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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-936/661 

2022-02-03/2022-02-07 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-936/661-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022-02-02 pranešimas. Stabdomas galimybių paso taikymas, daugiau dėmesio 

skiriama individualioms apsaugos priemonėms, TN: tn. 

• LRV 2022-02-02 nutarimas Nr. 73 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

• LRV 2022-02-02 nutarimas Nr. 74 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2022 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 28 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ 

PAKEITIMO, TN; tn. 

• LRV 2022-02-04 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05 TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-I-1-1 priedas 2022-02-

07.doc). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-24 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO 

EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS 

SISTEMOJE 2021–2025 M. LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS 

VYKDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO.“ EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ 

TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 2021–2025 M. LAIKOTARPIU 

DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS, KURIEMS NEMOKAMAI 

SKIRIAMI APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-I-3 priede pateikiama: 

• LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 

m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. DĮ-285 „DĖL PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS 

STATISTINĖS ATASKAITOS P-11 (MĖNESINĖS), ELEKTROS ENERGIJOS 

GAMYBOS STATISTINĖS ATASKAITOS PEG-11 (MĖNESINĖS), ELEKTROS 

ENERGIJOS PERDAVIMO STATISTINĖS ATASKAITOS PEP-11 (MĖNESINĖS), 

ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMO IR TIEKIMO STATISTINĖS ATASKAITOS 

PET-11 (MĖNESINĖS), GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO STATISTINĖS ATASKAITOS 

PD-11 (MĖNESINĖS), ŠILUMOS GAMYBOS IR PASKIRSTYMO STATISTINĖS 

ATASKAITOS PŠ-11 (MĖNESINĖS),VANDENS RINKIMO IR PASKIRSTYMO 

STATISTINĖS ATASKAITOS PV-11 (MĖNESINĖS) STATISTINIŲ FORMULIARŲ 

PATVIRTINIMO“; ŠILUMOS GAMYBOS IR PASKIRSTYMO STATISTINĖS 

ATASKAITOS PŠ-11 (MĖNESINĖS) forma, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-I-4 priede pateikiama: 

https://lrv.lt/lt/naujienos/stabdomas-galimybiu-paso-taikymas-daugiau-demesio-skiriama-individualioms-apsaugos-priemonems
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eca1fa5484b811ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=36mve5ah6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/68ead78684b911ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=36mve5ah6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/eSwTGxyzQR?jfwid=36mve6886
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35a10b00829411ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce98cbb04dcc11ec862fdcbc8b3e3e05
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• LRV 2022-02-02 nutarimas Nr. 77 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 STRAIPSNIU IR 

1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, plius Nutarimą lydintys dokumentai 

(Įstatymo projektas, lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-I-5 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 89 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, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2022-02-01 teikimas (8.2-26E) 3-115 dėl „Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymo „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ 

projekto“ išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo 

rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ 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-

936/661-II-1-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-2 priede pateikiama:  

• LRV 2022-02-02 pranešimas. Vyriausybė pritarė papildomoms priemonėms energijos 

kainoms mažinti – nuliniam PVM šildymui ir 40 mln. eurų saulės elektrinėms, TN: tn, 

• PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 

STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2022-02-02 teikimas LRV Nr. 3-128 dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„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“ projekto“, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „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“ 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-936/661-II-3-1 

priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-02-04 derinimo raštas Nr. 19 AM, EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5a5052284e911ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0629b7f0835c11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0629b7f0835c11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-papildomoms-priemonems-energijos-kainoms-mazinti-nuliniam-pvm-sildymui-ir-40-mln-euru-saules-elektrinems
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e45ae460835a11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f8f909e0840b11ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f8f909e0840b11ecb8b0fe92fb660e20
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764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn , 

• AB „Panevėžio energija“ PASTABOS Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo, 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-02-03 raštas Nr. SD-331 Dėl geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) 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-936/661-II-4-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-5 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-02-01 derinimo raštas EMC DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS 

DARBUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS SUDERINIMO,  

 

Šio skyriaus IS-936/661-II-6 priede pateikiama:  

• EM 2022-02-03 teikimas Nr. 3-145 STT DĖL 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 TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

• 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 Projekto lyginamasis variantas, 

TN: tn, 

o 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 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-936/661-II-5-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-02-01 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2022-02-02 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2022 M. SAUSIS, TN: tn, 

• Baltpool 2022-02-03 pranešimas. MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 

M. SAUSIS, TN: tn, 

• VERT 2022-02-02 pranešimas. VERT: per metus biokuro kaina biržoje augo 60 proc. TN: 

tn, 

o VERT 2021 m. III ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-III-1-1 priedas 2022-02-

07.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-2 priede pateikiama  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220204_19_LSTA_rastas_AM_EM-del_GVNII_projekto-SIUNTIMUI.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fe9599b084ef11ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8775feb084ef11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xowhb5h
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8775feb084ef11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xowhb5h
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-sausis/
https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-prekybos-apzvalga-2022-m-sausis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medienos_birzos_apzvalga_2022_m_sausio_men&utm_term=2022-02-04
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc.aspx
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• LŠTA 2022-02-02 raštas VERT Nr. 16 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PAKEITIMO, TN: tn, 

o LŠTA 2022-02-02 rašto VERT Nr. 16 priedai: „Šilumos tiekimo įmonių duomenys apie 

faktines elektros energijos pirkimo sąnaudas ir jų įskaičiavimą į šilumos kainas (2021 m. 

duomenys ir 2022 m. prognozė)“; „Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų 

projektas“; „AB „Kauno energija“ raštas LŠTA DĖL ŠILUMOS KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO“ ir 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-936/661-III-2-1 

priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-02-03 raštas Nr. 17 DELFI UAB, AM, APVA, UAB „Ignitis“ DĖL GALIMAI 

VARTOTOJUS KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-02-01 raštas Nr. 15 VERT, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, 

Lietuvos Respublikos  Seimo Ekonomikos komitetui, Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijai DĖL ENERGETINĖS KRIZĖS PASEKMIŲ IR SPRENDIMŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-5 priede pateikiama  

• EM INFO. Dėl pasiūlymų teisės aktų projektams teikimo. EM INFO lydintys ir susiję 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-

III-5-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-28 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(ŠKI)-545 DĖL SĄNAUDŲ 

PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE ŠILDYMO 

KOMPENSACIJAS TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-7 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-31 pranešimas. VERT patvirtino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo 

nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-8 priede pateikiama  

• EKŪ raštas/atsakymas VERT DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO (ginčas su vartotoju dėl 

šilumos paskirstymo metodo Nr.6 taikymo praktikos ir VERT nuostatų) 

 

