argumentus ir pasiūlymus. 

4. Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 7 punkte apibrėžta karšto vandens kainos 

sąvoka – „už karšto vandens kubinį metrą mokama kaina, kurią karšto vandens tiekėjas 

apskaičiuoja pagal nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir geriamojo vandens tiekimo, 

nuotekų tvarkymo ir pardavimo bei šilumos kainas.“ Kaina susideda iš karšto vandens pastoviosios 

ir kintamosios dedamųjų. Kintamąją dedamąją sudaro geriamojo vandens ir šilumos energijos, 

naudojamų karštam vandeniui ruošti, kainos, kurios kinta kas mėnesį. Pastovioji kainos dalis 

nustatoma metams ir ji susideda iš Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 33 punkte 

reglamentuotų sąnaudų. Analizuojant karšto vandens pastoviosios dedamosios sąnaudas darytina 

išvada, kad pasirinkus 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą kai kurios pastoviąją karšto vandens 

kainos dedamąją sudarančios sąnaudos nebūtų skaičiuojamos ir turėtų būti įtraukiamos į šilumos 

energijos ir geriamojo vandens kainų pastoviųjų dedamųjų dalį bei galimai būtų mažesnės. 

Taip pat diskutuotina, ar karšto vandens kainų pastoviąją dedamąją sudarančios sąnaudos 

tikrai patiriamos, kai šilumos tiekėjas karštą vandenį tiekia daugiabučiams namams, kuriuose įrengti 

šilumos punktai. Diskutuotinos šios patiriamos sąnaudos, kurios galimai būtų neskaičiuojamos ar 

skaičiuojamos mažesnės, jeigu karšto vandens aprūpinimas būtų vykdomas 2-uoju būdu: 

Pastoviosios sąnaudos, kurios priskiriamos karšto vandens ruošimo ir mažmeninio klientų 

aptarnavimo veiklai: 

- nusidėvėjimo sąnaudos, priskiriamos paslaugai, 

- einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, 

- personalo sąnaudos, 

- mokesčių sąnaudos, 

- finansinės sąnaudos, 

- administracinės sąnaudos, 

- rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, 

- kitos paskirstomos sąnaudos. 

Pagal teisinį reglamentavimą į karšto vandens kainą gali būti įtraukiamos tik būtinosios 

sąnaudos, susijusios su paslaugos teikimu, tačiau abejotina, ar nustatant karšto vandens kainas, kai 

karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose, šilumos tiekėjas patiria visas 
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nurodytas sąnaudas, kadangi šilumos energija geriamajam vandeniui pašildyti gaminama tuose 

pačiuose įrenginiuose kaip iš šilumos energija butams šildyti. Iš teisinio reglamentavimo neaišku, 

kuo vadovaujantis karšto vandens tiekėjų patiriamos sąnaudos pripažįstamos būtinosiomis, teikiant 

karšto vandens ruošimo paslaugą, jeigu karšto vandens tiekėjas karštą vandenį, kaip galutinį 

produktą, ruošia vartotojui priklausančiuose įrenginiuose. Manome, kad galiojantis teisinis 

reglamentavimas turi būti tobulinamas aiškiai nustatant, kokios realiai patiriamos sąnaudos vykdant 

karšto vandens tiekimo vartotojams veiklą gali būti įtraukiamos į kainą, kaip pastovioji dedamoji, ir 

kaip jos turi būti paskirstytos, kai gyventojai pasirenka 2-ąjį būdą. Jeigu paskirtas karšto vandens 

tiekėjas realiai karšto vandens savo įrenginiuose neruošia ir netiekia, siūlome nustatyti tokį karšto 

vandens kainų nustatymo reglamentavimą, kuris atitiktų realią karšto vandens tiekėjo teikiamą 

paslaugą (šilumos energijos gamybą ir tiekimą) ir su ta veikla susijusias sąnaudas. 

Siūlome tobulinti teisinį reglamentavimą atsižvelgiant į pateiktus argumentus ir 

pasiūlymus. 

5. Analizuodami Karšto vandens kainų nustatymo metodikos nuostatas bei Geriamojo 

vandens kainų nustatymo metodikos nuostatas nustatėme, kad nustatant karšto ir geriamojo vandens 

kainas leidžiami įtraukti skirtingi leistini patiekto vandens praradimų kiekiai, išreikšti procentais 

vartotojų tinkluose tarp pastato įvadinio skaitiklio ir vartotojų atsiskaitomųjų skaitiklių. Karšto 

vandens kainų nustatymo metodikos 32 punkte nustatyta, kad „Planuojamas realizuoti karšto 

vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti 

karšto vandens kiekio atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens 

netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų 

paklaidų.“ Geriamojo vandens kainų nustatymo metodikos 19.1.1 papunktyje nustatyta, kad „kai 

vartotojai su Ūkio subjektu už geriamojo vandens tiekimo paslaugas atsiskaito pagal butuose 

įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, į kainą įskaičiuojami faktiniai, tačiau ne 

didesni kaip 2 proc., leistini geriamojo vandens nuostoliai daugiabučių namų tinkluose, 

susidarantys dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų paklaidų, atsirandančių tarp įrengtų 

įvadinių daugiabučių namų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos 

prietaisų butuose“. Pagal šias nuostatas neaišku, kodėl analogiškam produktui, teikiamam tam 

pačiam vartotojui, nustatant kainas leidžiama įtraukti skirtingo dydžio leidžiamus nuostolius. Taip 

pat ši nuostata diskutuotina, kadangi teisiniu reglamentavimu preziumuojama, jog leistini vandens 

praradimai visada atsiranda dėl apskaitos prietaisų butuose paklaidų, o ne dėl montavimo ypatumų 

ar vartotojų nesavalaikio sunaudoto vandens deklaravimo ir apmokėjimo arba dėl kitų priežasčių. 

Kadangi prietaisų paklaidos gali būti į abi puses nuo idealaus atitikimo ribos, t. y. apskaitos 

prietaisai gali rodyti ir mažesnį už realų sunaudojimą, ir didesnį, neaišku, kodėl teisiniu 

reglamentavimu nustatoma, kad nuotoliai vartotojų tinkluose atsiranda būtent dėl apskaitos prietaisų 

paklaidų ir vartotojų nenaudai. Kadangi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą apskaitos prietaisus 

turi įrengti, jų metrologine patikra rūpintis paslaugos teikėjas, todėl galimų praradimų perkėlimas 

įskaičiuojant juos į kainą, t. y. vartotojams, yra ydingas antikorupciniu požiūriu, kadangi paslaugų 

teikėjai savo patiriamus vandens praradimus, net neanalizuodami jų priežasčių, gali perkelti 

vartotojams. Taip pat gali susidaryti situacijos, kai vandens praradimai atsiranda vartotojams 

nedeklaravus jų sunaudojimo ir už juos nesumokėjus. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui tokie 

vandens praradimai būtų įtraukiami į kitų metų kainą, taip nuostolius dėl vandens praradimų 

paskirstant visiems vartotojams. Tuo tarpu vartotojui per kitą ataskaitinį laikotarpį deklaravus ir 

sumokėjus įsiskolinimus už sunaudotą vandenį, jo kaina nebūtų sumažinama, kadangi teisinis 

reglamentavimas nenustato, kaip turi būti apskaičiuojama kaina, jeigu būna ne vandens praradimai, 

o dėl tokių situacijų susidaręs perteklius. Nepakankamai aiškus teisinis reglamentavimas sudaro 

sąlygas vandens tiekėjams gauti nepagrįstą pelną, pasinaudojant teisinio reglamentavimo 

spragomis, todėl yra tobulintinas. 

Atsižvelgdami į pateiktus argumentus ir pastabas bei siekdami skaidraus karšto ir 

geriamojo vandens kainų nustatymo proceso, siūlome tobulinti teisinį reglamentavimą. 

6. Taisyklių 179.3 papunktyje nustatyta, kad „Vartotojui nepranešus apie karšto vandens 

skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos 
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elementą, sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos 

elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos 

plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto 

vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus 

karšto vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą 

patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę 

perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio 

patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties 

terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą 

nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija.“ Pagal šią nuostatą neaišku, kokiais principais 

vadovaujantis ir iš kiek narių turi būti sudaryta minėta komisija, kaip reikia apskaičiuoti galutinį 

perskaičiuojamo laikotarpio terminą, kaip turi būti užtikrinamos vartotojo teisės, kad 

perskaičiuodamas galutinį laikotarpio terminą karšto vandens tiekėjas nepiktnaudžiautų ir 

nepriskaičiuotų jo per ilgo, taip norėdamas padengti savo nuotolius, kilusius ne dėl vartotojo kaltės. 

Siekdami pašalinti teisinio reglamentavimo spragas, sudarančias sąlygas karšto vandens tiekėjams 

piktnaudžiauti perkeliant patirtus nuostolius vartotojams, siūlome tobulinti teisinį reglamentavimą 

atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. 

Prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos pagal 

kompetenciją pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, kaip buvo atsižvelgta ar 

numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvados pasiūlymus, ir pateikti motyvuotą 

informaciją dėl kiekvieno pasiūlymo įgyvendinimo10. 

 

Direktoriaus pavaduotojas   Egidijus Radzevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivaras Raišys, tel. 8 706 63 331, el. p. aivaras.raisys@stt.lt 

 

 

 
10 Prieiga internete: https://www.stt.lt/lt/doclib/2xlsu0nyuios6d7pr8q9ggm9s1axny3w.  

mailto:aivaras.raisys@stt
https://www.stt.lt/lt/doclib/2xlsu0nyuios6d7pr8q9ggm9s1axny3w
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DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažinusi su AB „Panevėžio 

energija“ pateikta informacija, teikia nuomonę dėl šilumos perdavimo tinklų iškėlimo iš privataus 

sklypo. 

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 42 punktu nebenaudojamu 

(nebeeksploatuojamu) šilumos vamzdynu (trasa) laikoma tuomet, kai šilumos tinklas ar jo atšaka 

nebeturi šio statuso. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo leidėjas nėra imperatyviai apibrėžęs 

statinio griovimo darbų, fakto konstatavimo vienareikšmės apibrėžties, o tai suponuoja mintį, kad 

šiuo atveju šilumos tiekėjas (AB „Panevėžio energija“), būdamas kompetentingu ir laikydamasis 

įstatymų, išpildė visas sąlygas, kad UAB „Raginta“ pažeistos teisės būtų atstatytos ir galėtų teisėtai 

ir be apribojimų naudotis jai priklausančiu turtu – žemės sklypu.  

Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad civiliniuose santykiuose reikia laikytis 

teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, ypač šioje konkrečioje situacijoje, kai vamzdžio 

pašalinimas lemtų dideles ir beprasmes išlaidas, kurias turėtų apmokėti šilumos vartotojai.  AB 

„Panevėžio energija“ visame procese aktyviai bendravo su UAB „Raginta“ bei dar 2020-03-09 d. 

informavo teismą apie įvykdytą teismo skirtą prievolę – nugriauti statinius. Apie tai buvo 

informuota ir pati ieškovė. Tačiau iki 2021-10-26 d. ieškovė, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, 

pavyzdžiui patikrinti, ar teisingai ir ar visi darbai atlikti kaip dokumentuose pateikta teismui, taip 

pat neinformavo atsakovės, apie galimai nepilnai įgyvendintą sprendimą ir tęsė tolimesnius 

veiksmus per antstolį. Taip pat svarbu pastebėti, jog prašoma kompensacija (bauda) už faktiškai 

atliktus darbus yra neadekvati ir niekuo nemotyvuota. Teismo sprendime nėra akcentuojama, kokie 

pažeidimai atlikti iš AB „Panevėžio energija“ pusės, taip pat nėra jokių motyvų paskirti baudą už 

faktiškai atliktus darbus. Ieškovė apskritai neįvardino jai atliktos žalos dydžio pagrįstumo, o teismas 

į tai neatsižvelgė, todėl pažeidžiami AB „Panevėžio energija“ teisėti lūkesčiai ir interesai į teisinga 

teismą ir jo procesą.  

Asociacijos nuomone, aukščiau minėtas ginčas dėl fiziškai nepašalinto vamzdyno dalies,  

einančio per UAB „Raginta“ sklypą, nedaro jokios žalos aplinkiniams gyventojams, gyvajai gamtai, 

augmenijos florai, taip pat neturi jokių neigiamų pasekmių esamiems ar būsimiems sklypo 

savininkams, kadangi po vamzdyno pašalinimo ir išregistravimo nėra galimybės juos pažeisti ar 

tapti atsakingu už jų sugadinimą, kadangi niekaip negali toliau funkcionuoti, dėl atliktų specifinių 

demontavimo darbų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šiuo konkrečiu atveju nėra jokių objektyvių 

duomenų, kurie leistų pagrįstai daryti išvadas, kad esanti vamzdyno trasa ar jos dalis, darytų įtaką 

aplinkosauginiu aspektu, taip pat kiltų pavojus aplinkiniams gyventojams, gyvūnijai, augmenijai ir 

kitai gyvajai faunai. Verta pastebėti, kad bet kokie kasinėjimai kelia didesnę žalą aplinkai, nei 

minėtos vamzdžių trasos palikimas esamoje vietoje, giliau kaip 0,5 metro po kietojo grunto 

paviršiumi, kai žinoma, kad toliau nebus eksploatuojama ir teikiama paslauga gyventojams ar 

įmonėms, o jų sugadinimas nesukels jokių teisinių pasekmių esamiems ar būsimiems savininkams.  

Asociacijos žiniomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje susiformavo natūrali praktika, 

kad likę nenaudojami bešeimininkiai vamzdžiai paliekami tose pačiose vietose, jų fiziškai 

AB "Panevėžio energija“ 

 

 

 2022-01-10 Nr. 05 

 2022-01-06 Nr. S22-010-0022 
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neperkeliant, o leidžiant natūraliai sunykti. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 

1.01.08:2002 IX skyriaus 15 punkto nuostatomis, statinio griovimas išmontuojant visas jo 

konstrukcijas žemiau kaip 0,5 m. laikytinas pertekliniu, neracionaliu, prasilenkiantis su protingumo 

principu, o bet koks jų pašalinimas turėtų būti taikomas, kaip kraštutinė priemonė, kai kyla pavojus 

žmogui, aplinkai, gyvajai gamtai.   

Tai pat nenustatyta, jog šalies teritorijoje, dėl panašių vamzdynų buvimo po kietuoju žemės 

sluoksniu būtų registruoti incidentai susiję su aplinkosauginiais pažeidimais, kaip pavyzdžiui, 

teršalų išsiskyrimas, susidarymas natūraliai jiems nykstant (suyrant), susižeidę aplinkiniai 

gyventojai, nukentėjusi natūrali augmenija, gyvūnai ar kt.   

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas                                                                             dr.  Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 868954153, egidijus@lsta.lt 
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IS-933/658-III-6 priedas 
 

VERT 2022-01-13 pranešimas. VERT nustatė minimalius elektros energijos persiuntimo 

patikimumo lygius  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamoms elektros energetikos 

įmonėms nustatė elektros energijos persiuntimo patikimumo kokybės rodiklių lygius perdavimo ir 

skirstymo tinklų operatoriams – LITGRID AB ir mažiesiems skirstytojams – AB „Akmenės 

cementas“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, UAB „Dainavos elektra“. 

Taip pat, įvertinusi energetikos įmonių planuojamas investicijas į tinklo atnaujinimą, pirmą 

kartą nustatė kokybės rodiklių lygių pagerinimo užduotį perdavimo operatoriui - LITGRID AB. 

Persiuntimo patikimumo lygių nustatymo principas: rodikliai nustatomi atsižvelgiant į 

praėjusių 5 m. faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį ir negali būti blogesni už anksčiau 

nustatytus kokybės rodiklių lygius. Nuo 2022 m. papildomai fiksuojama persiuntimo patikimumo 

lygių pagerinimo užduotis, kuri nustatoma įvertinus per reguliavimo periodą planuojamų investicijų 

(tinklų rekonstravimas ir modernizavimas) įtaką persiuntimo patikimumui – tai užtikrina 

planuojamų investicijų, kurios įskaičiuojamos į vartotojų mokamą tarifą, efektyvumą ir persiuntimo 

patikimumo kokybės gerėjimą. 

Jeigu įmonės bent vienas persiuntimo patikimumo rodiklis pablogėja nuo 5 proc. iki 10 

proc. arba daugiau nei 10 proc., palyginus su įmonei nustatytais minimaliais persiuntimo 

patikimumo lygiais, atitinkamai gali būti koreguojama (mažinama) šiai įmonei nustatyta investicijų 

grąža. 

VERT kasmet įvertina operatorių esamo persiuntimo patikimumo lygį, atlikdama operatorių 

nustatytų minimalių persiuntimo patikimumo lygių stebėsenos analizę. Vertinimo išvadose 

konstatuojama, ar operatorių esamas persiuntimo patikimumo lygis tenkina nustatytus minimalius 

persiuntimo patikimumo lygius, nurodomos priežastys bei pateikiami paaiškinimai, jeigu šis lygis 

buvo blogesnis už patvirtintus minimalius lygius. Vertinimo išvadas VERT skelbia metinėje veiklos 

ataskaitoje, Europos Komisijai teikiamoje ataskaitoje, VERT interneto svetainėje. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-13 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

*** 

 

Išrašas iš VERT priimto nutarimo projekto: 

 
________ 

 

VERT 2022-01-13 pranešimas. VERT suderino BALTPOOL UAB degalų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmoką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino BALTPOOL UAB taikomos 

įmokos degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI ) apskaitos vienetų sistemos dalyviams 

dydį, lygų 0,017 eurų už tūkstantį DAEI apskaitos vienetų. 

BALTPOOL UAB buvo paskirta vykdyti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

apskaitos vienetų sistemos valdytojo funkciją, todėl bendrovė kreipėsi į VERT derinti DAEI 

apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmoką. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-nustate-minimalius-elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-lygius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-suderino-baltpool-uab-degalu-is-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-apskaitos-vienetu-sistemos-dalyviu-imoka.aspx
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DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvio įmokos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į 

prognozuojamas sistemos valdytojo ateinančių 3 kalendorinių metų (2022–2024 m.) šios veiklos 

vykdymo sąnaudas (darbo užmokesčio, DAEI apskaitos vienetų sistemos sukūrimo sąnaudos, kitos 

sąnaudos), minėtu laikotarpiu prognozuojamą sugeneruoti DAEI apskaitos vienetų skaičių bei 

patiekti DAEI kiekį. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 

 

TN: tn  

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL BALTPOOL UAB TAIKOMŲ ĮMOKŲ DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APSKAITOS VIENETŲ SISTEMOS DALYVIAMS DERINIMO 

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. O3E-31 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 18 straipsnio 10 dalimi 

bei atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2021 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. SD-210301 ir Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos 

gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m. sausio 10 d. pažymą Nr. O5E-32 „Dėl BALTPOOL 

UAB taikomų įmokų degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos 

dalyviams derinimo“, Taryba n u t a r i a: 

Derinti BALTPOOL UAB 2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. SD-210301 pateiktą degalų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmoką – 0,017 Eur/1000 DAEI 

apskaitos vnt. (be PVM). 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

Tarybos pirmininkas     Renatas Pocius 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b85b6350751611ec993ff5ca6e8ba60c
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IS-933/658-IV-1 priedas 

 

VYRIAUSYBĖJE – KAKTOMUŠA DĖL POKYČIŲ EUROPOS ENERGETINĖJE 

STRATEGIJOJE 

 Edgaras Savickas 2022 m. sausio 12 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Europos Komisijos pasiūlymas branduolinę ir iš gamtinių dujų išgaunamą energiją 

vadinti „žalia“ Lietuvos Vyriausybėje sulaukė skirtingų vertinimų. Energetikos viceministras 

Albinas Zananavičius sako, kad šiuo metu toks kompromisas neišvengiamas.  