Šio skyriaus IS-936/661-III-9 priede pateikiama  

• LEA 2022-02-03 raštas Nr. SD-11 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖMIS, TN: tn, 

o Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairių energijos tiekėjams 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-936/661-III-9-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-1 priede pateikiama:  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220202_16_LSTA_VERT_del-SKNM_pakeitim_el_energijos-sanaudos.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220202_16_LSTA_VERT_del-SKNM_pakeitim_el_energijos-sanaudos.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220201_15_LSTA-rasto-projketas-del-energetines-krizes-pasekmiu.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220128_VERT_Ats_i-01_del-sanaudu-pripaz_butinomis.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-31/vert-patvirtino-tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo-ir-paskirstymo.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220203_LEA_SKP_del_gido-pristatymo_2022-02-02.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220203_LEA_SKP_del_gido-pristatymo_2022-02-02.zip
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• EM 2022-02-01 pranešimas. Papildomos priemonės energijos kainoms mažinti – 40 mln. 

nuosavoms saulės elektrinėms ir nulinis PVM šildymui, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2022-02-01 pranešimas. Pradedama skirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus 

įmonėms, TN: tn, 

• AM 2022-02-02 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie Statybos kodekso 

koncepcijos alternatyvas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-3 priede pateikiama 

• LEA 2022-02-02 pranešimas. KVIEČIAME VAIRUOTOJUS PALYGINTI KELIONĖS 

KAINĄ NAUDOJANT SKIRTINGUS DEGALUS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-4 priede pateikiama 

• ALMANTAS STANKŪNAS. ŠILUMOS KAINŲ PASIUTPOLKĖ, sausio 28, 2022 

http://www.propatria.lt/. TN: tn, 

• RADO BŪDĄ, KĄ DARYTI DĖL ŠILDYMO KAINŲ: PAVYKO SUTAUPYTI 

TŪKSTANČIUS EURŲ, Vytautas Budzinauskas, www.DELFI.lt, 2022 m. sausio 30 d. TN: 

tn, 

• RAIMONDAS KUODIS: POLITIKAI VILNIEČIUS PAVERTĖ MELŽIAMA KARVE, 

Vladimiras Laučius, www.DELFI.lt, 2022 m. vasario 3 d., TN: tn, 

• VILNIUJE ŠILDYMĄ ATPIGINTI BUVO PARENGTI DU PLANAI: KODĖL NĖ 

VIENAS NEPAVYKO? Gytis Kapsevičius Verslo žurnalistas www.15min.lt, TN: tn, 

• ŠALTUOJU METŲ LAIKU LIETUVOJE IŠRYŠKĖJO PROBLEMA: RANDA 

NETEISĖTŲ BŪDŲ MAŽINTI KAINAS UŽ ŠILDYMĄ, www.DELFI.lt Julius Kalinskas 

2022-02-02, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-5 priede pateikiama 

• LRV 2022-02-04 pranešimas. Baltijos šalių premjerai pasirašė bendrą pareiškimą dėl ES 

klimato kaitos paketo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-IV-6 priede pateikiama 

• SEIMAS RINKSIS Į NEEILINĘ SESIJĄ KOVOTI SU INFLIACIJA IR APTARTI 

SAUGUMO PADĖTĮ, 2022-02-04 Stasys Gudavičius „Verslo žinios“, www.vz.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-936/661-V-1 priede pateikiama 

• AM INFO. Kviečiame į susitikimą su Aplinkos ministerijos komanda. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-V-2 priede pateikiama 

• AM INFO. [Dekarbonizacija] Antrasis energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės 

susitikimas vasario 1 d. 10 val. TN: tn. 

• AM INFO. [Dekarbonizacija] Energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės vasario 1 d. 

apžvalga (tiesioginės nuosrodos tekste) 

o Energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės vasario 1 d. apžvalga dokumentai: 

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius „Pastatų strategija“; „TOWARDS 

CLIMATE NEUTRALITY BY 2050: REFORM OPTIONS FOR LITHUANIA 

01.02.22 – Sectoral Workshop on Energy“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/papildomos-priemones-energijos-kainoms-mazinti-40-mln-nuosavoms-saules-elektrinems-ir-nulinis-pvm-sildymui
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedama-skirstyti-nemokamus-apyvartinius-tarsos-leidimus-imonems
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-statybos-kodekso-koncepcijos-alternatyvas
https://www.ena.lt/Naujiena/parengta-degalu-kainoms-palyginti-skirta-informacija/
http://www.propatria.lt/2022/01/almantas-stankunas-silumos-kainu.html
http://www.propatria.lt/2022/01/almantas-stankunas-silumos-kainu.html
http://www.propatria.lt/
http://www.propatria.lt/2022/01/almantas-stankunas-silumos-kainu.html
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/rado-buda-ka-daryti-del-sildymo-kainu-pavyko-sutaupyti-tukstancius-euru.d?id=89260229
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/raimondas-kuodis-politikai-vilniecius-paverte-melziama-karve.d?id=89358039
http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/vilniuje-sildyma-atpiginti-buvo-parengti-du-planai-kodel-ne-vienas-nepavyko-664-1630826
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/saltuoju-metu-laiku-lietuvoje-isryskejo-problema-randa-neteisetu-budu-mazinti-kainas-uz-sildyma.d?id=89284697
https://lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-saliu-premjerai-pasirase-bendra-pareiskima-del-es-klimato-kaitos-paketo
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/02/04/seimas-rinksis-i-neeiline-sesija-kovoti-su-infliacija-ir-aptarti-saugumo-padeti
https://www.youtube.com/watch?v=MHNK3yRnxj0&list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c&index=12
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serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-V-2-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-V-3 priede pateikiama 

• Lietuvos Verslo Forumas‘2022 INFO. Dėl jūsų įmonės kvietimo į LVF (tiesioginės 

nuosrodos tekste) 

o Lietuvos Verslo Forumas‘2022 PROGRAMA (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-V-3-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-02 pranešimas. NACIONALINIO ATSAKINGO 

VERSLO APDOVANOJIMAI: ŠEIMAI PALANKIAUSIA DARBOVIETĖ – AB 

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“ TN: tn. 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-04 pranešimas. APLINKOS MINISTRAS PAŽADĖJO 

IŠ DALIES FINANSUOTI „GEOTERMOS“ VEIKLOS ATGAIVINIMĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-2 priede pateikiama 

• UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2022-02-01 pranešimas. ŠILUMOS KAINA 

JONAVIEČIAMS MAŽĖS 1 CENTU UŽ KILOVATVALANDĘ JAU VASARĮ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-3 priede pateikiama 

• INFO_2022-01-31_LŠTA pirmadienio vebinaro medžiaga_Dall Energy_biokuro katilai 

pritaikyti deginti SM3 (tiesioginės nuorodos tekstew) 

o Dall Energy vadovo pranešimas „Low emission & low maintenance biomass furnace“ 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-VI-3-1 

priedas 2022-02-07.pdf). 

• LŠTA INFO. 2022-02-07 Pasitarimas Dėl vartotojų švietimo informavimo priemonės 

mokymai DGN įgyvendinimas per LŠTA 

• LŠTA INFO 2022-02-14 LŠTA_Vilnius economics_konsultacinis vebinaras_ ŠT įmonėms 

praktinės kainodaros klausimais. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. E-laiškas LRP Dėl centralizuoto šilumos tiekimo kainų stabilizavimo. 

• LŠTA 2022 m. vasario 1 d. pranešimas. TN: tn. 

• LŠTA INFO. PASTABOMS_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. Narkuno 

rekomendacijos, 

• LŠTA INFORMACIJA dėl 0 proc. PVM taikymo CŠT. 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-5 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio pasitarimo apibendrinimas 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Pristatome In-situ „ENOTEC“ dujų analizės sistemas 

https://www.klenergija.lt/nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimai-seimai-palankiausia-darboviete-ab-klaipedos-energija/
https://www.klenergija.lt/aplinkos-ministras-pazadejo-is-dalies-finansuoti-geotermos-veiklos-atgaivinima/
https://www.jonavosst.lt/informacija/Silumos-kaina-jonavieciams-mazes-1-centu-uz-kilovatvalande-jau-vasari
https://lsta.lt/aktualijos/sausio-menesio-silumos-saskaitos-bus-panasios-kaip-gruodi/
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o In-situ „ENOTEC“ dujų analizės sistemų aprašas (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-VI-6-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-7 priede pateikiama 

• EHP Newsletter | 04. Februar 2022 | ehp-magazin.de  

 

Šio skyriaus IS-936/661-VI-8 priede pateikiama 

• Išleistas antrasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris 2022-

01-31, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 2 

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

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

936/661-VI-8-1 priedas 2022-02-07.pdf). 

  

 

 

https://www.lsd.lt/index.php?759664251
https://www.lsd.lt/index.php?759664251
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IS-936/661-I-1 priedas 
 

LRV 2022-02-02 pranešimas. Stabdomas galimybių paso taikymas, daugiau dėmesio skiriama 

individualioms apsaugos priemonėms 

TN: tn  

 

Šiandien Vyriausybė nutarė sustabdyti galimybių paso galiojimą. 

„Galimybių pasas buvo veiksminga pandemijos valdymo priemonė, suteikusi galimybę 

veikti verslo ir prekybos įmonėms, paskatinusi skiepytis ir padėjusi mums visiems išvengti dar 

vieno karantino,“ – pažymėjo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. 

Galimybių paso taikymas stabdomas nuo š. m. vasario 5 d.   

Nuo 2021 m. gegužės galimybių pasą bent kartą atsisiuntė daugiau nei 2 milijonai žmonių. 

Bendras atsisiuntimų skaičius (kartu su pakartotiniais) gerokai didesnis – beveik 13 milijonų. 

Primename, kad visi Lietuvos gyventojai nuo 5 metų gali pasiskiepyti nemokama vakcina 

nuo COVID-19 artimiausiame pirminės sveikatos priežiūros centre (poliklinikoje), taip pat kai 

kuriose vaistinėse ir taip sumažinti riziką susirgti sunkia ligos forma. Ligoninių užimtumo 

duomenys rodo, kad tarp hospitalizuotų asmenų 70 proc. yra nevakcinuoti, o 80 proc. visų pacientų 

sudaro 50 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. 

Nuo š. m. vasario 5 d. toliau galios šios standartinės pagrindinės infekcijų kontrolės ir 

asmenų apsaugos priemonės: 

Sritis Apsaugos priemonės 

Prekyba 

• Užtikrintas 15 m2 prekybos bendras plotas vienam lankytojui arba 

vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo. 

• Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

• Rekomenduojamas 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų, pertvarų 

įrengimas tarp paslaugų gavėjų ir tiekėjų 

Renginiai 

• Privalomi  respiratoriai uždarose erdvėse, atvirose erdvėse – 

rekomenduojami respiratoriai arba medicininės kaukės, jei neišlaikomas 

saugus atstumas. 

• Srautų skirstymas po 500 žiūrovų, srautai neturi susikirsti. 

• Maistas vartojamas tik tam skirtose vietose. 

• Kino teatruose maistas gali būti vartojamas salėje, jei tarp ne kartu 

atėjusių asmenų išlaikomas vienos kėdės tarpas. 

Paslaugos 

• Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

• Bent 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų. 

• Bent 2 m atstumas arba pertvara tarp paslaugų teikėjų darbo vietų. 

Viešasis 

maitinimas 

• Rekomenduojama maistą vartoti prie stalų / baro. 

• Privalomos kaukės arba respiratoriai būnant ne prie stalo, išskyrus 

vartojant maistą bei gėrimus. 

• Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų. 

Socialinės 

paslaugos 

Pokyčių nėra, išlieka: 

• Paslaugų gavėjams, lankytojams ir paslaugų teikėjams privaloma dėvėti 

respiratorius. 

• Lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. 

• Ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu. 

• Bent 2 m atstumas tarp asmenų. 

• Neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.). 

Neformalusis • Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/stabdomas-galimybiu-paso-taikymas-daugiau-demesio-skiriama-individualioms-apsaugos-priemonems
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vaikų švietimas • Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo. 

• Esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas. 

Suaugusiųjų 

švietimas 
Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Darbo vietose 

Pokyčių nėra, išlieka: 

• Rekomenduojamas nuotolinis darbas. 

• Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai aptarnaujant klientus, 

bendrose patalpose ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas 

asmuo. 

• Darbuotojų srautų valdymas. 

Viešasis 

transportas 

Pokyčių nėra, išlieka: 

• Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Bendrieji 

reikalavimai 

• Sąlygos rankų dezinfekcijai. 

• Vėdinimas. 

• Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija. 

• Draudžiama dirbti / lankytis turint ūmių infekcijų požymių (simptomų), 

darbuotojų sveikatos stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą. 

 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2022-02-02 Nr. 73 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1.1. Pakeisti 2.3.19 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

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

asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį 

skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos 

skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad: 

2.3.19.1. asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų 

(„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar 

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

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

vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 

dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas: 

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

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

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eca1fa5484b811ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=36mve5ah6
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2.3.19.1.3. viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

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

tyrimo rezultatu; 

2.3.19.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 

Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“. 

1.2. Pakeisti 2.5.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.5.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų 

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad: 

2.5.3.2.1. asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų 

(„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar 

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

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

vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 

dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas: 

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

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

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

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

tyrimo rezultatu; 

2.5.3.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 

Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“. 