Tuo metu aplinkos ministras Simonas Gentvilas nurodo, kad tai iškreiptų visas 

žaliąsias investicijas.  „Tai yra žalumo plovimas (angl. greenwashing) Europos Sąjungos mastu“, – 

„Delfi“ sakė jis. 

EK valstybių komentarų dėl naujojo pasiūlymo laukia iki sausio 21 dienos. Vėliau dėl to bus 

diskutuojama Europos Parlamente, šalių vyriausybėse ir ES Taryboje. 

Laikina alternatyva 

Dar 2020 metais EK priėmė reglamentą, kuriuo nustatoma visoje ES taikoma klasifikavimo 

sistema (taip vadinama „taksonomija“). Tikimasi, kad ji įmonėms ir investuotojams suteiks 

galimybę kalbėtis ta pačia kalba nustatant, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu. 

Praėjusią savaitę pasirodė pasiūlymas, kad į „taksonomiją“ būtų įtraukta ir branduolinė bei 

iš gamtinių dujų gaunama energija. Kaip nurodo „Bloomberg News“, jų matytame projekte, EK 

siekia žaliajai kategorijai laikinai priskirti dujų projektus, kurie pakeičia anglį ir išskiria ne daugiau 

nei 270 gramų anglies dvideginio ekvivalento vienai kilovatvalandei. 

Šie projektai turėtų gauti statybų leidimus iki 2031 metų ir pateikti planus, kaip ketina iki 

2036 metų pereiti prie atsinaujinančių arba mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių dujų. 

Branduolinė energija galėtų būti priskirta prie tvarios energijos, jei naujos elektrinės, kurioms iki 

2045 metų bus išduoti statybų leidimai, atitiks tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos bus vengiama 

reikšmingos žalos aplinkai ir vandens ištekliams. 

EK narys Virginijus Sinkevičius „Delfi“ sakė, kad dujos ir branduolinė energetika yra 

laikina alternatyva. „Gamtinių dujų išgavimas ir naudojimas prisideda prie klimato krizės, daug 

klausimų kyla ir dėl branduolinėje energetikoje susidarančių radioaktyvių atliekų. Be to, net ir 

ekonominiu požiūriu, vertinant visą branduolinės energetikos ciklą, šiandieninės technologijos yra 

pernelyg brangios: didelių investicijų reikia ne tik pačių reaktorių statybai, bet ir uždarymui“, – 

aiškino jis. 

Dėl naujos AE dar per anksti 

Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę užsiminė apie galimybę Lietuvoje atnaujinti 

diskusiją dėl atominės elektrinės statybų. „Svarstyti, diskutuoti apie, pavyzdžiui, nedidelio 

pajėgumo branduolines jėgaines, na, tai daro tikrai nemažai net ir mūsų kaimynų“, – sakė jis. 

Tačiau, kaip pastebėjo V. Sinkevičius, G. Nausėdos įvardinta technologija šiandien tiesiog 

dar neegzistuoja. „Apie naujos technologijos nedidelio pajėgumo ir nepaprastai efektyvius 

branduolinius reaktorius jau kelis dešimtmečius kalba klimato krizės sprendimų ieškantys 

mokslininkai ir investuotojai, tačiau šiuo metu tokia branduolinė technologija išbandyta tik 

superkompiuteriuose. Realybėje nė vienas toks reaktorius nėra pastatytas. Tad bent jau kol kas 

diskutuoti apie tokios technologijos reaktorių statybas, įskaitant ir Lietuvoje, yra pernelyg ankstyva. 

Tuo metu atsinaujinančių išteklių energetikos technologijos pinga ir tampa efektyvesnės. Dėl to 

2050 metais ES energetikos pagrindas bus būtent atsinaujinančių išteklių energetika ir dedamos 

visos pastangos siekiant padėti verslui ir šalims narėms įgyvendinant ir skatinant saulės, vėjo, bangų 

mūšos ir kitų tipų žaliosios energetikos projektus“, – sakė jis. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89170037
https://www.delfi.lt/temos/albinas-zananavicius
https://www.delfi.lt/temos/simonas-gentvilas
https://www.delfi.lt/temos/virginijus-sinkevicius
https://www.delfi.lt/temos/gitanas-nauseda
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V. Sinkevičius dar priminė, kad EK yra pasiūliusi sparčiau pereiti prie šio tipo energetikos: 

iki 2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos dalis ES energetiniame mišinyje turėtų sudaryti 40 

proc., o ne 32 proc., kaip buvo planuojama anksčiau (atsinaujinantys ištekliai šiuo metu patenkina 

apie 20 proc. ES energijos poreikio). „Visgi perėjimas prie klimatui neutralios ekonomikos 

skirtingoms šalims kelia skirtingus iššūkius ir sprendžiant juos mes privalome užtikrinti Europos 

energetinės sistemos stabilumą ne tik ilguoju, bet ir vidutiniu laikotarpiu. Šiandien energetinis 

mišinys ES šalyse narėse skiriasi. Pavyzdžiui, daugiau nei 56 proc. Švedijoje sunaudojamos 

energijos pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, Prancūzijoje 70 proc. energijos pagaminta iš 

branduolinės energetikos, kai tuo metu Lenkijoje 47 proc. energijos pagaminama naudojant anglį. Ir 

Lenkija tikrai nėra vienintelė Europos Sąjungos šalis narė vis dar naudojanti anglį, kuri yra 

nepaprastai taršus ir klimato kaitą skatinantis kuras. Dujos ir branduolinė energetika šiuo metu yra 

realiausias būdas paspartinti anglių atsisakymą, užtikrinti energetikos sistemos stabilumą ir 

palengvinti perėjimą prie ateities energetikos modelio, kuris grindžiamas atsinaujinančiais energijos 

šaltiniais. Kitaip tariant, dujos ir branduolinė energetika yra laikina alternatyva pareinamuoju 

laikotarpiu“, – pakartojo eurokomisaras. 

Neidealus kompromisas 

A. Zananavičius taip pat pastebėjo, kad kiekvienoje iš 27 ES valstybių energetiniai 

poreikiai ir esame situacija skiriasi. „Visų išeities taškas yra skirtingas, o tikslas yra 

bendras – 2050 metai ir ekonomika, kuri praktiškai neišmeta anglies dvideginio. 

Klausimas, kaip dabar visą tą perėjimą konstruoti ir faktas, kad ne visoms valstybėms 

sekasi vienodai. Tą rodo ir šiandieninis procentas, kiek kiekviena valstybė turi 

atsinaujinančios energetikos visame balanse. Visos 27 valstybės turi įsipareigojimą savo 

pramonei ir vartotojams užtikrinti stabilų energetinių išteklių, elektros tiekimą. Situacija 

tokia, kad mes svarstome, ar įmanoma nenaudojant ir nepastatant jokių naujų dujinių ir 

branduolinių pajėgumų pereiti prie 100 proc. atsinaujinančios energetikos. Atsakymas 

daugumos ES valstybių narių yra tas, kad neįmanoma. Matyt, dėl to atsirado EK 

siūlymai tiek dėl dujų, tiek dėl atominės energetikos. Mes žiūrėdami į realią situacija, 

suprantame tas valstybes, kurios norės statyti papildomus dujinius arba branduolinius 

pajėgumus. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų kaimyninė Lenkija“, – pasakojo jis. 

Viceministras sutiko, kad siūlomas kompromisas dėl branduolinės ir dujų energetikos nėra 

idealus. „Galvoju, kad EK labai ilgai svarstė, buvo labai rimti ginčai ir jos viduje, bet žinant, kiek 

yra skirtingos ES valstybės, ko gero, pasiūlytas variantas yra kompromisas, kuris daugiau ar mažiau 

atitinka bendrą nuotaiką ir tendenciją“, – sakė jis. 

Pašnekovas dar pastebėjo, kad ryšys tarp atsinaujinusių kalbų apie lietuvišką AE ir naujojo 

EK pasiūlymo yra nebent antrinis. „Dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių diskusijų tikrai galiu 

pasakyti, kad šiandien niekas neplanuoja ir nestato jokio branduolinio reaktoriaus Lietuvoje. Mes 

visi puikiai žinome, kad norint bet kokį energetinį objektą pastatyti, reikia įvykdyti begalę įvairių 

aplinkosauginių, biurokratinių ir panašių reikalavimų. Prieš pradedant bet kokį projektą, jo skaičiai 

turi demonstruoti, kad jis pasiteisins. Dabar nėra nei skaičių, nei oficialių procedūrų. Kita vertus, 

matome pasaulinę tendenciją, kad reikia mažinti CO2 išmetimus, nustatytos datos, kada šis tikslas 

turi būti pasiektas, bet taip pat suprantama, kad vien tik vėjas ir saulė nėra sprendimas. Šiandien 

neturime atsakymo, ką daryti tokiu atveju, koks buvo vėlyvą rudenį. Kol kas atsakymas yra arba 

branduolinė energija, arba dujos, bet jeigu atsirastų naujos technologijos, kurios būtų pagrįstos ir 

ekonomiškai, jos būtų svarstomos. Energetikos ministerija stebi visas vystomas technologijas, bet 

nieko konkretaus šiandien ant stalo neturime. Dabar didžiausias prioritetas yra atsinaujinančios 

energetikos vystymas“, – sakė jis. 

Kvestionuotini projektai 

Savo ruožtu S. Gentvilas pabrėžė, kad dujų jėgainės naudoja iškastinį kurą ir yra labai 

reikšmingas CO2 šaltinis, o branduolinė energetika yra nevienareikšmiška ir tai turėtų būti 

pagrindinis argumentas, kad ji nepatektų po žaliųjų investicijų ženklu. 

„Gamtinės dujos ir branduolinė energetika galės būti finansuojama ir plėtojama Europoje. 

Vis dėlto jų įtraukimas į ES taksonomiją reikštų, kad jūsų investiciniai fondai ar pensijų fondai, 
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skelbiantys, kad investuoja pinigus į žaliąsias technologijas, iš tikrųjų nukreiptų juos ne į 

atsinaujinančios energetikos projektus, o į kvestionuotinus energetinius projektus“, – sakė ministras. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-933/658-IV-2 priedas 

 

EM 2022 01 10 pranešimas. Kompensacija už būsto šildymą 2022 metais: ką svarbu žinoti? 

TN: tn  

 

 
 

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo 

išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau 

nepasiturinčių šalies gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 

10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur) 

kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? 

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

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

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:   

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

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 

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

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 

70 m2 naudingąjį būsto plotą.  

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 489 Eur (vidutinė senatvės 

pensija turint būtinąjį stažą). Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: (489 

Eur – 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 10,20 Eur. Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo 

pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 10,20 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už 

normatyvinį būsto plotą (50 m2) kompensuojamos. Tad, jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už 

būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, jam būtų kompensuojama 39,80 Eur. 

2 PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos – 1066 Eur (2 MMA). Būsto 

šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: ((1066 Eur – 25 proc. (neįskaitytina 

darbinių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 proc. = 0 Eur. Tai reiškia, kad 

šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos būsto šildymo išlaidos. 

SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina darbo 

užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 

20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai). 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų 

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

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.  

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? 

Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų 

skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose) 

arba elektroniniu būdu www.spis.lt 

Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo nepasiturintiems 

gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, 

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

Taip pat gyventojai turi galimybę kreiptis į šilumos tiekėjus su prašymu atidėti 2021–2022 m. 

šildymo sezono sąskaitų mokėjimus. Tai reiškia, kad mokėjimai už šildymą būtų išdėstomi per 

ilgesnį laikotarpį, nepriemoką sumokant šiltuoju metų laikotarpiu, jau pasibaigus šildymo sezonui. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti
http://www.spis/
http://www.spis/
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Pvz. AB Vilniaus šilumos tinklai skelbiama informacija vilniečiams: https://chc.lt/lt/mokejimu-

atidejimas/223. 

  

 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija 

 
 

https://chc/
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IS-933/658-IV-3 priedas 

 

AM 2022 01 12 pranešimas. Lietuvoje diegiama daniška atliekų ženklinimo sistema: rūšiuoti 

bus lengva ir vaikui 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvoje diegiama Danijoje ir Švedijoje veikianti bei šiuo metu didelio Europos Komisijos 

susidomėjimo sulaukianti atliekų rūšiavimo sistema. Esminis jos principas – tuo pačiu simboliu 

(piktograma) ženklinama ir pakuotė, ir konteineris, į kurį pakuotė turi būti metama rūšiuojant. Mūsų 

šaliai patvirtintos ir perduotos naudoti 32 piktogramos. 

Aplinkos ministerija kviečia gyventojus, regioninius atliekų tvarkymo centrus, savivaldybes, 

taip pat gamintojus ir importuotojus prisidėti prie šios tarpregioninės ir tarpvalstybinės iniciatyvos. 

„Idėją vienodai ženklinti vienos rūšies atliekų surinkimo vietas vertiname ypač teigiamai. Taip būtų 

užtikrinama, kad į kitą miestą, regioną ar net valstybę nuvykę gyventojai matys tuos pačius jau 

žinomus ženklus, taigi rūšiavimas palengvės, o tikimybė, kad gyventojai vykdys savo pareigą 

rūšiuoti, padidės. Tad visų ar bent didžiumos rajonų, regionų įsitraukimas šio projekto sėkmei – 

ypatingai svarbus“, – sako Saulė Deveikytė, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės 

vyresnioji patarėja.  

Tomos Buivydaitės, projektą įgyvendinančios VšĮ „Mes Darom“ vadovės žodžiais, daniška 

atliekų ženklinimo, rūšiavimo sistema veikia savanoriško įsitraukimo principu, todėl informacijos 

prieinamumas ir sąmoningas, gera valia grįstas visų atliekų rūšiavimo grandžių įsitraukimas į 

procesą – itin svarbu. 

Daniška atliekų rūšiavimo sistema yra itin patraukli dėl savo paprastumo ir intuityvumo. 

Kiekvieną piktogramą sudaro 3 atpažįstamumą sukuriantys elementai: spalva, simbolis ir žodžiais 

įvardyta atliekų kategorija. Atradus tokią piktogramą ant pakuotės, gyventojui beliks įmesti ją į 

identiška piktograma pažymėtą konteinerį, – tarsi vaikiškoje dėlionėje. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-diegiama-daniska-atlieku-zenklinimo-sistema-rusiuoti-bus-lengva-ir-vaikui
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Lietuvai parengtoje piktogramų sistemoje iš viso yra 12 kategorijų: Žaliosios atliekos, 

Maisto atliekos, Pakartotinis panaudojimas, Tekstilė, Popierius ir kartonas, Stiklas, Metalas, 

Statybinės medžiagos, Pavojingos atliekos, Elektronikos atliekos, Plastikas ir Kombinuota pakuotė.  

Sukurta ir su naująja rūšiavimo sistema supažindinanti informacinė svetainė 

www.atliekuzenklinimas.lt. Iš jos galima nemokamai parsisiųsti piktogramas bei sistemos 

naudojimo instrukcijas, skirtas gyventojams, atliekų tvarkymo sektoriuje veikiančioms įmonėms, 

valstybinėms institucijoms, verslui.  

Esant poreikiui, Lietuvai skirtų piktogramų sistema gali būti toliau vystoma ir plečiama, mat 

baziniame jos variante yra 90 piktogramų.  

Nors daniškos sistemos tikslas – globalumas bei orientavimasis į tvarią žiedinę ekonomiką, 

visgi pirmasis Lietuvai tenkantis iššūkis – įveikti vietines ribas, pavyzdžiui, skirtinguose šalies 

rajonuose nustatytas vis kitokias rūšiavimo taisykles.  

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro stambiagabaričių ir žaliųjų atliekų aikštelės, 

kurių Vilniaus regione yra 18, bus pirmosios naujosios sistemos naudotojos – piktogramos jau yra 

gaminamos bei artimiausiu metu bus pritvirtintos prie atliekas surinkti skirtų konteinerių.  

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, kuris yra projekto iniciatorius ir kuratorius, 

atkreipia dėmesį tiek į globalius atliekų ženklinimo sistemos tikslus, tiek ir į viešojo bei privataus 

sektoriaus bendradarbiavimo būtinybę. Sistema visu 100 procentų funkcionuos tik tada, kai ir 

gamintojai bei pardavėjai jomis pradės ženklinti savo gaminių ir prekių pakuotes.  

Danijoje jau 2020-aisiais piktogramų sistema buvo įdiegta 91 savivaldybėje iš 98, todėl 

paskelbta nacionaline. Galimybę įsidiegti danišką atliekų ženklinimo sistemą tiria ne tik Europos 

šalys – pereidamos prie žiedinės ekonomikos, šia sistema susidomėjo Brazilija, Kinija.  

 

 

http://www.atliekuzenklinimas.lt/
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IS-933/658-IV-4 priedas 

 

JĖGAINĖS NORI DEGINTI DAUGIAU ATLIEKŲ: NERIMAUJAMA DĖL POVEIKIO 

APLINKAI IR KAINŲ 

Giedrius Gaidamavičius, BNS, 2022 m. sausio 10 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Vilniaus ir Kauno kogeneracinėms jėgainėms norint didinti deginamų komunalinių 

atliekų apimtis ir labiau išnaudoti pajėgumus, savivaldybių atstovai nerimauja dėl galimo 

poveikio aplinkai bei galbūt išaugsiančių šilumos kainų. Tuo metu jėgainių atstovai sako, jog 

tai sumažins atliekų gabenimą į sąvartynus bei atpigins šilumą.  

Aplinkos ministerija sako, kad didesniam atliekų deginimui rezervų yra, tačiau tai gali būti 

tik laikinas atliekų tvarkymo būdas. 

Savivaldybėms kyla klausimų dėl taršos ir šilumos kainų 

„Ignitis grupės“ ir Suomijos kapitalo bendrovės „Gren Lietuva“ (buvusi „Fortum Heat 

Lietuva“) valdomoje Kauno kogeneracinėje jėgainėje (KKJ) deginamų atliekų kiekį norima 

padidinti beveik 30 proc. – nuo 200 tūkst. Iki 255 tūkst. Tonų per metus. 

Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūra nagrinėja jėgainės parengtą poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą – dėl jos sprendimą žadama priimti artimiausiu metu. Jei sprendimas bus 

palankus įmonei, jėgainė galės deginti daugiau atliekų. 

Diskusijos dėl didesnio atliekų deginimo jėgainėje prasidėjo beveik prieš metus – 2021 metų 

kovą. Siūlymas buvo pristatytas Kauno rajono institucijoms bei gyventojams. Pasak rajono 

savivaldybės atstovų, tiek vietos politikai, tiek gyventojai labiausiai nerimauja dėl galimai didesnės 

oro taršos. „Savivaldybės vadovai palaiko nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją, tačiau kartu 

pastebi, kad jėgainėje planuojamų deginti atliekų kiekio didinimas gali turėti įtakos ir didesnei 

aplinkos taršai, dėl ko taip pat nerimauja Karmėlavos seniūnijos gyventojai. Taip pat pastebėta, kad 

Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje deginami gerokai mažesni atliekų kiekiai“, – komentare BNS 

aiškino rajono mero patarėjas komunikacijai Edmundas Mališauskas. „Kauno rajono savivaldybė 

viliasi, kad KKJ vadovai nepamirš greta gyvenančios bendruomenės interesų ir ras būdų 

kompensuoti dėl įmonės veiklos patiriamus nepatogumus“, – pridūrė jis. 

Kauno jėgainė degina perdirbti netinkamas komunalines ir nepavojingas pramonines 

atliekas. 

Sudeginti ketvirtadaliu daugiau – nuo 160 tūkst. Iki 200 tūkst. Tonų per metus – atliekų 

norima ir „Ignitis grupės“ valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Skirtingai nei Kaune, 

sostinėje procedūros dar tik prasidėjo – pradėta rengti poveikio aplinkai vertinimo programa, kuriai 

iki sausio vidurio pastabas gali teikti miesto institucijos bei visuomenė. 

Vilniaus savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjo Iljos Karužio teigimu, sostinėje, kaip ir 

Kauno rajone, aktualiausias klausimas – kaip didesni deginamų atliekų kiekiai paveiks aplinką. 

„Šiuo metu nėra pagrindo abejoti, ar oro užterštumas atitinka normas. Tačiau jėgainė turės parodyti, 

kokių papildomų priemonių bus imtasi siekiant užtikrinti vilniečių saugą ir įrodyti, kad numatomas 

padidėjimas atitinka normas“, – BNS sakė sostinės savivaldybės atstovas. 

Anot I. Karužio, klausimų taip pat kyla dėl jėgainėje papildomai numatomų sudeginti atliekų 

sudėties, jų kilmės vietos bei sutvarkymo kainos, darančios tiesioginę įtaką pagamintos energijos 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/jegaines-nori-deginti-daugiau-atlieku-nerimaujama-del-poveikio-aplinkai-ir-kainu.d?id=89156249
https://g4.dcdn.lt/images/pix/vilniaus-kogeneracine-jegaine-89156265.jpg
https://www.delfi.lt/temos/kauno-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/aplinkos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/fortum-heat-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/fortum-heat-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/aplinkos-apsaugos-agentura
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/edmundas-malisauskas
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kainai bei vilniečių rinkliavai už atliekų tvarkymą. „Jėgainė šiandien degina tik komunalines 

atliekas, tačiau pateiktoje programoje užsimenama ir apie pramonines atliekas, kurios, be jau 

minėtos įtakos oro taršai, gali padaryti įtaką ir šių atliekų deginimo kainos didėjimui (...). Turime 

pavyzdžių, kuomet taršos leidimai padidina atliekų deginimo kainą beveik pusantro karto. 

Savivaldybė šiuo atveju svarstytų nesutikti su komunalinių atliekų deginimo įkainių pabrangimu“, – 

kalbėjo I. Karužis. „Taip pat pateiktoje programoje nėra pakankamai duomenų apie tai, kokią įtaką 

deginamų atliekų kiekio didinimas turėtų vilniečiams tiekiamos šilumos energijos kainos pokyčiui“, 

– pridūrė jis. 

Aplinkosaugininkas: didesnės taršos pavojaus nėra 

Aplinkosaugininkas, nevyriausybinės organizacijos Darnaus vystymosi centras direktorius 

Liutauras Stoškus sako neįžvelgiantis pavojaus aplinkai dėl to, kad jėgainėse būtų deginama 

daugiau atliekų. 

Vis dėlto, trūkstant pradinės informacijos, klausimų jam kyla dėl technologinių pokyčių. 

„Reikia žiūrėti, kokių reikia technologinių pakeitimų, kad būtų deginami didesni atliekų kiekiai. 

Sudeginti atliekas tame pačiame katile tikrai nėra problemos. Klausimas (...), kaip tas technologinis 

procesas bus organizuojamas“, – BNS kalbėjo L. Stoškus. 

Pasak „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovo Artūro Ketleriaus, dabartiniai Kauno ir 

Vilniaus kogeneracinių jėgainių pajėgumai leidžia sutvarkyti didesnį atliekų kiekį be papildomų 

investicijų ar technologinių pakeitimų. 

Jėgainių atstovai: šiluma pigs, mažės atliekų gabenimas į sąvartynus 

A. Ketleriaus teigimu, „Ignitis grupės“ skaičiavimais, Lietuvoje per metus susidaro 1 mln. 

tonų tinkamų energijai gaminti atliekų, tuo metu dabartinė kogeneracinių jėgainių 

bendra kvota siekia apie 615 tūkst. Tonų. „Likęs (atliekų – BNS) kiekis keliauja į 

sąvartynus, taip teršdamas aplinką. Atsižvelgiant į tai, siekiame padidinti sutvarkomų 

atliekų kiekį Vilniaus ir Kauno kogeneracinėse jėgainėse, taip sumažinant atliekų kiekį, 

kuris vežamas į sąvartynus“, – aiškino „Ignitis grupės“ atstovas. 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės generalinis direktorius Mantas Burokas anksčiau teigė, jog 

didesnis sudeginamų atliekų kiekis lems mažesnes šilumos kainas gyventojams. „Vilniaus 

kogeneracinė jėgainė galės pagaminti daugiau pigios šilumos sostinės gyventojams, taip pat 

prisidėti prie sąvartynų mažinimo“, – teigė jėgainės vadovas. 

„Turbūt pagrindinis argumentas, dėl ko yra didinama (deginamų atliekų kiekis – BNS) – 

tam, kad būtų išnaudoti visi pajėgumai“, – BNS kalbėjo 49 proc. Kauno jėgainės akcijų valdančios 

„Gren Lietuvos“ atstovas Andrius Kasparavičius. 

Tuo metu trečios Lietuvoje atliekas deginančios Klaipėdos termofikacinės elektrinės 

pajėgumai (255 tūkst. Tonų per metus) yra išnaudoti visiškai. „Klaipėdoje jau nebėra kur didinti. 

Reikėtų didinti patį katilą, kas reiškia perstatyti jėgainę. Kol kas apie tai nekalbama“, – sakė 95 

proc. elektrinės akcijų valdančios „Gren Lietuvos“ atstovas A. Kasparavičius. 

Viceministrė: atliekų deginimui rezervų yra, tačiau prioritetas – perdirbimas 

Pasak aplinkos viceministrės Ramintos Radavičienės, tam tikrų rezervų didinti deginamų 

atliekų kiekį šiuo metu dar yra. 

Pasak jos, kad būtų įvykdyti su atliekų perdirbimu susiję įsipareigojimai, galima būtų deginti 

apie 30 proc. visų komunalinių atliekų. 2019-aisiais šis rodiklis siekė apie 15 proc., o 2020-aisiais – 

kiek daugiau nei 25 proc. „Tai tam tikras rezervas šiuo metu yra (...) Vertindami valstybės 

prisiimtus įsipareigojimus ir tikslus pasiekti perdirbimo rodiklius, tikrai sieksime išvengti didesnių 

nei būtina pajėgumų“, – BNS sakė R. Radavičienė. 

Jos teigimu, atliekų tvarkymo versle jų deginimas yra aukščiau nei šalinimas sąvartynuose. 

Siekiant sumažinti atliekų gabenimą į sąvartynus, praėjusių metų pabaigoje Seimas padidino 

mokesčio už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne tarifą nuo 10 iki 50 eurų už toną nuo 2023 

metų. Taip pat siekiama kad iki 2030-ųjų metų šalies sąvartynuose būtų šalinama ne daugiau kaip 5 

proc. komunalinių atliekų. 

R. Radavičienė sako, kad siekiant šio tikslo atliekų deginimas jėgainėse atlieka svarbią 

reikšmę ir gali būti tam tikra alternatyva. „Didėjant sąvartynų mokesčiui, žemiausią prioritetą 

https://www.delfi.lt/temos/liutauras-stoskus
https://www.delfi.lt/temos/mantas-burokas
https://www.delfi.lt/temos/andrius-kasparavicius
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turintis atliekų šalinimo būdas – šalinimas sąvartyne – tampa brangiausiu, dėl to (...) kurį laiką to 

pajėgumo neužtenka“,– teigė ji. 

Vis dėlto viceministrė pabrėžė, jog valstybės prioritetas – atliekų rūšiavimas ir antrinių 

žaliavų perdirbimas, todėl tikimasi, kad atliekų deginimas kaip jų tvarkymo ir šalinimo būdas bus 

laikinas. 

„Daug viešų investicijų dedame į rūšiuojamo surinkimo plėtrą, į tą pirminį rūšiavimą – tai ir 

maisto atliekų atskirą surinkimą, pakuočių, tekstilės atliekų, didelių gabaritų atliekų aikštelių 

surinkimo plėtrą“, – kalbėjo R. Radavičienė. „Valstybės politika yra orientuota tiek su 

investicijomis, tiek su reguliacinėmis priemonėmis būtent ne į deginimą, o į antrinių žaliavų 

perdirbimą, panaudojimą gamyboje, į daiktų pakartotinį naudojimą“, – pridūrė ji. 

BNS  

 

http://www.bns.lt/
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IS-933/658-IV-5 priedas 

 

ŠILDYMO SĄSKAITOS ŠOKIRAVO: KAI KURIEMS UŽ GRUODĮ TEKS SUMOKĖTI 

DAUGIAU NEI 200 EURŲ, O SAUSĮ – DAR BRANGIAU 

 Raminta Rakauskė 2022 m. sausio 10 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Už gruodį šildymo sąskaitas gavę gyventojai jas vadina rekordinėmis. Socialiniuose 

tinkluose pradėję dalintis mokėtinomis sumomis jie sako, jog už šildymą suma, palyginti su 

praėjusiu sezonu, padidėjo net kelis kartus.  

Sąskaitos apstulbino 

Justiniškėse gyvenanti Inga pasakojo neseniai, kaip ir daugelis, gavusi sąskaitą už šildymą 

gruodį. Moteris aiškino gyvenanti nerenovuotame senos statybos bute ir ruošusis gauti galimai 

didesnę sumą, tačiau tokių išlaidų nesitikėjusi. Už 50 kv. m buto šildymą gruodį kartu su karštu 

vandeniu ji aiškino turėsianti sumokėti 189 Eur. 

Nors palyginti, kokią sumą būtų mokėjusi praėjusį šildymo sezoną, ji negalinti, nes 

atsikraustė neseniai, Inga teigė, kad tokios sąskaitos ją gąsdina. 

„Laukiu, kada baigsis ši visomis prasmėmis brangi žiema“, – „Delfi“ teigė ji. 

Panašiai kalbėjo ir Žirmūnuose, 1967 m. statybos nerenovuotame būste, gyvenanti Aistė. 

Už 63,63 kv. m būsto plotą moteris sulaukė 140,15 Eur šildymo sąskaitos. Ji teigė, kad 

praėjusį šildymo sezoną, tą patį gruodį, sąskaita siekė vos 54,66 Eur. 

Rekordinės sąskaitos pasiekė ir Šeimyniškių gatvėje gyvenančius gyventojus. 

Nerenovuotame namo bute (77,36 kv. m) šildymo sąskaitos už gruodį siekė 172,08 Eur, o praėjusį 

šildymo sezoną gruodį jos buvo 84,91 Eur. 

Vilniečių pasisakymų gavus rekordines sąskaitas už šildymą netrūko ir socialiniame tinkle 

„Facebook“. 

Gyvenantys Naujamiesčio mikrorajone teigė, kad vieni už 66 kv. m buto plotą gruodį turės 

sumokėti 170 Eur, o kiti už senos statybos namo 67 kv. m butą – ir 220,07 Eur. 

Sausį laukia dar didesnės sumos 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Laurynas Jakubauskas 

skaičiavo, kad šildymo kainos augo apie du su puse karto. 

„Labai kilo dujų kainos, tai darė įtaką mūsų gamybos kaštams – jie augo. Už senos statybos 

50 kv. m butą paėjusį šildymo sezoną žmonės mokėjo 40 Eur, o dabar gavo apie 123 Eur sąskaitą. 

Kaina daug išaugo, ir tai lėmė 7 kartus brangusios dujos, be to, šis gruodis buvo daugiau nei 3,5 

laipsnio šaltesnis“, – teigė jis. 

Paklaustas, ko laukti sausį, specialistas sakė gerų žinių neturintis. 

„Sausis visada būna šaltesnis nei gruodis, kitas dalykas, dujų kaina toliau auga, ir manome, 

kad sausis bus dar brangesnis“, – komentavo jis. 

Gali išskaidyti mokėjimus, gauti kompensacijas 

Redakcija primena, kad AB Vilniaus šilumos tinklai klientai turi galimybę atidėti 2021–

2022 m. šildymo sezono sąskaitų mokėjimus. Tai reiškia, kad mokamos sąskaitos už šilumą suma šį 

sezoną būtų ne didesnė negu 35 proc. lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Likusi dalis sumokama lygiomis dalimis pasibaigus šiam šildymo sezonui per pasirinktą 

terminą. Ši galimybė nebus taikoma automatiškai, todėl gyventojai turi patys nuspręsti, ar nori 

priemone pasinaudoti. Daugiau skaitykite čia. 

2022-aisiais kompensaciją už būsto šildymą gali gauti daugiau nepasiturinčių šalies 

gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp 

šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui 

arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89157461
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
https://chc.lt/lt/mokejimu-atidejimas/223
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Apie tai, kas ir kaip gali gauti kompensaciją, daugiau skaitykite čia. 

 

 
Kompensacijos už šildymą 

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti
https://g3.dcdn.lt/images/pix/kompensacijos-uz-sildyma-89157725.jpg
https://www.delfi.lt/
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MILŽINIŠKŲ SĄSKAITŲ BAIMĖ IŠSIPILDĖ SU KAUPU: SENŲ BUTŲ SAVININKAI 

MOKĖS IR PO 200 EURŲ 

Jonas Deveikis, Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt, 2022.01.10 

TN: tn  

 

Pabrangusios dujos ir šaltas gruodis smogė per sostinės gyventojų pinigines. Vilniečius 

pasiekusios sąskaitos daugiau nei dvigubai didesnės nei praėjusiais metais, o kai kam už šildymą 

teks pakloti ir po 200 eurų. Vilniaus šilumos tinklai gerų žinių neturi – sausį ir vasarį mažesnių 

sąskaitų ragina nesitikėti.  

Nerenovuotame, 1988 m. statybos mūriniame name gyvenanti Dalia sako tokių sąskaitų už 

buto šildymą nėra gavusi jau eilę metų. 

67 kv. m bute gyvenančiai šeimai už gruodžio mėnesio šildymą teks susimokėti daugiau nei 

150 eurų. Tai 115 proc. daugiau nei 2020 m., gruodį, kada teko mokėti 70 eurų. 

„Žinojau, kad teks mokėti daug, bet kad tiek. Net amo netekau, nes apie 20 proc. savo 

atlyginimo teks atiduoti vien už šildymą“, – piktinosi moteris. 

Daugiau už šildymą mokės ir gyvenantieji naujos statybos namuose. Pavyzdžiui, 

Viršuliškėse 2006 m. statybos, 80 kv. m name gyvenantis Andrius už šildymą (be karšto vandens) 

gavo 200 eurų sąskaitą. 

„Kosmosas... Radiatoriai tikrai nebuvo atsukti pilnu pajėgumu, o tokia sąskaita. Tai kas bus 

sausį, vasarį. Man jokios kompensacijos nepriklauso, o čia su visomis komunalinėmis įmokomis, 

internetu, degalais, daugiau nei 400 eurų teks sumokėti. Dar būsto paskola. Nėra net kalbų, kad 

pavyktų pasitaupyti“, – kalbėjo jis. 

 
Sausį gali tekti mokėti dar daugiau  

Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas 

Jakubauskas sako, kad gruodį sąskaitos už šildymo buvo nuo 2 iki 2,5 karto didesnės nei 2020 m. 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1584535/milzinisku-saskaitu-baime-issipilde-su-kaupu-senu-butu-savininkai-mokes-ir-po-200-euru
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„50 kv. m nerenovuotame name už šildymą 2020 m. gruodį vidutiniškai teko mokėti 47 

eurus, o 2021 m. gruodį – apie 123 eurus. Naujos statybos arba renovuotame name 2020 m. už 

šildymą reikėjo mokėti 31 eurą, o šiemet apie 70 eurų“, – vardija jis. 

Šildymo sąskaitos, anot L. Jakubausko, išaugo dėl dviejų priežasčių: „2021 m. gruodis buvo 

daug vėsesnis. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė –3,7 laipsnio, kai 2020 m. gruodį –0,2 laipsnio. 

Taigi vien poreikis šildymo energijos mieste išaugo apie 15 proc. O kita priežastis yra išaugusios 

dujų ir biokuro kainos, kurios darė įtaką gamybos kaštams“, – vardija L. Jakubauskas. 

LRT.lt primena, kad sostinės gyventojai tarp didžiųjų miestų už šildymą moka daugiausiai, 

mat čia sunaudojama didžiausia dujų dalis šilumai gaminti. 

Nors gruodžio sąskaitos itin didelės, gerų žinių Vilniaus šilumos tinklai gyventojams neturi. 

Sausį ir vasarį gali tekti mokėti dar daugiau. 

„Mažesnių sąskaitų tikrai nereikia tikėtis. Sausis ir vasaris įprastai būna tikri žiemiški 

mėnesiai. Aišku, dabar matome, kad didelių šalčių dar nėra. Vis dėlto, orai gali atvėsti ir tai lems 

didesnį šilumos sunaudojimą. Dujų kainos pigimo tikrai nematome, nors labai to norėtume. Tikrai 

negalime prognozuoti, kad sausį sąskaitos bus mažesnės“, – įspėja L. Jakubauskas. 

Negalintys susimokėti didelių sąskaitų už šildmą, sostinės gyventojai Vilniaus šilumos 

tinklų gali prašyti sąskaitos padidėjimo skirtumą susimokėti vėliau. Kol kas tokia priemone 

pasinaudojo tik apie 30 vilniečių. 

Sako, kad sausį galime tikėtis to paties 

Energetikos eksperto Vidmanto Jankausko teigimu, nors dujų kainos pastaruoju metu 

nežymiai sumažėjo, vis tiek išlieka labai aukštos. 

„Kažkokio didelio pagerėjimo sunku tikėtis. Manau, kad sąskaitos bus panašios ir sausio 

mėnesį“, – LRT.lt tvirtina V. Jankauskas. 

 Vidmantas Jankauskas 

Tokios gruodžio mėnesio sąskaitos už šildymą V. Jankausko nenustebino. 

„Visiškai nenustebino, nes reikėjo žiūrėti, kokios buvo dujų kainos, o dujų kainos buvo 

tiesiog fantastinės. Turėkime omenyje, kad Vilnius buvo tas miestas, kuris sukureno daugiausiai 

dujų, tai buvo labai aišku, kad to ir buvo galima tikėtis“, – pažymi V. Jankauskas. 

Dalis gyventojų gali prašyti kompensacijos  

 
LRT.lt primena, jog gruodį Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias daugiau gyventojų 

galės gauti kompensacijas už būsto šildymo išlaidas. 
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Kompensacija už šildymo išlaidas yra skaičiuojama, kai naudingas būsto plotas nėra 

didesnis už normatyvus: vienam bute gyvenančiam žmogui ir dviejų asmenų šeimai – iki 50 kv. 

metrų, trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui – po 10 kv. metrų. Kai šeima gyvena 

didesniame bute, už viršpločio šildymą turėtų susimokėti pati. 