1.3. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones: 

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

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

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

renginiai) organizuojami, kita ūkinė veikla vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

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

kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus; 

3.1.2. prekyba parduotuvėse, turgavietėse ir kitose prekybos vietose, esančiose uždarose 

erdvėse, vykdoma užtikrinant 15 m2 bendrą plotą vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas 

ne daugiau kaip vienas asmuo;“. 

1.4. Pakeisti 3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.2.1. švietimo veiklos organizavimo srityje: 

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

profesinis mokymas, švietimo pagalba bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, 

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

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus; 

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

švietimas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

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

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

susijusius reikalavimus arba nuotoliniu būdu;“. 

1.5. Pripažinti netekusiu galios 31 punktą. 

1.6. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą. 

1.7. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

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

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

pasiskiepiję Vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 
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infekcijos) įstatymo nustatyta tvarka šiomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis 

– „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“ ar „Nuvaxovid“.“ 

1.8. Pripažinti netekusiais galios 8 ir 9 punktus. 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. vasario 5 d. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti 

vidaus reikalų ministrą  Evelina Dobrovolska 

 

TN; tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO 

NR. 28 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. 

NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO 

 

2022-02-02 Nr. 74 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 28 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“: 

1. Pripažinti netekusiu galios 1.2 papunktį. 

2. Pripažinti netekusiu galios 1.4 papunktį. 

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti 

vidaus reikalų ministrą  Evelina Dobrovolska 

 

LRV 2022-02-04 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 4 d.  

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

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 

d. 24:00 val. 

 

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

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/68ead78684b911ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=36mve5ah6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/106da4c084b911ecbd43a994b3e2e1cb
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
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VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

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 

Turi būti užtikrintas 15 m2 prekybos bendras plotas vienam lankytojui arba vienu metu 

aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo. 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Rekomenduojamas 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų, pertvarų įrengimas tarp paslaugų 

gavėjų ir tiekėjų. 

Renginiai 

Visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas 

privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, 

priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.  

Atvirose erdvėse – rekomenduojami respiratoriai arba medicininės kaukės, jei neišlaikomas 

saugus atstumas. 

Srautų skirstymas po 500 žiūrovų, srautai neturi susikirsti. 

Maistas vartojamas tik tam skirtose vietose. 

Kino teatruose maistas gali būti vartojamas salėje, jei tarp ne kartu atėjusių asmenų 

išlaikomas vienos kėdės tarpas. 

Paslaugos 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Bent 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų. 

Bent 2 m atstumas arba pertvara tarp paslaugų teikėjų darbo vietų. 

Viešasis maitinimas 

Lankytojai maistą ir gėrimus turi vartoti prie baro / stalų. 

Privalomos kaukės arba respiratoriai būnant ne prie stalo, išskyrus vartojant maistą bei 

gėrimus. 

Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų. 

Socialinės paslaugos 

Paslaugų gavėjams, lankytojams ir paslaugų teikėjams privaloma dėvėti respiratorius. 

Lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. 

Ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu. 

Bent 2 m atstumas tarp asmenų. 

Neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Švietimas 

Visa informacija apie švietimą pandemijos sąlygomis: https://mokyklabecovid.lt 

Neformalusis vaikų švietimas: 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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://mokyklabecovid.lt/


 

14 

Esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas. 

Suaugusiųjų švietimas: 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Darbo vietose 

Rekomenduojamas nuotolinis darbas. 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai aptarnaujant klientus, bendrose patalpose 

ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo. 

Darbuotojų srautų valdymas. 

Viešasis transportas 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

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.). 

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

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

Visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas 

privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, 

priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.  

Bendrieji reikalavimai 

Sąlygos rankų dezinfekcijai. 

Vėdinimas. 

Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija. 

Draudžiama dirbti / lankytis turint ūmių infekcijų požymių (simptomų), darbuotojų 

sveikatos stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą. 

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas 

Asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

Atskiras algoritmas po kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu – gali dirbti, 

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Socialinės 

globos įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

Atskiras algoritmas po kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu – gali dirbti, 

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Ugdymo 

įstaigos 

Rekomenduojama darbuotojams testuotis kartu su mokiniais. 

Mokinių periodinis profilaktinis testavimas tik greitaisiais savikontrolės testais  2 k 

/ sav. (nuo vasario 7 d.) 

Kritinės 

tarnybos 

Atskiros izoliacijos taisyklės sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atveju turėjusiems asmenims ir besimptomiams COVID-19 ligos atvejams, kai yra 

kritinės situacijos (nėra kam atlikti funkcijų) – gali dirbti, nustatytos papildomos 

prevencijos priemonės (pvz., respiratorių dėvėjimas). 

Testavimas po turėto sąlyčio su kartu gyvenančiu asmeniu ar itin didelės rizikos 

kontakto darbe – gali dirbti, izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Kitos sritys 

Periodinio profilaktinio testavimo reikalavimai nuo 2022 m. vasario 5 d. 

nebetaikomi. 

Po kontakto darbe darbdaviui rekomenduojama organizuoti testavimą. 

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

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Saviizoliacija 

Sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims. 

Grįžusiems / atvykusiems iš užsienio. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-11
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-12
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-su-serganciuoju-turejusiems-asmenims
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/viskas-apie-izoliacija/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
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LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-936/661-I-1-1 priedas 2022-02-07.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/eSwTGxyzQR?jfwid=36mve6886
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 2021–2025 M. 

LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 31 d. Nr. D1-24 

Vilnius  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo 

Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymą“ 2 punktu, įgyvendindamas 2003 m. spalio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. birželio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 

2021/1416, 11 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo 

reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų 

suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo 

laikotarpio Sąjungos taisyklės, III skyriaus nuostatas, 2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinimo 

Reglamento (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų 

paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka, ir 2019 m. kovo 12 d. Komisijos 

deleguotojo reglamento (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo, nuostatas: 

1. T v i r t i n u Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą 

(pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąraše nurodytas bendras 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35a10b00829411ecbd43a994b3e2e1cb
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(penkerių metų) nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius veiklos vykdytojui gali 

būti koreguojamas, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2019/331 ir Reglamento (ES) 2019/1842 

nuostatas; 

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

vykdanti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro (toliau – Sąjungos registras) 

nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlieka veiksmus, kuriuos nurodo Europos Komisijos 

paskirtas asmuo (Sąjungos registro vyriausiasis administratorius) dėl kasmetinių apyvartinių taršos 

leidimų pervedimo į veiklos vykdytojų sąskaitas, pagal Reglamento (ES) 2019/1122 nuostatas. 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-24 
 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 2021–2025 M. LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS 

VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS, KURIEMS NEMOKAMAI SKIRIAMI APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI 

Eil. 

Nr. 

Įrenginio 

kodas 

Sąjungos 

registre 

Veiklos vykdytojo 

pavadinimas 
Įrenginys 

2021–2025 metų laikotarpiui veiklos vykdytojų eksploatuojamiems įrenginiams skirtas 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) kiekis 

2021–2025 m. 

laikotarpiui 

skiriamas ATL 

kiekis 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

1.  1 
AB „Akmenės 

cementas“ 

Katilinė, įrenginiai 

cemento klinkeriui gaminti 
733 419  733 419  733 419  733 419  733 419  3 667 095 

2.  7 

AB „Palemono 

keramikos 

gamykla“ 

Katilas, keramikos degimo 

krosnys 
4 151  4 151  4 151  4 151  4 151  20 755 

3.  12 
UAB „Kauno 

stiklas“ 

Stiklo lydymo krosnis ir 

būgninės džiovyklos 
8 100 8 100 8 100  8 100  8 100  40 500 

4.  13 
AB „Panevėžio 

stiklas“ 
Stiklo lydymo krosnis 10 938 10 938  10 938  10 938  10 938  54 690 

5.  14 
AB „ORLEN 

Lietuva“ 

Naftos perdirbimo 

produktų gamykla 
1 227 864 1 227 864  1 227 864  1 227 864  1 227 864  6 139 320 

6.  15 
AB “Grigeo 

Klaipėda“ 
Katilinė 23 927  23 927  23 927  23 927  23 927  119 635 

7.  16 AB “Grigeo“ Katilinė 28 821 28 821  28 821  28 821  28 821  144 105 

8.  18 AB „Achema“ 
Amoniako paleidimo 
katilinės 

1 846 778  1 846 778  1 846 778  1 846 778  1 846 778  9 233 890 

9.  20 
AB „Nordic Sugar 
Kėdainiai“ 

Katilinė ir išspaudų 
džiovykla 

25 812  25 812  25 812  25 812  25 812  129 060 

10.  23 AB „Lifosa“ Katilinė 151 302  151 302  151 302  151 302  151 302  756 510 

11.  27 
AB „Klaipėdos 

nafta“ 

Šilumos gamybos skyriaus 

katilinė 
4 452  4 452  4 452  4 452  4 452  22 260 

12.  33 
AB „Klaipėdos 

mediena“ 
Katilinė 4 059 3 954 3 850  3 746  3 642  19 251 

13.  36 
UAB „Jonavos 

šilumos tinklai“ 
Jonavos rajoninė katilinė 172  172  172  172  172  860 
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14.  38 
UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ 
Mažeikių katilinė 5 980  5 980  5 980  5 980  5 980  29 900 

15.  39 
UAB „Raseinių 

šilumos tinklai“ 
Raseinių rajoninė katilinė 1 640 1 640  1 640  1 640  1 640  8 200 

16.  43 
UAB „Šilutės 

šilumos tinklai“ 
Rajoninė katilinė 3 743 3 743  3 743  3 743  3 743  18 715 

17.  44 
AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ 

Termofikacinė elektrinė 

Nr. 2 (E-2) 
74 981 73 054 71 128  69 201  67 274  355 638 

18.  45 
AB „Ignitis 

gamyba“ 

Termofikacinė elektrinė 

Nr. 3 (TE-3) 
34 33  32 32  31 162 

19.  46 
AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ 

Naujosios Vilnios rajoninė 

katilinė Nr. 2 (RK-2) 
4 064  4 064  4 064  4 064  4 064  20 320 

20.  48 
AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ 

Ateities rajoninė katilinė 

Nr. 8 (RK-8) 
98  98  98  98  98  490 

21.  50 
AB „Šiaulių 

energija“ 
Pietinė katilinė 17 783 17 326 16 869  16 412  15 956 84 346 

22.  55 
AB „Klaipėdos 

energija“ 
Elektrinė 725 707  688 669  651 3 440 

23.  56 
UAB „Radviliškio 

šiluma“ 
Radviliškio katilinė 2 687  2 687  2 687  2 687  2 687  13 435 

24.  57 
UAB „Utenos 

šilumos tinklai“ 
Utenos rajoninė katilinė 6 577  6 409  6 239  6 070  5 902 31 197 

25.  58 
UAB „Tauragės 

šilumos tinklai“ 
Beržės rajoninė katilinė 3 104 3 104  3 104  3 104  3 104  15 520 

26.  60 
UAB „Šalčininkų 

šilumos tinklai“ 

Šalčininkų centrinė 

katilinė 
1 226 1 226  1 226  1 226  1 226  6 130 

27.  62 
UAB „Varėnos 

šiluma“ 
Varėnos rajoninė katilinė 2 101 2 101  2 101  2 101  2 101  10 505 

28.  63 
AB „Panevėžio 

energija“ 

Panevėžio rajoninė katilinė 

Nr.2 
3 201  3 201  3 201  3 201  3 201  16 005 

29.  64 
AB „Panevėžio 

energija“ 
Rokiškio rajoninė katilinė 8 307 8 307 8 307 8 307  8 307  41 535 

30.  65 
AB „Panevėžio 

energija“ 
Panevėžio rajoninė katilinė  9 410 9 169  8 927  8 685  8 443  44 634 

31.  66 
AB „Panevėžio 

energija“ 
Pasvalio rajoninė katilinė 582 582  582  582  582  2 910 

32.  69 
AB „Kauno 

energija“ 
Petrašiūnų elektrinė 7 395  7 205  7 015  6 825  6 635  35 075 

33.  70 
AB „Kauno 

energija“ 
„Pergalės“ katilinė 428 428  428  428  428  2 140 
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34.  71 
AB „Kauno 

energija“ 
„Šilko“ katilinė 4 374 4 374  4 374  4 374  4 374  21 870 

35.  73 
AB „Kauno 

energija“ 
Garliavos katilinė 74  74  74  74  74  370 

36.  74 
AB „Kauno 

energija“ 
Jurbarko katilinė 1 953 1 953  1 953  1 953  1 953  9 765 

37.  76 
UAB „Plungės 

šilumos tinklai“ 
Plungės katilinė Nr. 1 2 348 2 348  2 348  2 348  2 348  11 740 

38.  78 UAB „Litesko“ 
Druskininkų pramonės 

katilinė 
5 133 5 001  4 869  4 737  4 605  24 345 

39.  79 UAB „Litesko“ Biržų Rotušės katilinė 295      295 

40.  80 
UAB „Vilkaviškio 

šilumos tinklai“ 
Vilkaviškio katilinė Nr.1 1 524 1 524  1 524  1 524  1 524  7 620 

41.  81 UAB „Litesko“ Luokės katilinė 836  836  836  836  836  4 180 

42.  83 
UAB „Palangos 

šilumos tinklai“ 
Palangos rajoninė katilinė 3 761 3 761  3 761  3 761  3 761  18 805 