 
Būsto naudingasis plotas – tai bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų grindų plotas. Į 

jį neįskaičiuojamas nešildomų balkonų, lodžijų, terasų, rūsių grindų plotas. 

Kai gyvenamąją vietą būste deklaruoja vienas asmuo, taikomas naudingojo ploto 

normatyvas siekia 50 kv. metrų. 

Jeigu būste gyvenamąją vietą deklaruoja šeima, pirmam šeimos nariui skaičiuojamas 

normatyvas siekia 38 kv. metrus, antram – 12 kv. metrų, trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. 

metrų. 

Jeigu bute gyvenamąją vietą deklaruoja keturi asmenys, jiems būtų kompensuojamos būsto 

šildymo išlaidos už 70 kv. metrų naudingąjį būsto plotą. 
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Vertinant kompensacijos už šildymo skyrimo galimybes, atsižvelgiama į deklaruotą 

gyvenamąją vietą. Tai reiškia, kad žmogus gali gyventi nuomojamame būste, kuriame yra 

deklaravęs gyvenamąją vietą. Taip pat dėl kompensacijos gali kreiptis ir kartu gyvenantys asmenys, 

kurie nėra šeimos nariai. 

Kompensacija už šildymo išlaidas gyventojams skiriama neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu 

būstas šildomas. Tai reiškia, kad gali būti taikomas centralizuotas šildymas, šildomasi kitos rūšies 

kuru: malkomis, anglimis, dujomis ar kt. Kompensacija neskiriama automatiškai – dėl jos reikia 

kreiptis. 

_______ 
 

Spaudos konferencija iš Seimo: „Sąskaitos už šildymą: valdžia „nusiplovė“  

TN: tn  

 

2022 sausio mėn. 14 d. 11:00 Dalyvauja: Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) 

frakcijos narys Kęstutis Vilkauskas, LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Povilas Pinelis, 

energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas, Trakų visuomenininkė Joana Staniulionytė. 

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-

uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071 
 

 

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071
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IS-933/658-IV-6 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-01-11 pranešimas. Dujų kainų krizė: situacija sudėtinga, bet 

valdoma, šilumos tiekimas nenutrūks 

TN: tn  

 

Jeigu pernai AB Vilniaus šilumos tinklai savo klientams galėjo pasiūlyti vieną 

mažiausių šilumos kainų Lietuvoje, šį šildymo sezoną situacija kardinaliai pasikeitė. Sąskaitos 

už šildymą sostinės gyventojams išaugo kelis kartus lyginant su tuo pačiu praėjusio šildymo 

sezono laikotarpiu. Sudėtingą situaciją išgyvena ne tik klientai, kiekvieną mėnesį gaudami vis 

didesnes sąskaitas, tačiau ir bendrovė, kuri turi nuolat vytis drastiškai augančias šilumos 

kainas ir skolintis lėšų jų pirkimui. 

Gamtinių dujų kaina nevaldomai augti pradėjo dar 2021 m. vasarą, o metų pabaigoje viršijo 

istorinius maksimumus. Šildymo sezono metu dujos yra viena iš kuro rūšių, naudojamų šilumai 

gaminti. Be to, kuro kaina yra viena iš pagrindinių dalių, lemiančių šilumos kainą. Lauko oro 

temperatūrai krentant vis žemiau, didėja ir dujų poreikis. 

Kadangi energijos išteklių kainų krizė trunka jau ne vieną mėnesį, VŠT buvo priversta 

išnaudoti visus sukauptus resursus, taip pat ieškoti galimybių užsitikrinti finansavimą iš išorinių 

šaltinių. 

Situacijai rinkose prastėjant įmonė reagavo į būsimą neigiamą energijos išteklių kainos 

poveikį bendrovės klientams ir šilumos vartotojams pasiūlė mokėjimo atidėjimus už sąskaitas nuo 

2021 m. lapkričio mėn. iki šio šildymo sezono pabaigos. Skaičiuojama, kad tam įmonė turės skirti 

apie 15 mln. eurų. 

Įvertinus ir šią aplinkybę, išorinio finansavimo poreikis išaugo iki 50 mln. eurų, todėl 2021 

lapkričio bei gruodžio mėnesiais pasirašė atsinaujinančios kredito (overdraft) sutartis su SEB banku 

ir užsitikrino būtiną finansavimą. 

„Prieš prasidedant 2021 m. – 2022 m. šildymo sezonui, bendrovė įvertino gamtinių dujų 

rinkos tendencijas ir planavo, kad dėl neigiamų tendencijų globalioje rinkoje ir reguliavimu 

apribotos galimybės iškart reaguoti į sparčiai augančias kuro kainas 2021 – 2022 m. šildymo sezono 

metu prireiktų apie 53 mln. EUR papildomų lėšų finansinių srautų balansavimui. Iš jų 20 mln. eurų 

sudarė nuosavos piniginės lėšos, dar 33 mln. eurų ketinta skolintis iš bankų“, - sako VŠT Finansų 

direktorė Rasa Gudė. 

2021 m. gruodžio antroje pusėje kilo dar viena energijos išteklių kainų augimo banga. 2021 

m. gruodžio 21 d. gamtinių dujų kaina pasiekė 140 EUR/MWh ir buvo daugiau nei 824 % didesnė 

už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamą vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą 

(17 EUR/MWh) per paskutinius 5 metus. Nepaisant to, kad pastarosiomis savaitėmis dujų kaina 

svyruoja gana reikšmingai, bendras kainų lygis ir toliau kelis kartus viršija įprastus vidurkius. 

„Veikdama griežtai reguliuojamoje rinkoje, bendrovė neturi galimybių iškart reaguoti į kuro 

kainos augimą didindama parduodamos šilumos energijos kainą, todėl užsitęsęs gamtinių dujų 

brangimas pavojingai didina atotrūkį tarp įmonės pajamų ir sąnaudų kuro įsigijimui. Ši praraja esant 

tokiai situacijai energijos išteklių rinkoje yra neišvengiama – pagal galiojančią tvarką, gamtinių 

dujų kainų pokyčiai galutinėse šilumos kainose atsispindi tik po dviejų mėnesių – remiantis LR 

Šilumos kainų nustatymo metodika, į galutinę šilumos kainą yra įskaičiuojamos prieš du mėnesius 

buvusios kuro kainos. Turint galvoje, kad įmonė kurą šilumos energijai gaminti perka mokėdama 

iškart, dėl rinkos dinamikos atsiradusį skirtumą įmonė privalo finansuoti pati“, - apie susidariusią 

situaciją pasakoja VŠT Finansų direktorė Rasa Gudė. 

2021 m. gruodžio 16 d. už gamtines dujas ateinančiai savaitei VŠT mokėjo 9,5 mln. EUR, 

po savaitės, 2021 m. gruodžio 23 d., už gamtines dujas ateinančiai savaitei jau sumokėjo 16,5 mln. 

EUR, t. y. net 74 % daugiau. Taigi siekdama užsitikrinti reikiamą apyvartinių lėšų poreikį, VŠT 

suderino dar vieną 20 mln. eurų paskolą iš SEB banko. 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/duju-kainu-krize-situacija-sudetinga-bet-valdoma-silumos-tiekimas-nenutruks:627
https://www.chc.lt/lt/mokejimu-atidejimas/223
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Papildomų resursų turėtų pakakti užtikrinti sklandžiam įmonės veikimui sausio mėnesį, 

tačiau tuo pat metu ieškoma būdų pasinaudoti ilgalaikio finansavimo instrumentais, taip pat 

numatyti alternatyvūs finansavimo modeliai krizei gilėjant. Lėšų poreikis dujoms pirkti priklausys 

nuo dujų kainų svyravimų biržose bei oro temperatūros. 

 

SAVIVALDYBĖ KRITINĖJE PADĖTYJE ESANTIEMS „VILNIAUS ŠILUMOS 

TINKLAMS“ SUTEIKĖ 15 MLN. EURŲ GARANTIJĄ 

www.LRT.lt, 2022.01.12 

TN: tn  

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė AB „Vilniaus šilumos tinklams“ (VŠT) 

suteikti 15 mln. eurų paskolos garantiją. Esant būtinybei, bendrovė su šia garantija galės kreiptis į 

banką dėl paskolos šilumos ir karšto vandens gamybai reikalingo kuro įsigijimui, o savivaldybė taps 

bendrovės laiduotoja, teigiama savivaldybės pranešime. 

„Šiuo metu dujų kaina rinkoje yra rekordinėse aukštumose. Gruodžio mėnesį Vilniaus 

šilumos tinklai megavatvalandę gamtinių dujų pirko vidutiniškai už 95 eurus – beveik septynis 

kartus brangiau nei pernai tuo pačiu metu. Situacija tikrai yra neeilinė, tad ir įmonės finansinė 

padėtis – įtempta. Kaip didžiausia įmonės akcininkė, savivaldybė ieško būdų padėti jai sumažinti 

šios energetikos krizės padarinius. Šiuo metu situacija yra stabili ir mes galime patikinti vilniečius, 

kad šildymo tiekimo sutrikimų jie nepajus, o savivaldybės garantija užtikrins įmonės veiklos 

tęstinumą ir toliau“, - sako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

VŠT valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas. 

Pagrindinis iššūkis su kuriuo susiduria VŠT – apyvartinių lėšų užtikrinimas. Nuolat auganti 

gamtinių dujų kaina galutinėje šilumos kainoje atsispindi pavėluotai – remiantis Šilumos kainų 

nustatymo metodika, į šilumos kainą, kurią savo sąskaitose mato gyventojai, yra įskaičiuojamos 

prieš du mėnesius buvusios kuro kainos, rašoma pranešime. Anot jo, VŠT, savo ruožtu, už dujas su 

tiekėjais turi atsiskaityti avansu – per einamąjį mėnesį. O kadangi šilumos vartotojams suteikiamas 

mėnesio ilgio laikotarpis atsiskaitymui už dujas, tai faktines įplaukas už vartotojams patiektą šilumą 

įmonė surenka tik po keturių mėnesių. 

Pavyzdžiui, į šildymo sąskaitas už gruodžio mėnesį įtrauktos spalio mėnesį įsigyto kuro 

sąnaudos, o klientai už šilumą su VŠT turi atsiskaityti per sausį. Dėl rinkos dinamikos atsiradusį 

skirtumą įmonė nuosavomis arba skolintomis lėšomis finansuoja pati, rašoma pranešime. 

„Sudėtingą situaciją išgyvena ne tik mūsų klientai gaudami kiekvieną mėnesį vis didesnes 

sąskaitas, tačiau ir šilumos tiekėjas, kuris turi vytis drastiškai augančias dujų kainas ir nuolat greitai 

reaguoti į geopolitinės energetinių išteklių krizės situaciją. Kainos keičiasi kiekvieną dieną ir šiuo 

metu mus svarbiausia, kad kasdien turėtume apyvartinių lėšų dujoms įsigyti, tik taip galime 

užtikrinti nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą, tai gyvybiškai svarbios 

paslaugos vilniečiams. Dirbame ekstremalioje situacijoje, bet ji yra valdoma ir esame pasiruošę 

išnaudoti įvarius skolinimosi mechanizmus bei variantus dujoms įsigyti. Savo klientų prašome 

supratimo – šį sezoną visi esame dujų krizės įkaitai, ta pati situacija ir dramatiškai išaugusios kainos 

paveikė ir kitų šalių gyventojus”, – pažymi AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius 

Gerimantas Bakanas. 

Įvertinusi apyvartinių lėšų stygių ir gamtinių dujų kainų prognozes rinkoje, šildymo sezono 

pradžioje VŠT pasiruošė 20 mln. dydžio nuosavų lėšų pagalvę ir papildomai pasiskolino 50 mln. 

eurų iš bankų. Dar vieną 20 mln. eurų paskolą ji gavo praėjusią savaitę, taip užsitikrindama 

reikiamą apyvartinių lėšų kiekį sausio mėnesiui. 

Vis dėlto, įvertinus, kad gamtinių dujų brangimas numatomas ir toliau, Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba nutarė suteikti įmonei 15 mln. eurų garantiją, kuri, pesimistinio scenarijaus 

atveju, VŠT leistų gauti dar vieną paskolą iki 5 metų su tikslu įsigyti kurą, reikalingą šilumos ir 

karšto vandens nepertraukiamam tiekimui užtikrinti. Tarybos sprendime numatyta, kad garantija 

turi galioti iki įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymo. 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1587253/savivaldybe-kritineje-padetyje-esantiems-vilniaus-silumos-tinklams-suteike-15-mln-euru-garantija
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Antradienį, paaiškėjus faktams, kad Vilniaus šilumos tinklams gali trūkti 100 milijonų eurų 

šildymo tiekimo užtikrinimui, Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai kreipėsi į 

energetikos ministrą Dainių Kreivį dėl, jų manymu, ydingos mokėjimų atidėjimo tvarkos bei į 

Vilniaus merą Remigijų Šimašių dėl krizės valdymo mažiausiomis sąnaudomis gyventojams. 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-01-14 pranešimas. Šildymo išlaidoms kompensuoti Vilnius 

ieško visų įmanomų galimybių 

TN: tn  

 

Europoje ir toliau brangstant gamtinėms dujoms, sostinė stengiasi sumažinti 

vilniečiams kiekvieną mėnesį vis augančias šildymo sąskaitas. Pagal naujai įsigaliojusią 

tvarką šildymo kompensaciją šiemet gali gauti dvigubai daugiau gyventojų, jei kompensacijos 

nepakanka ar ji nepriklauso, gyventojai gali pasinaudoti mokėjimų atidėjimo galimybe. 

Per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius kompensacijomis būsto šildymui pasinaudojo 

daugiau nei 19 tūkst. vilniečių – jiems kompensuota beveik 1,5 mln. eurų (1 478 285 Eur). Išlaidos 

kompensacijai lyginant spalį su lapkričiu augo 4,9 karto, o gruodį su lapkričiu - išaugo 3 kartus. 

Šiemet (iki sausio 13-osios vidurdienio) jau gauta 3 919 gyventojų prašymų. 

„Natūralu, kad padidėjusios šildymo sąskaitos baugina, bet labai svarbu priminti, kad 

gyventojai pasinaudotų jiems priklausančia kompensavimo galimybe. Šiemet ją gali gauti daugiau 

asmenų, be to, dėl ekstremaliosios situacijos laikinai nevertinamas turimas turtas. Kompensacijų 

negalintiems gauti vilniečiams sukūrėme mokėjimų atidėjimo mechanizmą leidžiantį sumažinti už 

šilumą gaunamas sąskaitas“, – sako Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas. 

Kadangi dujų kaina šiuo metu rinkoje yra rekordinėse aukštumose ir artimiausiu metu 

situacija, numatoma, nesikeis, Vilniaus savivaldybė pateikia svarbiausius atsakymus vilniečiams 

apie šildymo kompensavimą. 

Kur vilniečiai gali susižinoti kompensacijos dydį? 

Sostinės gyventojai gali pasitikrinti preliminarų kompensacijų dydį pasinaudoję skaičiuokle 

www.spis.lt. 

Kaip gyventojas gali pateikti prašymą kompensacijai gauti? 

Prašymą gyventojai gali teikti elektroniniu būdu www.spis.lt, tel. 8 700 35545, el. paštu 

sis@vilnius.lt arba atvykę į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (tik su galimybių pasu). 

Ar nuo šildymo būdo priklauso kompensacija šildymui? 

Šildymo kompensacija galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo šildymo būdo, t. 

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

pat kompensacija geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidoms. 

Ar vertinamas turtas pateikiant prašymą kompensacijai gauti? 

Skiriant kompensacijas, laikinai (dėl ekstremalios situacijos) turimas turtas nevertinamas. 

Ar prašymą dėl kompensacijos skyrimo turi užpildyti vienas ar visi kartu gyvenantys 

asmenys? 

Šildymo kompensacija skiriama atsižvelgus į būste gyvenamąją vietą deklaruojančių 

asmenų bendras pajamas, todėl norint gauti kompensaciją, dėl jos prašymus atskirai turi pateikti visi 

viename būste gyvenamąją vietą deklaravę arba būstą nuomojantys vieniši asmenys arba šeimos.  

Ar darbo neturinčiai daugiavaikei mamai priklauso kompensacija? 

Teisė į kompensaciją priklauso, jei vaikams nustatyta tėvystė ir mama yra sudariusi teismo 

patvirtintą sutartį dėl vaikų materialinio išlaikymo; mama registruojasi Užimtumo tarnyboje; jei 

šeima nuomoja būstą - yra sudaryta  teisėta nuomos sutartis; o atveju, kai būste yra kitų deklaruotų 

asmenų, jie pateikia prašymus ir pan. Jeigu šeimai yra taikoma atvejo vadyba arba vienam iš šeimos 

narių yra nustatytas neįgalumas, o iš paminėtų sąlygų nesutvarkytas tik vaikų išlaikymo klausimas, 

prašymas išimties tvarka gali būti nagrinėjamas. 

Kas kiek laiko reikia teikti prašymus dėl kompensacijų? 

Kompensacijos skiriamos trims mėnesiams nuo prašymo pateikimo mėnesio. Priklausomai 

nuo asmens aplinkybių (pasikeitusios šeimos sudėties, šeimyninės padėties, pajamų ir pan.) 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/sildymo-islaidoms-kompensuoti-vilnius-iesko-visu-imanomu-galimybiu:629
http://www.spis.lt/
http://www.spis.lt/
mailto:sis%40vilnius.lt
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kompensacijos gali būti skirtos trumpesniam (vienam / dviem mėnesiams) ir ilgesniam terminui 

(pusei metų). Kaskart kreipiantis dėl kompensacijų, teikiamas prašymas, o informaciją apie 

kompensacijų teikimo laikotarpį asmuo gauna informaciniame pranešime apie nustatytą teisę į 

kompensacijas. 

Kodėl turiu apmokėti visą sąskaitą, o tada kelis mėnesius laukti kompensacijos? 

Sprendimas dėl teisės į kompensaciją priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo su visais 

reikiamais dokumentais pateikimo. Priėmus sprendimą, duomenys perduodami kompensacijas 

skaičiuojančioms įstaigoms (šilumos tiekėjams). Pasitaiko atvejų, kad asmenims atkeliauja visa 

sąskaita, tačiau kitoje sąskaitoje už priklausantį laikotarpį būna pritaikyta kompensacija.  

Pavyzdžiui, jei prašymą pateikėte gruodžio 28-ąją kompensacijai nuo spalio 1 d. gauti, o 

prašymas ir sprendimas teikti kompensacijas priimtas sausio 3 d., tai duomenys Vilniaus šilumos 

tinklams perduoti sausio 7 d. Informaciją apie pritaikytą kompensaciją gyventojas gaus vasarį. Taigi 

kompensacija nuo spalio 1 d. bus pritaikyta tik vasarį – po 4 mėn. 

Išaugus kreipimosi dėl kompensacijų srautams, yra rizika, kad prašymų nagrinėjimo trukmė 

pailgės ir gyventojams kompensacijų laikas išsitęs. 

Be šildymo sąskaitų apmokėjimo taip pat patiriu sunkumus apmokant renovacijos 

išlaidas. Ar turiu teisę į pagalbą? 

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

palūkanų apmokėjimą nustatymo daugiabučio namo modernizavimo atveju.  

Šildymo kompensacija nepriklauso. Ar yra kitų lengvatų, kuriomis galėčiau 

pasinaudoti šį šildymo sezoną? 