43.  85 UAB „Litesko“ 
Marijampolės rajoninė 

katilinė 
6 521 6 353 6 186  6 018 5 851  30 929 

44.  86 
UAB „Alytaus 

šilumos tinklai“ 
Alytaus rajoninė katilinė 7 147  6 963  6 779  6 596  6 412  33 897 

45.  87 
AB „Ignitis 

gamyba“ 

Elektrėnų kompleksas 

(buv. Lietuvos elektrinė) 
3 103  3 023  2 943 2 864  2 784 14 717 

46.  88 
UAB „Kauno 
termofikacijos 

elektrinė“ 

Kauno elektrinė 233  227  221  215  209  1 105 

47.  89 
UAB „Kaišiadorių 

šiluma“ 
Kaišiadorių katilinė 1 350  1 350  1 350  1 350  1 350  6 750 

48.  91 
AB „Klaipėdos 

energija“ 
Klaipėdos rajoninė katilinė 7 214  7 214  7 214  7 214  7 214  36 070 

49.  92 
AB „Klaipėdos 

energija“ 
Lypkių rajoninė katilinė 2 056 2 056  2 056  2 056  2 056  10 280 

50.  97 
VĮ „Ignalinos 

atominė elektrinė“ 

Garo katilinė ir rezervinė 

dyzelinė elektros stotis 
1 074 1 074  1 074  1 074  1 074  5 370 

51.  99 
UAB „Trakų 

energija“ 
Lentvario katilinė 1 137  1 137  1 137  1 137  1 137  5 685 

52.  101 
UAB „Akmenės 

energija“ 
Žalgirio katilinė 1 750 1 750  1 750  1 750  1 750  8 750 



 

21 

53.  102 
AB „Panevėžio 

energija“ 

Panevėžio termofikacinė 

elektrinė 
10  10  10  9  9  48 

54.  103 
UAB „IKEA 

Industry Lietuva“ 
Kurą deginantys įrenginiai 26 897 26 897  26 897  26 897  26 897  134 485 

55.  105 
UAB „NEO 

GROUP“ 
Katilinė 45 011 45 011  45 011  45 011  45 011  225 055 

56.  106 
AB „Panevėžio 

energija“ 
Kėdainių rajoninė katilinė 80 80  80  80  80  400 

57.  107 UAB „Paroc“ Akmens vatos gamyba 39 895 39 895  39 895  39 895  39 895  199 475 

58.  109 
AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ 

Rajoninė katilinė Nr. 7 

(RK-7) 
7  7  7  7  7  35 

59.  115 
UAB „Visagino 

energija“ 
Šiluminė katilinė 5 258  5 258  5 258  5 258  5 258  26 290 

60. 205529 
AB „Roquette 

Amilina“ 
Katilinės ir džiovyklos 35 892 35 892 35 892 35 892 35 892 179 460 

61. 206910 AB „Amber Grid“ 
Jauniūnų dujų kompresorių 

stotis 
537 537 537 537 537 2 685 

62. 206978 
UAB „Hoegh 

LNG Klaipėda“ 

Suskystintų gamtinių dujų 

importo terminalo laivas-

saugykla su dujinimo 

įrenginiu 

9 708 9 708 9 708 9 708 9 708 48 540 

63. 209078 
UAB „Gren 

Klaipėda“ 
Termofikacinė jėgainė 18 966 18 478 17 991 17 504 17 016 89 955 

64. 210042 
UAB „Idex 

Biruliškių“ 
Kieto kuro katilinė 8 957 8 957 8 957 8 957 8 957 44 785 

Iš viso: 4 466 962 4 462 502 4 458 337 4 454 173 4 450 010 22 291 984 
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LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO  

GENERALINIS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINĖS ATASKAITOS P-11 (MĖNESINĖS), 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS STATISTINĖS ATASKAITOS PEG-11 

(MĖNESINĖS), ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO STATISTINĖS ATASKAITOS 

PEP-11 (MĖNESINĖS), ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMO IR TIEKIMO 

STATISTINĖS ATASKAITOS PET-11 (MĖNESINĖS), GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO 

STATISTINĖS ATASKAITOS PD-11 (MĖNESINĖS), ŠILUMOS GAMYBOS IR 

PASKIRSTYMO STATISTINĖS ATASKAITOS PŠ-11 (MĖNESINĖS),VANDENS 

RINKIMO IR PASKIRSTYMO STATISTINĖS ATASKAITOS PV-11 (MĖNESINĖS) 

STATISTINIŲ FORMULIARŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. DĮ-285 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 

3 punktu ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl 

Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos 

tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 

89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą su visais 

pakeitimais, ir įgyvendindama 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos 

srityje, ir 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo 

panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka: 

1. T v i r t i n u  pridedamus statistinius formuliarus: 

1.1. Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės); 

1.2. Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės); 

1.3. Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės); 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce98cbb04dcc11ec862fdcbc8b3e3e05
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1.4. Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės); 

1.5. Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės); 

1.6. Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 (mėnesinės); 

1.7. Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. DĮ-297 „Dėl Pramonės įmonės veiklos statistinės 

ataskaitos P-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos statistinės ataskaitos PEG-11 (mėnesinės), 

Elektros energijos perdavimo statistinės ataskaitos PEP-11 (mėnesinės), Elektros energijos 

paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės 

ataskaitos PD-11 (mėnesinės), Šilumos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos PŠ-11 

(mėnesinės), Vandens rinkimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos PV-11 (mėnesinės) statistinių 

formuliarų patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d. 

 

Generalinė direktorė                                                                                               Jūratė Petrauskienė  
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IS-936/661-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 

NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SEIMUI 
 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 77 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 

1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui ir pateikti jį 

Lietuvos Respublikos Seimui.  

2. Atsižvelgianti į tai, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytu įstatymo projektu sprendžiami 

šiuo metu dėl ekonominių aplinkybių kilę neatidėliotini klausimai, kuriais siekiama užtikrinti 

svarbius visuomenės interesus, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą šio nutarimo 1 punkte nurodytą 

įstatymo projektą svarstyti skubos tvarka. 

3. Įgalioti finansų ministrę Gintarę Skaistę, o jai negalint dalyvauti – finansų viceministrę 

Rūtą Bilkštytę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant šio nutarimo 1 punkte 

nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Finansų ministrė Gintarė Skaistė 

 
Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 125
2
 STRAIPSNIU IR 

125
2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 

 
1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 125

2
 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„125
2
 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 

punkte nurodytas prekes, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų skirtumas). 

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 

 
2 straipsnis. 125

2
 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5a5052284e911ecbd43a994b3e2e1cb
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3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 
2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo 1 straipsnio 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 
4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms 

prekėms. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
 

Respublikos Prezidentas 

 
Projekto lyginamasis variantas  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 125
2
 STRAIPSNIU IR 

125
2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.   d. Nr. 
Vilnius 

 

1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 125
2
 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„125
2
 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 

1 punkte nurodytas prekes, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų skirtumas). 