Jei šildymo kompensacija nepriklauso ar jos nepakanka, finansinę naštą galima sumažinti 

pasinaudojant Vilniaus šilumos tinklų mokėjimų atidėjimo galimybe.  

Pasinaudojus tokia galimybe, už šilumą mokamos sąskaitos suma šį sezoną būtų ne didesnė 

negu 35 proc., lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Pavyzdžiui, jeigu pernai gruodžio mėnesį už šildymą ir karštą vandenį mokėjote 60 Eur, o 

šiemet sąskaitos suma 120 Eur, vadinasi, iki sąskaitoje numatyto termino turite mokėti 81 Eur. 

Likusi mokėjimo dalis, šiuo atveju 39 Eur, yra atidedama iki šildymo sezono pabaigos, Jūsų 

pasirinktam terminui (nuo 1 iki 18 mėnesių).  

Mokėjimų atidėjimo modelis netaikomas automatiškai, todėl norint atidėti mokėjimus iki 

šildymo sezono pabaigos reikia atvykti į Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centrą, adresu 

Spaudos g. 6-1, Vilnius, arba kreiptis tel. 19118. 

_______ 

 

ZUOKO PAVIEŠINTAS LAIŠKAS UŽMINĖ MĮSLĘ: VILNIUS GALI LIKTI BE 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS? 

Jonas Deveikis, www.LRT.lt, 2022.01.11  

TN: tn  

 

Artūras Zuokas įspėja, kad dėl finansinių Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) bėdų, sostinės 

gyventojai gali likti be karšto vandens ir šildymo. Vilniaus šilumos tinklai teigia, kad įmonė šiuo 

metu lėšų turi tiek, kad sklandus šilumos tiekimas būtų užtikrintas tik sausio mėnesį.  

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Zuokas „Linkedin“ paskyroje pasidalino 

Vilniaus šilumos tinklų laišku, kurį įmonė gruodžio 24 d. išsiuntė Vilniaus miesto merui Remigijui 

Šimašiui. 

Laiške rašome, Vilniaus šilumos tinklai susidūrė su kritine situacija dėl šilumos tiekimo, 

kadangi įmonei trūksta pinigų dujoms įsigyti. 

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pazymos-del-teises-i-kredito-paimto-daugiabuciam-namui-atnaujinti-(modernizuoti)-ir-palukanu-apmokejima-isdavimas
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pazymos-del-teises-i-kredito-paimto-daugiabuciam-namui-atnaujinti-(modernizuoti)-ir-palukanu-apmokejima-isdavimas
https://www.chc.lt/lt/mokejimu-atidejimas/223
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1585885/zuoko-paviesintas-laiskas-uzmine-misle-vilnius-gali-likti-be-sildymo-ir-karsto-vandens
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Vilniaus šilumos tinklų laiškas Remigijui Šimašiui 

„Dėl beprecedenčio gamtinių dujų kainų augimo tarptautinėse energijos išteklių rinkose, 

šiuo metu Bendrovės mokėjimai už gamtines dujas reikšmingai viršija įplaukas, todėl siekiant 

subalansuoti pinigų srautus bendrovei yra kritiškai būtina finansuoti šildymo sezono metu išaugusį 

lėšų susidarančiam kainų skirtumui padengti poreikį. Šiuo metu bendrovė finansiškai nebus pajėgi 

savo jėgomis užtikrinti pakankamus pinigų srautus gamtinėms dujoms įsigyti biržoje“, – nurodoma 

laiške. 

Taip pat pažymima, kad įmonei iki šildymo sezono pabaigos papildomai reikia apie 100 

mln. eurų finansavimo. „2021 m. gruodžio 23 d. Bendrovė skubiai kreipėsi į SEB banką dėl 

atsinaujinančio kredito limito padidinimo, tačiau bankas atsisakė padidinti minėtą limitą 

argumentuodamas tuo, kas Bendrovė jau viršijo savo skolinimosi galimybes“, – rašoma Vilniaus 

šilumos tinklų laiške. 

VŠT: įmonės lėšų turėtų pakakti sausio mėnesiui  

Savo ruožtu Vilniaus šilumos tinklų Finansų direktorė Rasa Gudė sako, kad dar praėjusią 

savaitę iš SEB papildomai pasiskolinta 20 mln. eurų, o dabar turimos pinigų sumos turėtų užtekti 

sklandžiam įmonės veikimui sausio mėnesį. 

Pasakodama plačiau apie finansinius sunkumus, su kuriais susiduria Vilniaus šilumos 

tinklai, R. Gudė sako, kad situacija dujų rinkoje keičiasi kiekvieną dieną ir ji yra neprognozuojama, 

tad Vilniaus šilumos tinklai norėdami nepertraukiamai tiekti vilniečiams šilumą bei karštą vandenį 
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šiuo metu dirba labai sudėtingomis sąlygomis vydamiesi kasdien augančias dujų kainas ir yra 

priversti greitai reaguoti į ekstremalius pokyčius globalioje energijos išteklių rinkoje. 

„Dujų kaina pradėjo nevaldomai augti dar 2021 metų vasarą, o metų pabaigoje dujų kaina 

viršijo istorinius dydžius. Šildymo sezono metu dujos yra viena iš kuro rūšių naudojamų šilumai 

gaminti. Veikdama griežtai reguliuojamoje rinkoje, bendrovė neturi galimybių iškart reaguoti į kuro 

kainos augimą didindama parduodamos šilumos energijos kainą, todėl užsitęsęs gamtinių dujų 

brangimas pavojingai didina atotrūkį tarp įmonės pajamų ir sąnaudų kuro įsigijimui. Ši praraja esant 

tokiai situacijai energijos išteklių rinkoje yra neišvengiama – pagal galiojančią tvarką, gamtinių 

dujų kainų pokyčiai galutinėse šilumos kainose atsispindi tik po dviejų mėnesių – remiantis LR 

Šilumos kainų nustatymo metodika, į galutinę šilumos kainą yra įskaičiuojamos prieš du mėnesius 

buvusios kuro kainos. Turint galvoje, kad įmonė kurą šilumos energijai gaminti perka mokėdama 

iškart, dėl rinkos dinamikos atsiradusį skirtumą įmonė privalo finansuoti pati“, – sako R. Gudė. 

Jos teigimu, staigiai kintančio finansinių resursų poreikio dinamiką puikiai iliustruoja toks 

pavyzdys: 2021 m. gruodžio 16 d. už gamtines dujas ateinančiai savaitei VŠT mokėjo 9,5 mln. 

EUR, po savaitės, 2021 m. gruodžio 23 d., už gamtines dujas ateinančiai savaitei jau sumokėjo 16,5 

mln. EUR, t. y. 74 proc. daugiau. 

Kadangi energijos išteklių kainų krizė trunka jau kelis mėnesius, VŠT buvo priversta 

išnaudoti visus sukauptus resursus, taip pat ieškoti galimybių užsitikrinti finansavimą iš išorinių 

šaltinių. 

„Prieš prasidedant 2021 m. – 2022 m. šildymo sezonui, VŠT įvertino gamtinių dujų rinkos 

tendencijas ir planavo, kad dėl neigiamų tendencijų globalioje rinkoje ir reguliavimu apribotos 

galimybės iškart reaguoti į sparčiai augančias kuro kainas 2021 – 2022 m. šildymo sezono metu 

prireiktų apie 53 mln. eurų papildomų lėšų finansinių srautų balansavimui. Iš jų 20 mln. eurų sudarė 

nuosavos piniginės lėšos, dar 33 mln. eurų ketinta skolintis iš bankų. Situacijai rinkose prastėjant 

įmonė reagavo į būsimą neigiamą energijos išteklių kainos poveikį bendrovės klientams ir šilumos 

vartotojams pasiūlė mokėjimo atidėjimus už sąskaitas nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki šio šildymo 

sezono pabaigos. Skaičiuojama, kad tam įmonė turės skirti apie 15 mln. eurų. Įvertinus ir šią 

aplinkybę, išorinio finansavimo poreikis išaugo iki 50 mln. eurų. VŠT 2021 lapkričio bei gruodžio 

mėnesiais pasirašė atsinaujinančios kredito (overdraft) sutartis su SEB banku ir užsitikrino būtiną 

finansavimą. Tačiau 2021 m. gruodžio antroje pusėje kilo dar viena energijos išteklių kainų augimo 

banga. 2021 m. gruodžio 21 d. gamtinių dujų kaina pasiekė 140 EUR/MWh ir buvo daugiau nei 824 

proc. didesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamą vidutinę gamtinių dujų 

žaliavos kainą (17 EUR/MWh) per paskutinius 5 metus. Ir nors pastarosiomis savaitėmis dujų kaina 

svyruoja gana reikšmingai, bendras kainų lygis ir toliau kelis kartus viršija įprastus vidurkius“, – 

sako įmonės Finansų vadovė. 

Ji tikina, kad siekdama užsitikrinti reikiamą apyvartinių lėšų poreikį, VŠT praėjusią savaitę 

suderino dar vieną 20 mln. eurų paskolą iš SEB banko. „Papildomų resursų turėtų pakakti užtikrinti 

sklandžiam įmonės veikimui sausio mėnesį, tačiau tuo pat metu ieškoma būdų pasinaudoti 

ilgalaikio finansavimo instrumentais, taip pat numatyti alternatyvūs finansavimo modeliai krizei 

gilėjant. Lėšų poreikis dujoms pirkti priklausys nuo dujų kainų svyravimų biržose bei oro 

temperatūros“, – pažymi R. Gudė. 

A. Zuokas: štai kuo baigiasi ankščiau ar vėliau populistinė politika energetikoje 

Buvęs Vilniaus meras A. Zuokas sako, kad jį tokia situacija stebina. 

„Vilnius grįžta į 2000 metus... Pasirodo tik dabar sužinome, kad Vilniuje gali dingti 

centrinis šildymas, nes Vilniaus savivaldybės valdoma įmonė Vilniaus šilumos tinklai neturi iš ko 

mokėti už kurą – brangstančias dujas. Skubiai, t.y. iki 2022 sausio 6 d. reikėjo pasiskolinti 100 mln. 

eurų..., o Lietuvos bankai atsisako skolinti. 

Gerai prisimenu savo pirmuosius meravimo metus 2000 m. žiemą, kai Vilniaus šilumos 

tinklų įmonės vadovas stovėjo prie mero durų su reikalavimu paskolinti arba suteikti garantijas 

dešimtims milijonų litų. Tuo metu Vilniaus biudžetas buvo apie 70 mln. eurų, tačiau dabar jis 

beveik milijardas eurų“, – „Linkedin“ paskyroje rašė A. Zuokas. 
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Jo teigimu, problemos dėl finansų dingo centrinį šildymą gyventojams tiekti perėmus 

Prancūzijos bendrovei „Veolia“. 

„Šios problemos dingo, kai Vilniaus šilumos tinklus valdė konkurso būtų parinkta įmonė – 

labai jau oponentų ir prezidentės D. Grybauskaitės išgarsinta Prancūzijos Veolia (Dalkia). Nei 

vienam merui, nei man, nei Imbrasui, nei Navickui, nei Aleknai, nei Šimašiui (pirmus 2-jus metus) 

neskaudėjo galva, ir kur Vilniaus energija gaus pinigus mokėjimui už kurą, nors tuo metu dujos dar 

labiau brango. Visada buvo galimybė kredituotis iš motininės kompanijos „Veolia“. Dabar ką 

daryti, nes situacija labai rimta. Į prancūzų „Veolia“ negali kreiptis pasiskolinti apyvartinių lėšų... 

Vyriausybė neatsakė į prašymus... Tai meras turėtų kreiptis į Valstybės gynimo tarybą dėl skubaus 

posėdžio, nes Vilnius negali likti be šildymo, net ir brangaus. Štai kuo baigiasi ankščiau ar vėliau 

populistinė politika energetikoje“, – pažymėjo A. Zuokas. 

 
BRONIUS CICĖNAS: VILNIUJE ŠILUMOS KAINA VIRŠIJA VISŲ LAIKŲ REKORDUS 

Autorius: Bronius Cicėnas, Publikuota: 2022 sausio 10d. www.15min.lt,  

TN: tn  

 

Vilniuje gruodžio mėnesį šilumos kaina pasiekė rekordines aukštumas. Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba patvirtino vilniečiams gruodžio mėnesiui šilumos kainą 8,74 

ct/kwh., o šių metų sausio mėnesiui jau nustatė daugiau negu 10,0 ct/kwh.  

Tokių šilumos kainų Vilniaus šilumos tinklų įmonės veiklos istorijoje nebuvo.  

Vilniuje nustatyta šilumos kaina 8,74 ct/kwh. Yra didžiausia iš visų Lietuvos didžiųjų 

miestų. Kaunas gruodžio mėnesiui turi mažiausią šilumos kainą – 5,30 ct/kwh., Panevėžys – 5,94 

ct/kwh., Klaipėda – 6,29 ct/kwh., Šiauliai – 6,67 ct/kwh.  

Kyla klausimas, kodėl Vilniuje šilumos kaina beveik 30 procentų didesnė negu kituose 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kai anksčiau buvo mažiausia. Pagrindinė priežastis yra ta, kad 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos gamyboje šildymo sezono metu pagrindinis kuras yra 

gamtinės dujos, kurios sudaro iki 70 procentų viso kuro, biokuro dalis tik 25-30 proc. Šiuo metu 

gamtinių dujų kaina rinkoje išaugo neprognozuojamai (iki 2000 Eur už 1000 m3.) ir yra beveik 

penkis kartus didesnė negu biokuro kaina. Tuo tarpu Kaune ir Panevėžyje iki 85 proc. šilumos 

pagaminama biokuro katilinėse, Klaipėdoje – 68 proc., Šiauliuose – 75 proc. Dėl to tuose miestuose 

šilumos kainos yra ženkliai mažesnės.  

Lietuvoje pagal VERT duomenis visuose miestuose vidutiniškai šilumos gamyboje 70,3 

proc. sudaro biokuras, o gamtinės dujos – tik 29,7 proc., vidutinė šilumos kaina gruodžio mėnesį 

Lietuvoje buvo 6,69 cnt/kwh.  

Noriu pabrėžti, kad Vilniaus šilumos tinklų įmonė labai atsilikusi nuo kitų Lietuvos miestų 

rekonstruojant katilus iš dujinio kuro į biokurą. Galimai dėl šilumos tinklų įmonės vadovų 

aplaidumo ir nekompetencijos, savivaldybės atsakingų asmenų kontrolės stokos turi kentėti 

Vilniaus gyventojai, kurių didelė dalis žiemą negalės susimokėti už šilumą.  

Vilniuje iki šiol neįvykdyta „Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2014-2020 metų programa“, 

kurioje buvo numatyta iki 2020 m. įrengti šilumai gaminti ne mažiau kaip 400 MW galios biokurą 

deginančių katilų, tam buvo skirta 160 mln. eurų Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. 

Remiantis tuo, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 9 d. patvirtino „Atnaujintą 

Vilniaus miesto šilumos ūkio specialųjį planą“. Specialiajame plane numatyta, kad iki 2021 m. 

pabaigos Vilniuje bendra iš AEI šilumos gamybos įrengimų galia turėjo būti 585,6 MW. 

Papildomai iki 2020 m. naujų šilumos gamybos įrenginių iš AEI turėjo būti pastatyta 352,6 MW 

galios, iš jų 100 MW Vilniaus šilumos tinklų įrenginiuose, „Ignitis“ Vilniaus kogeneracinėje 

jėgainėje – 230 MW. 170 MW gaminama šilumos iš biokuro ir 60 MW šilumos galios gaminama iš 

komunalinių atliekų.  

Pagal išduotas projektavimo sąlygas nepriklausomi šilumos gamintojai iki 2021 m. turėjo 

įrengti 83,6 MW biokurą deginančių katilų. Šios galios biokuro katilų būtų pakakę aprūpinti šiluma 

Vilniaus miestą 100 proc. iki -5C lauko oro temperatūros, o esant žemesnei negu -10C – iki 70 

proc., šilumos kaina būtų mažesnė negu Kaune.  

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-cicenas-vilniuje-silumos-kaina-virsija-visu-laiku-rekordus-18-1625778?utm_source=rssfeed_default&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeed
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Tačiau per ketverių metų laikotarpį padaryta labai mažai. Iš planuotų įrengti 585,6 MW 

biokuro katilų turime tik apie 260,0 MW.  

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 100 proc.neivykdė 2018 m. Tarybos sprendimo, nepervedė 

nei vieno katilo iš dujinio kuro į biokurą,  

„Ignitis“ Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sužlugdė dviejų biokuro katilų 170 MW galios 

įvedimą į eksploataciją, motyvuodami tuo, kad bankrutavo lenkų rangovas. Statyba katilinės liko 

neužbaigta ir neaišku, kada ji bus užbaigta. „Ignitis“ jokių įsipareigojimų prieš vilniečius neturi, be 

to, didžiulės sąskaitos gyventojams už šildymą jų nejaudina.  

Nepriklausomų šilumos gamintojų biokuro katilinių statyba sustojusi dėl nepalankių 

investicijoms sąlygų mieste.  

Daugelio Vilniaus gyventojų vardu kreipiuosi į Vilniaus merą p. R. Šimašių, prašydamas 

įvertinti (ne)darbą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdybos (pirmininkas A.Bužinskas), šilumos 

tinklų įmonės vadovo (p.G.Bakanas) bei jo pavaduotojų. Praktiškai dėl šių asmenų nekompetencijos 

ir galimo aplaidumo visą žiemą turės kentėti daugiau negu 0,5 milijono Vilniaus gyventojų, 

patuštindami pinigines sąskaitoms už šilumą sumokėti.  

Siekiant ateityje sumažinti šilumos kainą Vilniuje būtina skubiai pradėti darbus naujų 

biokuro katilų įrengimui bei senų katilų pervedimui iš dujinio kuro į biokurą, t.y. atlikti darbus, 

nurodytus „Šilumos ūkio plėtros specialiajame plane“, patvirtintame 2018 m.gegužės 9 d. miesto 

savivaldybės Taryboje.  

Bronius Cicėnas yra buvęs AB „Vilniaus šilumos tinklai“ technikos direktorius 
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IS-933/658-IV-7 priedas 

 

TELŠIŲ ŠILUMOS ŪKIS. AR NETEKS PERIMTI SUSKILUSIOS GELDOS? 

Antanas NEKRAŠIUS, 11 sausio, 2022, www.tzinios.lt,  

TN: tn 

 

Paskutiniame praėjusių metų Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje diskutuota apie 

Telšių šilumos ūkio perspektyvas. Kaip ir dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinki-

mą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo, Tarybos narys 

Algirdas Bacevičius kreipėsi į merą dėl šilumos ūkio vystymo perspektyvų. 2025 m. baigia galioti 

sutartis su uždarąja akcine bendrove „Litesko“ ir visą šilumos ūkį Savivaldybė turės perimti į sa-

vo rankas. Tačiau, anot A. Bacevičiaus, tam nesiruošiama – nei lėšų sukaupta, nei strategija pa-

rengta. 

2000 m. buvo sudaryta sutartis dėl Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavi-

mo, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“ 15 metų išnuomojo Telšių šilu-

mos ūkio turtą bendrovei „Litesko“. 

2015 m. baigiantis sutarčiai buvo nuspręsta paskelbti šilumos ūkio turto nuomos konkursą. 

Tačiau konkursas neįvyko, kadangi Savivaldybė nesulaukė potencialių nuomininkų pasiūlymų. Pati 

Telšių rajono savivaldybė negalėjo perimti šilumos ūkio, jo vystyti ir teikti karšto vandens ir šilu-

mos tiekimo paslaugų gyventojams, nes neturėjo nei finansinių, nei žmogiškųjų išteklių minėtai 

veiklai vykdyti. Todėl buvo nuspręsta pratęsti sutartį su „Litesko“ iki 2025 m. birželio 1 d. bei ruoš-

tis jai pasibaigus perimti Telšių šilumos ūkį. 

„Šilumos ūkio perėmimo momentu tuvis tiek būti sukauptas rezervas: apie 700 tūkst. Eur 

apyvartinių lėšų veiklai pradėti, – Telšių rajono savivaldybės merui ir Tarybai adresuotame paklau-

sime teigė Tarybos narys A. Bacevičius, – todėl buvo nutarta kasmet planuojant Savivaldybės biu-

džetą skirti mažiausiai po 100 tūkst. Eur šilumos ūkio perėmimo fondui. Praėjo treji metai, tačiau 

šiuo klausimu niekas nebuvo daroma, šilumos ūkio klausimas net nebuvo įtrauktas į strateginį Tel-

šių rajono savivaldybės plėtros planą.“  

Anot A. Bacevičiaus, šiandien situacija Telšių šilumos ūkyje kitokia, nei buvo 2000 m.: vei-

kia dvi nepriklausomos šilumos energijos gamybos įmonės. „Šilumos energija perkama šilumos 

aukcionuose. Pradėjus veikti dar vienai kvartalinei Žemaitės gatvės katilinei, šilumos gamybos pa-

jėgumai išaugo. Naujos, privačios katilinės yra modernesnės, tad ir ekonomiškesnės lyginant su 

„Litesko“, – kalbėjo Tarybos narys. 

– 2025 m. pasibaigus nuomos sutarčiai gali paaiškėti, kad iš „Litesko“ perimta Luokės kvar-

talinė katilinė yra nekonkurencinga, senas katilas neekonomiškas, todėl Savivaldybei priklausantys 

„Telšių šilumos tinklai“ tiektų tik privačiose katilinėse pagamintą šilumos energiją ir karštą vandenį 

bei vykdytų inžinevis tieknių sistemų priežiūrą.“  

Esą privatūs šilumos energijos tiekėjai aukcionuose galės siūlyti maksimalias jiems Valsty-

binės energetikos reguliavimo tarybos nustatytas kainas. Todėl delsimas ruoštis perimti šilumos ūkį, 

A. Bacevičiaus manymu, reiškia, kad Savivaldybė stumiama į komplikuotą padėtį, kuvis tiek susi-

darys iki sutarties galiojimo pabaigos: „Turėsime perimti šiuolaikinių standartų neatitinkančią kati-

linę, Savivaldybė neturės sukaupusi finansinių resursų būsimoms investicijoms į šilumos ūkį, kils 

privačių bendrovių susitavis tiekmų pavojus, kuris galiausiai gali lemti šilumos energijos ir karšto 

vandens kainos Telšiuose augimą.“  

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas svarstė, kad toks A. Bacevičiaus pa-

klausimas atsirado pastarajam sužinojus, jog Savivaldybės administracijoje vyko pasitavis tiekmas, 

kurio metu UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius Jurgis Staševičius buvo įpareigotas parengti 

šilumos ūkio perėmimo strategiją. „Strategija ir su ja susijusi informacija dėl šilumos ūkio perėmi-

mo yra ruošiama. Ji bus pristatyta ir svarstoma vasario mėnesį vyksiančio Telšių rajono savivaldy-

bės tarybos Kolegijos posėdžio metu“, – nurodė rajono vadovas ir paprašė Tarybos posėdyje daly-

vaujančio J. Staševičiaus trumpai pristatyti tarpinę šio klausimo informaciją.  

https://tzinios.lt/telsiu-silumos-ukis-ar-neteks-perimti-suskilusios-geldos/
http://www.tzinios.lt/
https://tzinios.lt/telsiu-silumos-ukis-ar-neteks-perimti-suskilusios-geldos/
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„Situacija nėra tokia baisi, kaip Algirdas (A. Bacevičius, – red.) savo paklausime nupiešė. 

2015 m. ji buvo daug sudėtingesnė, – dėstė UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius J. Staševičius. 

– Prieš septynerius metus turėjome didelių skolų, ir puikiai pamenate, kuo tuomet skelbtas šilumos 

ūkio turto nuomos konkursas baigėsi.“  

Pasak J. Staševičiaus, išeiti iš keblios padėties pavyko pasirašius šilumos ūkio nuomos sutar-

ties su UAB „Litesko“ pratęsimą iki 2025 m. „Pasirašėme papildomus susitavis tiekmus dėl investi-

cijų, ir tai šiek tiek palengvino mūsų planus ateityje perimti šilumos ūkį. Kad ir kokios būtų padary-

tos investicijos 2025 m. – galiu patikinti, jog Savivaldybė jokių skolų neturės. Sudėtingiau bus rasti 

darbuotojų. Bet tai yra ateityje, o visą šilumos ūkio perėmimo planą pateiksiu vasario mėnesį numa-

tytame sušaukti Kolegijos posėdyje“, – tvirtino UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius. 

J. Staševičiaus teigimu, sprendimas su UAB „Litesko“ pratęsti sutartį vartotojams išėjo į 

naudą. Šiandien šilumos kaina Telšiuose yra 7,04 ct/kWh. O tai – žemiau Lietuvos šilumos kainos 

vidurkio. „Savivaldybėse, kurios perėmė šilumos ūkį – Palanga, Vilnius, Kretinga, – šilumos kaina 

ženkliai išaugo. Tačiau tai nėra taisyklė. Šiauliai ir Kaunas šiandien moka mažiau. Bet situacija, kai 

kaina Žemaitijos sostinėje buvo viena iš didžiausių visoje Lietuvoje, išsisprendė: telšiškiai už šilu-

mą moka kur kas mažesnę kainą nei daugelis kitų savivaldybių gyventojų“, – kalbėjo „Telšių šilu-

mos tinklų“ vadovas.  

Į Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Almanto Lukavičiaus klausimą, ar visas investici-

jas, numatytas papildomuose susitavis tiekmuose, UAB „Litesko“ įgyvendino, J. Staševičius atsakė, 

jog 2021 m. buvo nupirktas 2 MWh galingumo dujinis katilas, kuris 2022 m. balandžio mėnesį bus 

sumontuotas Luokės kvartalinėje katilinėje. „Katilui planuota išleisti 200 tūkst. Eur, tačiau pavyko 

jį įsigyti pigiau – už 180 tūkst. Eur, – sakė „Telšių šilumos tinklų“ direktorius. – Pagal investicijų 

planą iki 2025 m. dar liko investicijų už 15 tūkst. Eur, plius dėl katilo pirkimo sutaupyti 20 tūkst. 

Eur. Iš viso – 35 tūkst. Eur. Šios lėšos bus naudojamos einamiesiems remontams, probleminėms ši-

lumos trasoms pakeisti bei kitiems darbams atlikti.“ 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 



 

126 

 

IS-933/658-V-1 priedas 
 

AM INFO. Aplinkos ministerijos spalio 14 d. 9 val. spaudos konferencija 

 
From: AM naujienos <naujienos@am.lt>  
Sent: Tuesday, January 11, 2022 3:20 PM 

Subject: Aplinkos ministerijos spaudos konferencija 

 

 
 

Laba diena,  

Kviečiame Jus spalio 14 d. 9 val. tiesiogiai stebėti spaudos konferenciją, kurios metu aplinkos 

ministras Simonas Gentvilas pristatys 2021 metais įgyvendintus darbus ir 2022 metams numatytus 

tikslus. 

Spaudos konferenciją stebėkite mūsų socialiniame tinkle Facebook. 

 
Pagarbiai  

Strateginės komunikacijos skyrius  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 
 

mailto:naujienos@am.lt
https://fb.me/e/2TFkP2Sny
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-933/658-V-2 priedas 
 

Vartotojų aljanso Kvietimas į renginį-diskusiją renovacijos tema, sausio 17 d. 9 val. 

 

Persiunčiame Vartotojų aljanso kvietimą dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje „Pagauk 

„renovacijos bangą“! Ar daugiabučių atnaujinimas – tiesiausias kelias į energetinio skurdo 

išnaikinimą?“, kurioje dalyvaus Lietuvos ir užsienio renovacijos specialistai. 

Diskusija vyks 2022 m. sausio 17 d. (pirmadienį), 9.00-11.30 val. 

Renginys vyks Zoom Webinar platformoje, lietuvių ir anglų kalbomis (su vertimu iš anglų į 

lietuvių). Renginio programą bei išsamią informaciją rasite prisegtuke. 

Registruotis į renginį reikia čia: https://bit.ly/3f3Xegv  

Renginio nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams. 

 
Pagarbiai 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 
el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

From: Rūta Trainytė <ruta.trainyte@lvoa.lt>  

Sent: Wednesday, January 12, 2022 1:37 PM 

To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

<info@lsta.lt> 

Subject: Kvietimas į renginį-diskusiją renovacijos tema, sausio 17 d. 9 val. 

 

Laba diena, 

kviečiame Jus į apskritojo stalo diskusiją: 

Pagauk „renovacijos bangą“! Ar daugiabučių atnaujinimas – tiesiausias kelias į energetinio 

skurdo išnaikinimą? 

Diskusija vyks 2022 m. sausio 17 d. (pirmadienį), 9.00-11.30 val. 

Diskusijoje dalyvauja Lietuvos ir užsienio renovacijos specialistai. 

Renginys vyks Zoom Webinar platformoje, lietuvių ir anglų kalbomis (su vertimu iš anglų į 

lietuvių). 

Renginio tikslas – išsiaiškinti, ko labiausiai trūksta dabartinei gyvenamųjų pastatų modernizacijos 

programai, kad ši atitiktų savivaldybių poreikius ir išsiūbuotų „renovacijos bangą“ visose Lietuvos 

savivaldybėse. 

Renginio aprašymą ir išsamią programą rasite prisegtuke. 

Registruotis maloniai kviečiame čia: https://bit.ly/3f3Xegv 

Renginio nuorodą atsiųsime užsiregistravusiems dalyviams. 

Pagarbiai, 

Rūta Trainytė 

Vartotojų aljanso Tarybos narė 

Lithuanian Consumers Alliance, Member of the Board 

+370 685 06507 | ruta.trainyte@lvoa.lt | www.lvoa.lt 

 

https://bit.ly/3f3XEgv
mailto:info@lsta.lt
mailto:ruta.trainyte@lvoa.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
https://bit.ly/3f3XEgv
mailto:ruta.trainyte@lvoa.lt
http://www.lvoa.lt/
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IS-933/658-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS NE MAŽIAU SVARBUS, KAIP 

ELEKTROS AR DUJŲ TIEKIMAS 

 

Jeigu valstybė prisiima atsakomybę už centralizuotą piliečių aprūpinimą svarbiausiais 

energnešiais, ji pirmiausiai turi užtikrinti patikimą jų pristatymą. Liberalizuojant dalį šių paslaugų ir 

pavedant jas laisvai rinkai, visada išlieka rizika, kad atskiri energnešių tiekėjai gali dėl įvairių 

priežasčių neįvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Todėl, pavyzdžiui, ES Dujų ir Elektros 

direktyvos įpareigoja valstybes-nares organizuoti tokiems atvejams visuomeninį tiekėją (paskutinės 

vilties tiekėją). Šis tiekėjas turi užtikrinti energnešių tiekimą, jeigu vartotojas nepasirenka savo 

tiekėjo, aprūpina energija, pasirinktam tiekėjui nutraukus veiklą ir panašiai. 

Didžioji dalis miestų ir miestelių pastatų, tiek gyvenamųjų, tiek ir visuomeninių ar 

komercinių Lietuvoje šildomi ir karštas vanduo tiekiamas centralizuotai. Šis procesas yra ypatingai 

atsakingas ir svarbus, nes, esant žemai temperatūrai, nors kelioms valandoms sustojus šilumos 

tiekimui, gali užšalti vamzdynai – o dar blogiau – suplyšinėti vamzdžiai. Po to šilumos tiekimo 

atstatymas, ne tik pareikalauja didžiulių lėšų, bet ir užtrunka ne vieną dieną. Nekalbant apie 

gyventojų patirtus nepatogumus ar net prarastą sveikatą. Tokia skaudi avarija ir miesto užšaldymas 

įvyko Telšiuose 2006 metais.  

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai Lietuvoje naudojamas daugiausiai biokuras ir 

nedidelė dalis komunalinių atliekų, iš jų bendrai pagaminant apie 80 % visos šilumos. Netrukus šis 

rodiklis turėtų pasiekti 90 %. Taigi, centralizuotas šildymas visiškai priklauso nuo biokuro 

tiekimo sąlygų, tačiau ši sritis yra visiškai liberalizuota, nereguliuojama ir valstybės 

nekontroliuojama. O tai kelia reikšmingas rizikas patikimam ir ekonomiškai prieinamam 

valstybės reguliuojamam centralizuotam aprūpinimui šilumine energija, dėl toliau nurodytų 

priežasčių: 

1. Valstybėje nėra renkami duomenys apie biokuro žaliavos resursus ir jų potencialą 

artimiausioje ateityje. 

2. Neaišku, kokie biokuro tiekėjų gamybos ir transportavimo pajėgumai šalyje. 

3. Biokuro tiekėjai neturi jokios prievolės ar įsipareigojimo savo produkciją parduoti 

Lietuvoje, nes ši veikla kol kas nelicencijuojama, nei kitaip valstybės kontroliuojama. 

4. Biokuras bet kada reikšmingais kiekiais gali būti išvežamas į kaimynines šalis, kuriose 

biokuro poreikis sparčiai auga ir kainos daug aukštesnės. 

5. Biokuro paėmimas iš miškų gali būti neįmanomas dėl gamtinių sąlygų – tokios 

patirties jau būta. 

6. Biokuro tiekėjai be jokių pasėkmių gali nutraukti veiklą, esant nepalankioms 

ekonominėms aplinkybėms ir pan.  

Pagal licencijavimo taisykles šilumos tiekėjas privalo turėti galimybę naudoti ir rezervinį 

kurą: gamtines dujas ar skystąjį kurą. Tačiau gamtinių dujų alternatyva ne visur prieinama, skystas 

kuras ribojamas dėl aplinkosauginių sąlygų, o visos infrastruktūros ir įrenginių išlaikymas 

rezervinio kuro naudojimui brangiai kainuoja. Paskutinio laikotarpio patirtis parodė, kad 

importuojamo rezervinio kuro kainos ir fizinis prieinamumas nėra patikimas ir net negali būti 

prognozuojamas. Be to, šis kuras yra iškastinis, todėl jo tiek pagal ES, tiek pagal Lietuvos 

energetikos strategiją planuojama visiškai tokio kuro atsisakyti. Daug racionalesnis ir ekonomiškai 

labiau pagrįstas sprendimas būtų to paties vietinio biokuro patikimas tiekimas, nes jo 

naudojimui yra pakankamai įrengta katilinių ir elektrinių daugumoje Lietuvos miestų. Su valstybės 

parama sukurta gamybos, saugojimo ir tiekimo infrastruktūra, kurią reikia panaudoti patikimam 

piliečių ir verslo subjektų aprūpinimui šiluma. Tačiau tuomet iškyla biokuro fizinio ir ekonominio 

prieinamumo rizika, kurią būtina suvaldyti ir atitinkamai reglamentuoti teisės aktais.  

Įvertinant centralizuoto šilumos tiekimo svarbą Lietuvoje ir anksčiau nurodytas aplinkybes, 

manome, kad esant susiklosčiusiai situacijai, būtina užtikrinti patikimesnį biokuro tiekimą, 
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valstybei aktyviau dalyvaujant jo resursų planavime ir patiekime. Svarstytinos įvairios galimybės, 

tarp jų: 

1. Sukuriama visuomeninio (paskutinės vilties) biokuro  iekėjų subjektas, kuris 

įsipareigotų paruošti ir prieinamai, bet kuriomis sąlygomis, sandėliuoti ir patikimai 

patiekti nustatyto dydžio biokuro kiekį (kvotą), sudarantį apie 20-40 % CŠT sektoriaus 

poreikio. Licencijuotos ir reguliuojamos CŠT įmonės turėtų pareigą nupirkti šio kuro 

atitinkamą kiekį šildymo sezonui, ir iki balandžio mėnesio pabaigos jį sunaudoti. Ši 

paslauga galėtų būti perkama ilgesniam kaip vieneri metai laikotarpiui, nes tai leistų 

potencialiam šios paslaugos tiekėjui sukaupti reikiamą žaliavos potencialą, įsigyti 

reikiamą techniką ir planuoti paslaugos ekonomiką. Dėl abipusių įsipareigojimų ir 

patikimo produkcijos realizavimo visuomeninio biokuro kaina turėtų būti pagrįsta 

sąnaudų padengimo ir protingos pelno maržos principais ir reguliuojama VERT, 

nustatant šio biokuro kainas kiekvienam šaltajam laikotarpiui. Likęs reikalingas 

biokuras galėtų būti ir toliau perkamas Baltpool biržoje ar tiesioginiais sandoriais. 

2. Biokuro tiekimas, kaip gyvybiškai svarbi paslauga didžiajai daliai Lietuvos gyventojų, 

galėtų būti licencijuojama veikla, pagal taisykles, kuriomis būtų garantuojamas 

ilgalaikis ir patikimas biokuro tiekėjų dalyvavimas Baltpool biržoje. Svarstytinas ir 

protingos pelno maržos (investicijų grąžos) taikymas biokuro kainoms, jeigu jis 

tiekiamas reguliuojamoms įmonėms (veiklai). Pavyzdžiui, kai kuriose Šiaurės šalyse, 

netgi nesant valstybinio reguliavimo, vis tiek taikoma maksimali leistino pelno riba 

viešųjų paslaugų tiekime.  

3. Sukurti teisinį reglamentavimą, kuris įpareigotų Valstybinę miškų urėdiją, kuri 

valdo apie pusę Lietuvos miškų, patiekti iki 40 % CŠT sektoriui biokuro (ne žaliavos). 

Tokiu būdu valstybė turėtų galimybę reikšmingai įtakoti ir stabilizuoti biokuro kainas 

Lietuvos rinkoje, o tuo pačiu ir CŠT kainas. Juo labiau, kai ruošiamasi reguliuoti ir 

komunalinių atliekų utilizavimo kainas.  

Galimi ir kiti būdai, kaip išvengti geopolitinių procesų įtakos socialiai jautrioms šildymo 

išlaidoms Lietuvoje. Akivaizdu, kad šiuo metu biokuro kainas lemia regioninės konkuruojančio 

kuro – gamtinių dujų – kainos. Pavyzdžiui, biokuras per metus nuo lapkričio (2020) iki lapkričio 

(2021) vidutiniškai pabrango 94,7 % (nuo 10,12 iki 19.7 EUR/MWh). Gruodžio mėnesį 

pabrangimas dar didesnis: 2020 metais gruodį biokuro vidutinė kaina buvo 9,43 EUR/MWh, o 

praėjusį gruodį jau apie 22,3 EUR/MWh. Tai yra, vidutinės biokuro kainos padidėjimas apie 136 %. 