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 

 

2 straipsnis. 125
2
 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo 1 straipsnio 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 
4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms 

prekėms. 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 

1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

G. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai 

Atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų kainų augimą pasaulio rinkose, Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 

projektu (toliau – Įstatymo projektas) siekiama iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl 

išaugusių sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį. 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai 

Įstatymo projektą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento 

(direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo, tel. 219 9383) 
vyriausioji specialistė Giedrė Morkūnienė (tel. 239 0229). 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai 
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Šiuo metu Lietuvoje nėra kompensuojamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ar jo dalis už šilumos 

energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens 

tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir 

šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija ir karštas vanduo).   

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama 

Įstatymo projekte siūloma laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti PVM, apskaičiuotą 

už šilumos energiją ir karštą vandenį, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų skirtumas). 

Tokia tvarka būtų taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms prekėms. 
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant Įstatymo projektą toks 

vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto 

įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma PVM dengimo tvarka būtų taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. faktiškai patiektoms 

prekėms, o įstatymas įsigaliotų 2022 m. kovo 1 d., PVM mokėtojams, tiekiantiems šilumos energiją ir karštą vandenį, 

reikės patikslinti už praėjusius laikotarpius išrašytus apskaitos dokumentus. 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai 

Įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai nenumatoma. 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai 

Įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai nenumatoma. 

8. Ar Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams 

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.  
9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės 

aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios 

Kitų įstatymų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės. 

10. Ar Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų 

banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka 

bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų. 

11. Ar Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas 

ir Europos Sąjungos dokumentus 

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos 
Sąjungos dokumentus. 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė turės priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, nustatantį PVM 

dengimo iš valstybės biudžeto tvarką. 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui 

įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 

biudžetiniais metais) 

Valstybės biudžetas dėl PVM, apskaičiuoto už šilumos energiją ir karštą vandenį, dengimo netektų apie 23,3 

mln. eurų. 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta. 
15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 

įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis  

„Pridėtinės vertės mokestis“, „šilumos energija“. 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 

Nėra. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

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 
 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 89 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n  u  t  a  r  i  a :  

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

šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 

m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“: 

H. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„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, 43.4–43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas 

tiekėjas.“ 

2. Papildyti 43.12 papunkčiu: 

„43.12. perkamos gamtinės dujos siekiant energetinio saugumo, patikimumo ir efektyvumo, 

užtikrinant parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui.“ 

3. Pakeisti 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

„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, 43.10 ir 43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai 

tenkinama viena iš šių sąlygų:“.  

 

Užsienio reikalų ministras, 

pavaduojantis Ministrą Pirmininką Gabrielius Landsbergis 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
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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 adresatų sąrašą 
 

 

 2022-02-01 
 

nNr. (8.2-26E) 3-115 
 

   

ĮSAKYMO PROJEKTO PATEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) teikia išvadoms gauti 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 
patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).  

Įsakymo projektu siūloma įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose svarstomo Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 
21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo 

papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (projekto Nr. 5202(2)) 

(toliau – Įstatymo projektas) nuostatas, susijusias su savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planais. 
Įstatymo projekte nustatoma, kad nuostatos, susijusios su savivaldybių atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimu įsigalios iškart priėmus Įstatymo projektą, todėl siekiant 

užtikrinti, kad Įstatymo projektą įgyvendinantys teisės aktai įsigaliotų laiku, siunčiame derinti Įsakymo 
projektą. 

Įsakymo projektu nustatomos sąlygos dėl savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros veiksmų planų rengimo tikslus, turinio, rengimo, derinimo su Energetikos ministerija, viešinimo ir 
AIE planų įgyvendinimo rezultatų skelbimo tvarką.  

Įsakymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai. 

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). 

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės (vadovė Jūratė 

Pravalackaitė, tel. Nr. +370 656 76511, el. p. jurate.pravalackaite@enmin.lt) vyresn. patarėja Lina Sveklaitė, 

tel. +370 602 46479, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki š. m. vasario 28 d. 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Savivaldybių 

atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo 

rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“ projektą, 6 lapai. 
 

Energetikos viceministrė    Daiva Garbaliauskaitė 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo 

taisyklių patvirtinimo“ 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-936/661-II-1-1 priedas 2022-02-07.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0629b7f0835c11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
mailto:info@enmin.lt
mailto:jurate.pravalackaite@enmin
mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0629b7f0835c11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
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IS-936/661-II-2 priedas 

 

LRV 2022-02-02 pranešimas. Vyriausybė pritarė papildomoms priemonėms energijos 

kainoms mažinti – nuliniam PVM šildymui ir 40 mln. eurų saulės elektrinėms 

TN: tn  

 

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ir Energetikos ministerijų teiktam antrajam pasiūlymų 

paketui, siekiant sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų 

už šildymą. 

Anot ministrų, stebint vis dar įtemptą tarptautinę situaciją dėl energijos kainų šuolio, 

siūlomos konkrečios priemonės, padėsiančios Lietuvos gyventojams: 0 proc. PVM tarifą 

gyventojams centralizuotai teikiamai šilumai šiam šildymo sezonui, kompensuojant tiekėjams 

skirtumą iš valstybės biudžeto ir papildomus 35 mln. eurų Energetikos ministerijos kuruojamoms 

paramos priemonėms saulės elektrinių įsigijimui arba įsirengimui namų ūkiuose. 

„Matome, kad energijos kainų tendencijos išlieka sudėtingos, sukurdamos reikšmingą 

spaudimą gyventojams. Mūsų siūlomas PVM kompensavimas centralizuotai teikiamai šilumai yra 

viena efektyvesnių priemonių reguliuojamoje rinkoje, kur PVM lengvatos tiesiogiai tampa 

mažesnėmis kainomis vartotojams,  – pažymėjo finansų ministrė G. Skaistė. – Tuo pačiu skiriame 

papildomus 35 mln. eurų saulės elektrinių įsirengimui – šia priemone pasinaudoję gyventojai tikrai 

gaus ženkliai mažesnes elektros sąskaitas ateityje“. 

Po šiandieninio Vyriausybės pritarimo, Seimui bus teikiamas Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo projektas, kuriuo kompensuojamas PVM. Kitaip tariant, gyventojai gaus sąskaitas už 

centralizuotai teikiamą šilumą, kuriose PVM tarifas netaikomas, o skirtumą nuo iki šiol taikomo 

lengvatinio 9 proc. iki siūlomo 0 proc. PVM šilumos tiekėjams kompensuos valstybė iš biudžeto. 

Siūloma, jog kompensacija būtų taikoma išrašytoms sąskaitoms nuo 2022 m. sausio 1 d. ir galiotų 

šiam šildymo sezonui – iki balandžio 30 d. 