Biokuro tiekimo sąnaudos per metus neišaugo du kartus. Akivaizdu, kad tai gamtinių dujų rinkos 

poveikis. Tą patvirtina ir toliau pateikiami VERT duomenys: 

 

 
 

Lietuvos valstybė ir šilumos vartotojai investavo apie 2 milijardus EUR į CŠT sistemų 

atnaujinimą ir į iškastinio kuro pakeitimą biokuru. Visos šios pastangos neduos laukto rezultato, 

jeigu vietinis  biokuras iškeliaus pas kaimynus, jeigu jo tiesiog truks arba jo kainas diktuos 

geopolitinės turbulencijos. Be to, valstybinis CŠT sektoriaus reguliavimas tampa visiškai 

beprasmiu, kai šilumos kainas absoliučiai lemia nereguliuojamos ir neprognozuojamos gamtinių 

dujų ar biokuro kainos.           
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LŠTA INFO. 2022-01-13 pasitarimas EM dėl biokuro SM3 platesnio naudojimo. LŠTA 

įžvalgos ir pasiūlymai. 

 

Vakar įvyko EM organizuotas pasitarimas, kuriame vėl šilumos tiekėjai buvo kaltinami, kad 

nenoriai perka SM3 biokurą, kad atliekos lieka miškuose pūti, buvo gąsdinama, kad gero biokuro 

greitai truks, kad jis brangs ir t.t. Žiūrėti PPT pranešimus. Žada įrašyti į ŠŪĮ prievolę deginti 

atliekas, gal net atimti skirtą ES paramą, jeigu deginamas ne tas biokuras, kuriam buvo ji skirta ir 

t.t.  

Kaip ten bebūtų, bet SM3 kokybės biokuro greičiausiai reikės naudoti daugiau ir tam reikėtų 

ruoštis. Bandome formuluoti reikalavimus ir sąlygas, kurias keltume valdžios įstaigoms, jeigu  nori 

realiai plačiau naudoti SM3 (pridedamas WORD dokumentas). 

Jeigu turite kitokių pasiūlymų ar nepritariate suformuluotiems, prašome informuoti iki 

antradienio (sausio 18 d.). Bandysime ketvirtadienį 15 val aptarti ir susiderinus kartu su kitais 

pasiūlymais dėl ŠŪĮ projekto teikti oficialiai. 

 

LŠTA pasiūlymų projektas (versija 2022-01-14) 

 

1. Ten kur technologiškai galima saugiai ir efektyviai naudoti SM3 (garo katiluose, 

kogeneracinėse elektrinėse, „verdančio sluoksnio“ katiluose ir didelės galios ardyniniuose 

katiluose su pakankamu ardyno ilgiu), VERT tiesiog turėtų pripažinti pagrįstomis 

papildomas faktines išlaidas, atsirandančias dėl didelio kiekio dirvožemio priemaišų, dėl 

padidinti drėgmės kiekio, dėl papildomų išlaidų utilizuojant daugiau pelenų, dėl papildomų 

reagentų kondensato neutralizavimui, dėl didesnio elektros suvartojimo katilinėje ir t.t. O ir 

papildomai susidarančias sąnaudas reikia apmokėti operatyviai, o ne po kelerių metų. 

2. Įprastinių katilų vamzdynai sukoroduoja per kelis metus, dėl to, kad deginant SM3 su 

dirvožemiu į katilų traktą patenka sieros junginių, spygliuose yra daugiau chloro, didesnis 

kiekis vandens garų ir t.t. Kad apsaugoti katilus nuo greito susidėvėjimo katilinėse reikia 

įrengti vibracinius stalus ar kitus įtaisus (priemones), kad atskirti iš kuro dirvožemį ir 

smulkeles, kuriuose yra agresyvūs junginiai. Katilo šilumokaičiuose reikia pakelti vandens 

temperatūros lygį, kad jis viršytų rūgšties kondensacijos rasos taško temperatūrą (jeigu tai 

leidžia katilo konstrukcija) ir padidinti recirkuliacijos siurblių našumą bei jungiamųjų 

vamzdynų skersmenį. Tam reikia papildomų investicijų ir reikšmingai didėja eksploatacinės 

sąnaudos. Visa tai turėtų būti įskaičiuojama į šilumos kainas. 

3. Eilė katilų, ypač mažesnės galios, teisėtai suprojektuoti SM2 kuro parametrams, juose net 

negalima sudeginti prastesnio kuro. Vadinasi jie turi būti pakeisti į padidinto ardyno 

katilus, įrengtos „verdančio sluoksnio“ kūryklos ir pan. Tam reikia laiko ir vėl didelių 

investicijų. Tą racionalu atlikti jiems fiziškai susidėvėjus. 

4. SM3 patrauklumo didinimui dabartinėse katilinėse VERT turėtų pripažinti pagrįstomis 

padidintas eksploatavimo, remontų ir kapitalo sąnaudas, turėtų būti sutrumpintas 

reguliacinio nusidėvėjimo laikotarpis, investicijų grąža padidinta proporcingai SM3 

daliai kuro struktūroje ar panašiai.  

5. Pats racionaliausias sprendimas būtų nusidėvėjusius katilus keisti į aukšto efektyvumo ir 

tikslingai projektuotus prasčiausios kokybės biokurui. Tam galėtų būti skirta naujojo ES 

laikotarpio parama.  

6. Biokuro kokybė visiškai nekontroliuojama, už ją nėra realios atsakomybės. To neįmanoma 

fiziškai net sukontroliuoti. Miškininkai ruošia sukrautas atliekas (geram SM3 gaminti) ir 

paskleistas. Pastarosios žemėtos ir sukelia didžiausias technologines bėdas. Iš jų būtų 

galima gaminti SM4 nekondicinį (be kokybės reikalavimų biokurą), kuris tiktų didelėms 

elektrinėms ir ilgainiui pakeistų komunalines atliekas, jeigu jų iš tikrųjų truktų. Žinoma tai 
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turėtų būti ir pigiausias biokuras. Natūraliai pagerėtų ir SM3 kokybė, nes dabar į šį kurą 

sumalama bet kas.   

7. Kitos priemonės...?   

_______ 

 

LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA „BIOKURO KATILŲ EKSPLOATAVIMO 

PROBLEMOS DĖL MEDIENOS SKIEDROS KURO KOKYBĖS“ Rengėjas: Dr. Kęstutis 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-VI-1-1 

priedas 2022-01-17.pdf). 
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Baltpool INFO. Pristatymas 2022-01-13 susitikime EM 
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IS-933/658-VI-2 priedas 

 

INFO_LŠTA 220110 vebinaro medžiaga_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių sąlygų 

modernizuojamiems pastatams problematikos 

 

Siunčiame sausio 10 d. vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro dėl išduodamų pastatų šilumos ir 

karšto vandens įrenginių prijungimo techninių sąlygų problematikos medžiagą:  

- Prisijungimo sąlygų klaidos, esamas reglamentavimas (eksperto Valdas Narkūno 

pranešimas)  Narkunas_Prisijungimo_salygu_klaidos.pdf 

- Vaizdo įrašas:  LŠTA pirmadienio webinaras_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių 

sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos-20220110_140134-Meeting 

Recording.mp4 

Susitikimo metu buvo sutarta, jog V. Narkūnas paruoš tipinį techninių sąlygų šabloną su 

rekomendacijomis.  Preliminariai š.m. vasario mėn. LŠTA šilumos tiekimo įmonėms atsiųsim 

šablono projektą . 
 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

Eksperto Valdo Narkūno pranešimas Prisijungimo salygų klaidos.pdf (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-VI-2-1 priedas 2022-01-17.pdf). 

_______ 

 

LŠTA INFO. Mokymų 2022-01-17 vebinaras_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra_1 dalis 

 

KVIETIMAS_LŠTA mokymų vebinaras_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra_1 dalis 

 

Atsižvelgiant į kai kurių LŠTA narių pageidavimus, kviečiame š.m. sausio 17 d. (pirmadienį) 

14.00 -16.00 val. dalyvauti šilumos tiekimo įmonių specialistus mokymuose apie Biokuro katilinių 

eksploataciją ir priežiūrą, lektorius KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičius: 

1 dalies tematika:  

- Inovatyvūs sprendimai biokuro katilinėse; 

- Biokuro rūšys, sudėtis ir pagrindinės charakteristikos; 

- Biokuro drėgmės įtaka katilo efektyvumui; 

- Biokuro deginimo principai: degimo reakcijos ir jų metu vykstantys procesai; 

- Biokuro deginimo būdai priklausomai nuo katilo galios; 

- Vidutinės galios biokuro kūryklų konstrukcijos; 

- Verdančio sluoksnio biokuro katilai, jų vieta katilų šeimoje; 

- Biokuro katilo darbo režimo valdymo principai; 

- Galios reguliavimas, oro paskirstymas, temperatūros kūrykloje valdymas. 

2 dalį tema „Garo ir vandens šildymo katilų priežiūra, įrengimas ir saugus eksploatavimas“ 

planuojame suorganizuoti  vasario-kovo mėn., lektorius – atstovas iš VERT technines priežiūros 

departamento. Šiuo metu dėl galimybių pravesti tokius mokymus derinamės su VERT.  

Mokymai LŠTA nariams nemokami, dalyvių skaičius neribojamas. 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ESOt1qvLXS1AvqJDiq-ab_sB41B_OYaarTpZZUU3JXdxPA?e=CD0zgU
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ESOt1qvLXS1AvqJDiq-ab_sB41B_OYaarTpZZUU3JXdxPA?e=CD0zgU
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=5O1mcF
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=5O1mcF
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=5O1mcF
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=5O1mcF
http://www.lsta.lt/
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Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  
 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1N2FmOWMtMjIxYi00MTFiLTkwMzktZDIzM2VlMGRmNTc3%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_NjE1N2FmOWMtMjIxYi00MTFiLTkwMzktZDIzM2VlMGRmNTc3@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-933/658-VI-3 priedas 

 

Centralizuotas šildymas – efektyvus atsakas 

brangstančiai energijai 
2022 m. sausio 13 d.  

 

 AB „Kauno energija“ 2022-01-13 pranešimas. 

TN: tn  

 

CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS – EFEKTYVUS ATSAKAS BRANGSTANČIAI 

ENERGIJAI 

 

 
 

Centralizuoto šildymo būdas sparčiai kylančių energijos kainų fone tampa vis 

patrauklesniu. Ypač tai matyti Kaune, kuris jau anksčiau išsivadavo nuo gamtinių dujų 

priklausomybės ir pastaraisiais metais džiaugiasi mažiausiomis šilumos kainomis Lietuvoje. 

Kauno technologijos universiteto (KTU) Energetikos katedros docentas dr. Kęstutis 

Buinevičius mato dar daugiau šio iki šiol nevisiškai įvertinto šildymo būdo privalumų. 

„Šių dienų infliacija energetikos sektoriuje akivaizdžiai parodė centralizuoto šildymo 

sistemos ir biokuro pranašumus prieš autonominį šildymą gamtinėmis dujomis – šis derinys 

užtikrina ženkliai mažesnes išlaidas šildymui“, – teigia dr. K. Buinevičius. 

 dr. Kęstutis Buinevičius 

Kaune net apie 90 proc. centralizuotai tiekiamos miesto šilumos (CŠT) pagaminama iš 

biokuro, todėl ir šilumos kainos čia nedidėjo tiek daug kaip tose savivaldybėse, kuriose pagrindinis 

šilumos gamybai naudojamas kuras yra gamtinės dujos. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotas-sildymas-efektyvus-atsakas-brangstanciai-energijai
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Biokuras_Kauno_energija-crop-h700.jpg
https://www.miestosiluma.lt/
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Iki 40 proc. pigiau 

Nors „Kauno energijos“ centralizuotai tiekiamos miesto šilumos kaina šį šildymo sezoną 

didėja, ji išliks iki 40 proc. mažesnė lyginant su autonominiu šildymu dujomis. 

„Žinoma, šis skirtumas priklausys nuo dujinių katilų charakteristikų – naudojant seno tipo 

dujinius katilus ir radiatorinį šildymą kainų skirtumas gali būti ir dar didesnis. Brangstant elektrai, 

panašus (priklausomai nuo sistemos – didesnis ar mažesnis) palankus centralizuotam šildymui 

kainų skirtumas gali išlikti ir naudojant šildymui šilumos siurblius“, – mano K. Buinevičius. 

Pasak jo, nors biokuro kainos brangstant dujoms irgi nestovi vietoje, tačiau jos yra 

stabilesnės ir ne tiek priklausomos nuo pasaulinės rinkos tendencijų.  

„Biokuro kainos iki šiol balansavo ties nuostolinga gamybos riba. Nors dabar ši veikla bus 

palankesnė biokuro tiekėjams, bet vartotojams ne tiek dramatiška, kiek naudojantiems dujas. Kaip 

rodo kuro kainų istorija, pramoninis medienos atliekų biokuras dažnai būdavo 2–2,5 karto pigesnis 

už gamtines dujas, skaičiuojant vienodai šiluminei vertei“, – sako ekspertas. 

Autonominis šildymas prarado patrauklumą 

Iki biokuro plėtros, kuri Kaune prasidėjo nuo 2012 m., dėl didelių dujų kainų, o tuo pačiu ir 

kasmet brangstančio šildymo, buvo įprasta kaltinti centralizuotą šildymą. Svarbiu parduodamų butų 

privalumu rinkoje tuo metu buvo įvardinama apšildymui naudota autonominė namo sistema.  

„Vėliau žmonės pradėjo suprasti, kad toji išgirtoji nepriklausomybė nėra nei labai pigi, nei 

nekelianti rūpesčių. Autonominė šildymo sistema ėmė prarasti savo patrauklumą dėl didelės dujų 

kainos ir savininkams tenkančios atsakomybės, išlaidų įrangos įsigijimui ir jos priežiūrai“, – sako 

K. Buinevičius. 

Kitas labai svarbus individualaus šildymo dujomis butuose aspektas – potencialus pavojus 

gyventojų sveikatai ir net gyvybei. „Laikas nuo laiko įvyksta nelaimingi atsitikimai, net – žmonių 

žūtys, apsinuodijus individualių katilų degimo produktais. Lietuvoje nėra privalomos dujinių katilų 

būklės kontrolės, todėl nelaimių nepavyksta išvengti“, – kalbėjo K. Buinevičius. 

Modernios technologijos – didelis našumas 

Pažangūs centralizuoto šildymo tiekėjai per kelis dešimtmečius iš esmės modernizavo 

technologijas, leidžiančias ženkliai padidinti šilumos iš biokuro gamybos ir tiekimo našumą.  

Dabartiniai biokuro katilai yra daug ekonomiškesni nei anksčiau – biokuro degimo dūmuose 

esantys garai yra atvėsinami kondensuojant vandens garus ir taip išgaunant papildomai apie 25 

proc. šilumos. Šiuolaikinėse biokuro katilinėse į kaminą iškeliauja tik 50-55 laipsnių šilumos 

temperatūros dūmai. 

Tokiu būdu labai efektyviai naudojamas medienos atliekų kuras, ko negali išgauti mažesni 

autonominiai pavieniams namams skirti katilai. Ši brangi technologija pasiteisina tik gaminant 

šilumą dideliais kiekiais ir tokiu būdu gaunant masto ekonomiją“, – aiškina KTU mokslininkas, 

kurio minima inovacija diegiama „Kauno energijoje“. 

Svarbu ir tai, kad šildantys savo būstus centralizuotai gali nesirūpinti įrangos eksploatacija, 

remontu, priežiūra. „Antai vienam pažįstamam sugedo asmeninis dujų katilas. Lauke šalta, o 

specialistų dėl didelio jų užimtumo tenka laukti porą savaičių“, – pateikė gyvenimišką pavyzdį K. 

Buinevičius. 

Lyderiai – Lietuva, Danija ir Švedija 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) duomenimis, Lietuva, kartu su Danija ir 

Švedija, turi plačiausiai Europoje įrengtus centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų tinklus. Ir kitos 

Šiaurės Europos šalys pastaraisiais metais vis labiau plėtoja šį būdą.   

„Dėl pastatų renovacijos ir pažangių technologijų centralizuoto miesto šilumos tiekimo 

sistemos pajėgios prijungti prie tinklų daugiau vartotojų. Tai ne tik sumažina šildymo kainas, bet ir 

padeda mažinti oro taršą miestuose, nes šiuolaikiniai pramoniniai biokuro katilai pasižymi itin 

mažomis teršalų emisijomis, jų lygiai yra griežtai kontroliuojami, – tvirtino K. Buinevičius.  

Jo teigimu, individualus šildymas kietojo kuro katilais jau seniai yra tapęs didelės taršos 

šaltiniais individualių namų kvartaluose, tad galimybė prisijungti prie centralizuotai tiekiamos 

miesto šilumos tinklų yra efektyvus būdas mažinti aplinkos taršą. 

80 proc. parama pereiti prie CŠT 
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„Kauno energija“, drauge su Kauno miesto savivaldybe, siekdama sumažinti gyventojams 

tenkančią finansinę būstų šildymo naštą, kauniečius kviečia prisijungti prie centralizuoto šildymo 

sistemos pasinaudojant net 80 proc. dydžio parama šilumos punktų įsirengimui. 

Į paramą gali pretenduoti dujas ar kitą iškastinį kurą šilumos gamybai naudojančių 

daugiabučių ir individualių namų gyventojai. Subsidija skiriama šilumos punkto, prie kurio 

prijungiama centralizuotai tiekiama miesto šiluma, įrengimui. Didžiąją dalį – 50 procentų – sudaro 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama, dar 30 proc. papildomai prideda Kauno 

miesto savivaldybė. Paraiškas paramai gauti galima teikti iki vasario 1 d. Daugiau informacijos: 

https://www.kaunoenergija.lt/80parama. 

Pradžia – 1876 m. JAV  

Centralizuoto šilumos tiekimo pradžia skaičiuojama JAV nuo 1876 m.  

Europoje pirmosios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos įrengtos Vokietijoje, Hamburge 

1893 m. ir Berlyno technikos universitete 1894 m. 

1900 m. centralizuotas šilumos tiekimas buvo įrengtas Dresdene.  

XX a. pirmoje pusėje sistema diegiama Danijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, 

Suomijoje.  

Kauno klinikose 1939 m. pastatyta katilinė, iš kurios pradėta tiekti šiluma ligoninės 

pastatams – tai centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje pradžia.  

Kogeneracijos – kombinuoto elektros ir šilumos tiekimo  era prasidėjo 1947 m., kai Kaune 

iš Petrašiūnų šiluminės elektrinės, kuri tiekė miestui elektrą, buvo pradėtas tiekti garas popieriaus 

fabrikui.  

1958 metais Petrašiūnų elektrinėje buvo sukurta šilumos tinklų grupė. Ji vėliau išaugo į 

cechą, kurio pagrindu 1963 m. rugpjūčio 20 d. įkurta „Kauno šiluminių tinklų“ ūkiskaitinė įmonė 

(vėliau – „Kauno energija“) 

1949–1955 m. laikotarpiu pradedamos naudoti pirmosios centralizuotos sistemos Vilniuje, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Jų plėtra vyko iki 1990 m. 

https://www.kaunoenergija.lt/80parama
https://www.kaunoenergija.lt/apie-bendrove?tab=history
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IS-933/658-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl investicinių projektų planavimo 

 

From: Valdas Lukoševičius  

Sent: Thursday, January 13, 2022 8:42 

To: audrone.c@senergija.lt 

Subject: FW: Dėl investicinių projektų planavimo 

 

Persiunčiu mūsų neoficialų susirašinėjimą su EM dėl ES paramos. Tiesioginiuose 

pokalbiuose iš esmės atspindėta tas pats. Mums svarbu turėti ruošiamus investicinius projektus, iš 

kurių matytųsi, kad norint siekti dar didesnio „žalumo“, didesnio efektyvumo ir skaitmenizacijos 

plėtros reikia tik investicinių subsidijų ir didesnio jų intensyvumo. Tą reikia iliustruoti 

ekonominiais skaičiavimais.  

 
Pagarbiai, 

Valdas Lukoševičius 

 

From: Violeta Greičiuvienė <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, January 12, 2022 19:19 

To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Cc: Daiva Garbaliauskaitė <daiva.garbaliauskaite@enmin.lt>; Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; 
Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt> 

Subject: RE: Dėl investicinių projektų planavimo 

 

Viceministrės Ingos Žilienės prašymu, siunčiu Energetikos ministerijos atsakymą į Jūsų 

paklausimą. 

Diskusiją, kurią siūlote, tikrai būtų naudinga susiorganizuoti ir ministerija mielai pasinaudos 

šiuo siūlymu bendram esminių priemonių finansavimo sąlygų aptarimui. Tačiau tokį aptarimą 

siūlytume organizuoti šiek tiek vėliau, nes dar Finansų ministerija nepateikė galutinio 2021-2027 m. 

ES fondų investicijų programos projekto oficialiam Europos Komisijos derinimui. Derinimui EK 

turės 5 mėnesių laikotarpį. Derinimo metu išaiškės, ar Energetikos ministerijos pasiūlytos 

finansavimo veiklos/kryptys išliks tokios, kokios yra šiuo metu suformuluotos ar reikės jas ir 

rodiklius tikslinti, performuluoti ir pan. Dabartiniu Finansų ministerijos planavimu naują Investicijų 

programą tikimasi turėti suderintą 2022 m. gegužės-birželio mėn. Tad detalesnes diskusijas dėl 

finansuojamų projektų, kriterijų, kitų susijusių reikalavimų turbūt tikslinga būtų pradėti š.m. I ketv. 

pab. ar II ketv. pradžioje. 

Trumpai informuosiu, kur šiuo metu esame, su kuo dirbame: vadovaujantis Strateginio 

valdymo įstatymu ir LRV patvirtinta Strateginio valdymo metodika, šiuo metu Energetikos 

ministerija rengia Plėtros programos pažangos priemonių aprašus, kurie yra ministerijų strateginio 

planavimo proceso dalis. Aprašai bus derinami su soc. partneriais, tad turėsite galimybę išsakyti 

savo pastebėjimus, pasiūlymus. Sekančiu etapu bus rengiamos finansavimo sąlygos minėtų 

pažangos priemonių veikloms. Dėl lygiagrečiai vykdomų planavimo procesų pagal įvairius 

finansavimo instrumentus gausos prioritetas teikiamas finansavimo sąlygų parengimui toms 

veikloms, kurioms finansavimo programos jau patvirtintos, pvz.: RRF lėšomis finansuojamas 

„Naujos kartos Lietuva“ planas. 

Neatmetame galimybės, kad pažangos priemonių aprašų derinimo su soc. partneriais metu 

gali kilti poreikis pirminėms diskusijoms su rinkos dalyviais, tad tokiu atveju papildomai 

susisieksim su Jumis pasiderinti tinkamą datą ir laiką. 

Ačiū Jums už iniciatyvą bendrai veikti, bendrai siekti strateginių tikslų. Turint didesnį 

aiškumą dėl Investicijų programos projekto finansavimo krypčių, sugrįšime prie detalesnių 

diskusijų, kuriose dalyvaus tiek viceministrai, tiek ministerijos Energetikos konkurencingumo ir 

Investicijų grupės darbuotojai.  

mailto:audrone.c@senergija.lt
mailto:Violeta.Greiciuviene@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:daiva.garbaliauskaite@enmin.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
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Pagarbiai  

Violeta Greičiuvienė 

Investicijų grupės vadovė 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. +370 656 41149 

El.p. violeta.greiciuviene@enmin.lt 

 
 
From: Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt>  

Sent: Monday, January 3, 2022 2:57 PM 

To: Violeta Greičiuvienė <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt> 

Cc: Daiva Garbaliauskaitė <daiva.garbaliauskaite@enmin.lt>; Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: FW: Dėl investicinių projektų planavimo 

 

Persiunčiu pagal kompetenciją. Prašau atsakykite LŠTA. EKG ir aš esame pasirengę 

dalyvauti diskusijose ir aptarimuose. 

 
Inga 
From: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>  

Sent: 2022 m. sausio 3 d., pirmadienis 13:47 

To: Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt> 

Subject: Dėl investicinių projektų planavimo 

 

CŠT įmonės nagrinėja įvairius investicinius projektus, kurių įgyvendinimui tikisi panaudoti 

artėjančią ES paramą. Kartu iškyla įvairių klausimų, neaiškumų, tad LŠTA administracija yra 

įpareigota: 

„Kreiptis į Energetikos ministeriją, siekiant išsiaiškinti, kaip ir kada planuojama detalizuoti 

2021-2027 metų ES lėšomis remtinų projektų aprašymą: kokio tipo projektai bus remiami, kokie 

turi būti jų požymiai ir kriterijai, kokios lėšos bus kompensuojamos, koks paramos intensyvumas, 

prioritetai ir t.t. Jeigu SM3 turi būti pagrindinis kuras šilumos ūkyje, siekti, kad parama būtų 

tikslingai orientuota į atitinkamas investicijas, padedančias saugiai, efektyviai ir plačiai naudoti šį 

kurą šilumos ir elektros gamyboje. Asociacijai siūloma organizuoti perspektyvių projektų 

identifikavimą, rengti tipinius aprašymus, apibrėžti parametrus, atskleisti prielaidas, būtinas tokių 

projektų ekonominiam tikslingumui ir sėkmingam įgyvendinimui ir pan.“ 

Suprantama, kad įmonės nori aiškumo kaip galima greičiau, kad tikslingai galėtų ruošti 

investicinius planus. Kaip LŠTA galėtų bendradarbiauti su Energetikos ministerija šiuo klausimu? 

Gal ministerija atlieka panašius tyrimus? Jeigu ne, tai gal galima inicijuoti atitinkamą studiją? 

Bet kuriuo atveju norėtume bendradarbiauti, kad kvietimų aprašymuose atsirastų racionalūs 

reikalavimai, o įmonės žinotų konkretesnius kriterijus savo investicijų planavimui. 

Būčiau labai dėkingas už Jūsų komentarą ir bendradarbiavimą. Gal būt, galėtume surengti 

atskirą pasitarimą šiuo klausimu. 

  
dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 

Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 
_______ 

mailto:violeta.greiciuviene@enmin.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:Violeta.Greiciuviene@enmin.lt
mailto:daiva.garbaliauskaite@enmin.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. Dėl 2022 KKP_CŠT priemonės 

 

Kalbėjau su AM, pasirodo pagal naujus nuo 2021 m. įsigaliojusius Strateginio valdymo 

įstatymo pakeitimus  

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90386d20bab711ea9a12d0dada3ca61b/asr)  

ir LRV patvirtintą Strateginio valdymo metodiką – tvarka dėl KKP sąmatos priėmimo 

kardinaliai pasikeitė, vos ne 10 kartų pasidarė sudėtingesni procesai. Visos ministerijos dabar turi 

veikti  pagal naują integruotą strateginio valdymo modelį, kiekviena turi pasitvirtinti plėtros 

programas ir priemonių aprašus (šiuo metu rengiama), vėliau viešai derinamos. Dabar nebe pati AM 

sprendžia kokias kryptis kasmet priimti ir tvirtinti per KKP programą  -- dabar viskas integruotai 

vyksta per LRV, FM ir tik jeigu yra įtraukta į plėtros programas, aprašus, priemonei atlikta 

alternatyvų analizė ir t.t. – tik tada skiriamas biudžeto asignavimas. 

Ką AM bando dėl KKP 2022 m. plano – tai susiderinti su FM, kad leistų šiemet patvirtinti 

tik tęstines pasiteisinusias praeitų metų priemones, naujų integruoti niekaip nepavyktų, nes viskas 

turi vykti pagal naują strateginio valdymo tvarką. Nebent būtų politinis sprendimas, tuomet gal 

formuotų išimtine tvarka, bet laiko atžvilgiu - nespėtų... Dėl „prisijungimo prie CŠT“ priemonės, 

kol kas nėra nei vienos paraiškos, tik girdėjo, kad lyg Kauno energija 1 namą planuoja teikti, taip 

pat girdėjo kad ir Vilniaus savivaldybė planuoja 10 proc skirti papildomo finansavimo gyventojams. 

Neaišku, ar paliks šią priemonę 2022 metams  - lėšos užšaldytos, neišnaudojamos. 

Bendra tvarka dėl naujų priemonių siūlymus reiktų teikti per dekorbanizacijos grupes (iki 

kovo 31 d.), kur bus viešai nagrinėjama ir gavus teigiamą pritarimą bus įtrauktą į NEKSV plano 

atnaujinimą (jis turi būti patvirtintas iki š.m. pabaigos) tai reiškia naujos priemonės per KKP ar kitą 

fondą galės būti finansuojamos tik neanksčiau kaip 2023 metais, bet to jei kryptys/priemonės 

numatytos kitame finansavimo fonde, pvz. ES struktūriniuose fonduose -  jų nederins ir 

finansavimo per KKP neskirs.  

______ 

 
From: Emilija Šaulytė <emilija.saulyte@am.lt>  

Sent: Wednesday, January 12, 2022 3:18 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Cc: Vilija Augutavičienė <vilija.augutaviciene@am.lt>; Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt> 

Subject: Ats.: Dėl 2022 KKP_CŠT priemonės 

 

vadovaujantis Klimato kaitos valdymo įstatymu Vyriausybė tvirtins 4 metų Klimato 

programos finansavimo kryptis. Pažymime, kad 2022 m. planuojame tęsti tik labiausiai 

pasiteisinusias priemones, kurios prisideda prie ŠESD mažinimo, yra pasiteisinusios, taip pat neturi 

kitų finansavimo šaltinių (pvz. RRF, ES SF lėšos). 

Dėl naujų priemonių įtraukimo bus diskutuojama dekarbonizacijos grupėse, pasiūlymus 

Nacionalinio energetikos ir Klimato srities veiksmų planui galima teikti čia 

https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/ 

 
Pagarbiai  

Emilija Šaulytė 

Klimato politikos grupė  

Patarėja 

Tel.: 8 696 18175 

El. paštas: emilija.saulyte@am.lt  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90386d20bab711ea9a12d0dada3ca61b/asr
mailto:emilija.saulyte@am.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:vilija.augutaviciene@am.lt
mailto:lina.ceicyte@am.lt
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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Nuo: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Išsiųsta: 2022 m. sausio 12 d., trečiadienis 15:02 

Iki: Vilija Augutavičienė <vilija.augutaviciene@am.lt>; Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt> 

Kopija: Emilija Šaulytė <emilija.saulyte@am.lt> 

Tema: Dėl 2022 KKP_CŠT priemonės  

  

Mūsų asociacija norėtų pateikti siūlymus dėl aktualių CŠT sektoriaus priemonių, kurios 

galėtų būti įtrauktos į  naują Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2022 m. sąmatą ir sąmatą 

detalizuojantį planą. Sakykit, kada planuojama parengti/pristatyti  projektą ir iki kada galėtume 

atsiųsti savo siūlymus, kad nebūtų per vėlu?  

  
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

mailto:ramune@lsta.lt
mailto:vilija.augutaviciene@am.lt
mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:emilija.saulyte@am.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-933/658-VI-5 priedas 

 

    

Gaukite valstybės paramą saulės elektrinėms, saulės parkams ir šilumos 

siurbliams! 
   

 

Ar žinojote, kad įsirengę saulės elektrinę arba įsigiję saulės parką, seną katilą iškeitę į 

šilumos siurblį, o automobilį – į elektrinį paspirtuką, galėsite gauti tūkstantinę paramą? 

Pasinaudoję parama ne tik prisidėsite prie gamtos tausojimo, bet dar ir gausite dosnią 

iki 30 proc. APVA kompensaciją.  

Sausio 10 d. startavusi APVA sulaukė rekordinio prašymų skaičiaus. Bendra prašoma 

suma siekia 7,8 mln. eurų. 
 

   

Nuo elektrinės iki paspirtuko: 4 valstybės finansuojamos sritys 

Apžvelgiame, kaip investavę į žaliąją energiją (tiek savo būstui, tiek kelionėms), 

galėsite ne tik sutaupyti, bet ir papildomai pasinaudoti APVA parama. Kaip gauti 

tūkstantines kompensacijas, skaitykite šiame įraše.  
   

Sausio 10 d. startavo APVA parama  

Kviečiame dalyvauti 2–juose nemokamuose internetiniuose seminaruose, kuriuose 

papasakosime, kaip gauti paramą įsigyjant saulės elektrinę arba dalį saulės parko, ir 

atsakysime į Jums rūpimus klausimus. 
    

 

Net 3 230 eurų parama saulės elektrinei 

Norite už elektrą gauti 3 kartus mažesnes sąskaitas? Dabar labai geras 

metas įsigyti saulė elektrinę ir pasinaudojus APVA parama susigrąžinti net 

iki 3 230 eurų įsirengimo kainos. 

Registruokitės į seminarą  
      

 

Su parama – net iki 70 proc. mažesnės elektros išlaidos įsigijus dalį 

saulės parko 

Net jei gyvenate daugiabutyje ar nutolusioje sodyboje, galite turėti 

nuosavą saulės elektrinę. Įsigykite dalį saulės parko ir susigrąžinkite iki 3 

230 eurų, pasinaudoję APVA parama.  

Registruokitės į seminarą  
     

Investavusiems į šilumos siurblį – nuo 1 223 eurų kompensacija 

Keisdami seną katilą į naują šilumos siurblį galite gauti APVA kompensaciją nuo 1 

223 iki 14 500 eurų. Paraiškas galite teikti iki vasario 11 d. 15.45 val. Plačiau apie 

paramą skaitykite čia. 
   

Susigrąžinkite tūkstančius pasirinkę žaliąją energiją! 
   

„Ignitis“, UAB 
     

TN: tn  

 

https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODYyODU4NzUxMjUwMjczNTEzJmM9azdsMyZiPTg2Nzg1Njg4NiZkPXY2eTRjNmY=.T6b9U-aQ6tSFRJIyEUTkWJhqgub562etkr3FRpnFsGE
https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODYyODU4NzUxMjUwMjczNTEzJmM9azdsMyZiPTg2Nzg1Njk1NSZkPW0xdDF2MHE=.-zvyCXiiiVyXC4KEgoSDpxXe_tMDseMPtb3sGYOVNfM
https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODYyODU4NzUxMjUwMjczNTEzJmM9azdsMyZiPTg2Nzg1NzAyMSZkPWw1cDFiNXc=.eO-j-SGTWWzE1JeCCXeOzrCCLndXU7RjVgwGPOthzV4
https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODYyODU4NzUxMjUwMjczNTEzJmM9azdsMyZiPTg2Nzg1NzA0NSZkPWk1ZzFqMWk=.wDstk3fP4XK-KKRgBRS1J5hv0rYPO6We9LjymfhP3Gs
https://email.ignitis.lt/q9h0p4t1p5/1862858751250273513/k7l3/
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APLINKOSAUGININKAI TIKRINO AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“: PAŽEIDIMŲ 

NENUSTATYTA 

 

 
 

Praėjusių metų pabaigoje Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspektoriai lankėsi AB „Klaipėdos 

energija“ padaliniuose Danės gatvėje ir Šilutės plente, kur atliko planinius patikrinimus: tyrė 

bendrovės išmetimus į orą, naudojamus šilumos gamybos įrenginius, apžiūrėjo bei įvertino 

teritorijose esančius objektus, ar jie nekelia pavojaus aplinkai. 

Elektrinėje mažai veiklos, mažai taršos 

Iš Danės g. elektrinėje esančių 2 vandens šildymo ir 4 garo gamybos katilų pernai buvo 

naudojamas tik vienas. Nuo sausio iki  liepos mėnesio šioje katilinėje šilumą šiaurinei Klaipėdos 

miesto daliai gaminantis  katilas dirbo 540 valandų, arba maždaug 23 dienas, tad pagal TIPK 

leidimą leistini oro taršos kiekiai nepasiekti. 

„Danės elektrinėje šilumos energijos gamybai naudojamos gamtinės dujos, kurios 

sudegdamos neišskiria  kietųjų dalelių ir pasižymi itin mažais kitų taršių medžiagų išmetimais. O 

mazutas šilumos gamybai čia jau senokai nebenaudojamas, net nebeturime nei šio kuro, nei talpų 

jam saugoti“, – sakė Marius Petraitis, AB „Klaipėdos energija“ Gamybos ir aplinkosaugos skyriaus 

viršininkas. 

Būtent tai patikros akte konstatavo ir aplinkosaugininkai: rezervinis kuras mazutas Danės g. 

elektrinėje nebenaudojamas, rezervuarai ir visa mazuto tiekimo infrastruktūra demontuota, o likęs 

konstrukcijų metalo laužas  utilizuotas pagal  teisės aktų reikalavimus. 

Patikrinimo metu apžiūrėta ir įmonės teritorija. Aplinkosaugininkų vertinimu, ji tvarkinga, 

pažeidimų nenustatyta. 

Rajoninė katilinė – be pastabų 

Šilutės plente veikianti AB „Klaipėdos energija“ rajoninė katilinė šiuo metų yra pagrindinis 

bendrovės gamybos padalinys. Jame veikia 2 garo ir net 7 vandens šildymo katilai, kurenami 

biokuru, gamtinėmis dujomis ir mazutu. Esant būtinybei kaip kuras čia gali būti naudojamos ir 

suskystintos dujos, kurios laikomas kaip rezervas, jei nutrūktų gamtinių dujų tiekimas. 

Pagal TIPK leidimą per metus rajoninėje katilinėje kasmet į aplinkos orą leidžiama išmesti 

virš 1040 tonų teršalų, tačiau per atskaitinius metus ši katilinė išmetė vos daugiau nei trečdalį 

leistino kiekio – 372,7 tonas. 

https://www.klenergija.lt/aplinkosaugininkai-tikrino-ab-klaipedos-energija-pazeidimu-nenustatyta/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/01/DJI_0802-2-scaled.jpg
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Tiek biokuro, tiek dujomis kūrenami katilai turi kondensacinius ekonomaizerius, kuriuose iš 

dūmų ir vandens garų išgaunama šiluma vėliau panaudojama gamybos procesuose. Dar viena 

bendrovės technologinė naujovė – absorbcinis šilumos  siurblys – ne tik išgauna iš dūmų likutinę 

šilumą, bet mažina ir vizualinę taršą: iš kamino išeinantis vėsesnis garas greičiau išsisklaido.     

Patikrinę rajoninės katilinės įrangą bei teritoriją aplinkosaugininkai pretenzijų neturėjo – 

pažeidimų nenustatyta. 

„Visose mūsų katilinėse veikia sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti 

tarptautinius ISO standartus. Tai reiškia, kad šilumos gamybos, perdavimo ir šildymo bei karšto 

vandens sistemų prežiūroje bendrovės darbuotojai atidžiai kontoliuoja visus procesus. 

Aplinkosaugos institucijų patikrinimai tik patvirtino, kad mūsų sistema veikia be priekaištų“, – 

reziumavo Marius Petraitis, AB „Klaipėdos energija“ Gamybos ir aplinkosaugos skyriaus 

viršininkas. 

 
 