Po šiandieninio Vyriausybės pritarimo, Seimui bus teikiamas Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo projektas, kuriuo šiuo metu galiojantis lengvatinis 9 proc. PVM tarifas centralizuotai 

teikiamai šilumos energijai mažinamas iki 0 proc. Siūloma, jog naujasis tarifas būtų taikomas 

atgaline data – nuo 2022 m. sausio 1 d. ir galiotų šiam šildymo sezonui – iki balandžio 30 d. 

Kita priemonė – papildomi 35 mln. eurų Energetikos ministerijos kuruojamoms paramos 

priemonėms saulės elektrinių įsigijimui arba įsirengimui namų ūkiuose. Metų pradžioje paskelbus 

5,4 mln. eurų vertės kvietimą paramai gauti, jau sulaukta rekordinio – virš 12 tūkstančių – paraiškų 

kiekio iš gyventojų, norinčių įsirengti saulės elektrinę savo namuose arba investuoti į nuotolinę 

saulės elektrinę. „Siekiame, kad gyventojai patys dalyvautų žaliojoje transformacijoje ir energetikos 

gamyboje. Paraiškų bumas rodo, gyventojai puikiai supranta investicijų į žaliąją energetiką 

atsiperkamumą, ir šie papildomi 35 mln. eurų ne tik iš karto duos proveržį saulės elektrinių plėtrai 

namų ūkiuose, bet ir sumažins gyventojų energijos sąskaitas“, – sako energetikos ministras Dainius 

Kreivys. 

Finansų ministrė G. Skaistė priminė, jog Vyriausybė preventyviai jau buvo ėmusis 

priemonių energijos kainų šokui mažinti. „Įvertindami pasaulines kainų augimo tendencijas, 

teikėme 2022 m. valstybės biudžeto projektą, kuriame buvo numatytas per 1 mlrd. Eurų žmonių 

pajamų didinimui. Dėl to tiek minimalus, tiek ir vidutinis darbo užmokestis bei pensijos augo 

sparčiausiai visame regione. Taip pat rudenį pateiktas ir priimtas pirmas energijos kainų 

stabilizavimo priemonių paketas. Be to, praplėstas šildymo kompensacijų gavėjų ratas. Šiandien 

Vyriausybė apsisprendė dėl antrojo paketo, kuriuo sprendžiamos ne tik šio šildymo sezono 

sąskaitos, bet  ir siūloma investuoti į atsinaujinančius energijos išteklius bei taip susimažinti 

sąskaitas ateityje“, – teigė G. Skaiste. 

Patvirtinus valstybės biudžetą, nuo šių metų pradžios pensijos vidutiniškai augo 12 proc., 

minimali mėnesinė alga (MMA) – 13,7 proc., neapmokestinamųjų pajamų dydis – 15 proc., o 

vidutinis darbo užmokestis, numatoma, augs per 9 proc. Skaičiuojama, jog mažiausiai 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-papildomoms-priemonems-energijos-kainoms-mazinti-nuliniam-pvm-sildymui-ir-40-mln-euru-saules-elektrinems
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uždirbantiems gyventojams pajamos „į rankas“ šiemet augs apie 65 eurus, pensijos auga apie 50 

eurų, papildomai vienišiems asmenims skiriama 32 eurų išmoka. Mokytojams ir pareigūnams 

vidutiniškai pajamos „į rankas“ augs apie 100 eurų, medikams – 55-90 eurų, o socialiniams, 

kultūros ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams – 30-80 eurų. 

2021 m. spalio mėnesį LR Vyriausybė pateikė pirmąjį energijos kainų stabilizavimo paketą, 

kurį sudarė sprendimai dėl elektros rinkos liberalizavimo antrojo etapo atidėjimo pusmečiui, 

šilumos gamintojams taikomo dujų pirkimo modelio pakeitimo ir UAB „Ignitis“ dujų kainos kilimo 

buitiniams vartotojams išdėstymo per penkerių metų laikotarpį. 

Skaičiuojama, jog naujausias PVM kompensavimas šilumos energijai, gyventojų sąskaitas 

mažinsiantis beveik dešimtadaliu, valstybės biudžetui kainuos per 23 mln. eurų. Siūlomos saulės 

elektrinių įsirengimo priemonės kofinansavimui prie jau numatytų 5,4 mln. eurų  yra skiriama 35 

mln. ES fondų virškontraktavimo lėšų papildomai, viso priemonei skiriant per 40 mln. eurų. 

Vyriausybei pritarus siūlomam PVM mažinimui, už jį balsuoti dar turės Seimas. 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 
ministerijai, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

asociacijai 
el. p. info@chambers.lt, 

Lietuvos verslo konfederacijai 

el. p. info@lvk.lt, 
Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

el. p. sekretoriatas@lpk.lt 

2022-02-     Nr. 

 

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 125
2
 

STRAIPSNIU IR 125
2 

STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO 

PROJEKTO  

 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 
Įstatymo projektu, atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų kainų augimą pasaulio rinkose, 

siekiama iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų už 

šildymą ir karštą vandenį.  

I. Sprendžiama problema Dėl išaugusių sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį padidėjusi Lietuvos 
gyventojams tenkanti finansinė našta. 

II. Siūlomos priemonės Siūloma laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti dalį 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apskaičiuoto už šilumos 
energiją ir karštą vandenį. 

III. Priemonių kaštai Valstybės biudžetas dėl PVM, apskaičiuoto už šilumos energiją ir karštą 

vandenį, dengimo netektų apie 23,3 mln. eurų. 

IV. Nauda visuomenei Sumažėjusios sąskaitos už šildymą ir karštą vandenį. 

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

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e45ae460835a11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=90a07a0d-b11e-4b06-926d-4f0e41344530
mailto:info@chambers.lt
mailto:info@lvk.lt
mailto:sekretoriatas@lpk.lt
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Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės 

sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. 
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo 

projekte neapibrėžiama naujų sąvokų. 
Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė Jūratė 

Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo, tel. 219 9383) vyriausioji 

specialistė Giedrė Morkūnienė (tel. 239 0229). 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projekte (toliau – Nutarimo 

projektas) siūloma prašyti Lietuvos Respublikos Seimą svarstyti Įstatymo projektą skubos tvarka. 
PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai. 

2. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 2 lapai. 
 

Finansų viceministrė     Rūta Bilkšytė 

 
G. Morkūnienė, tel. (8 5) 239 0229, el. p. giedre.morkuniene@finmin.lt  

 

Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 

1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 1252 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„1252 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 

dalies 1 punkte nurodytas prekes, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų 

skirtumas). 

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 

 

2 straipsnis. 1252 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo 1 

straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus. 

4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai 

patiektoms prekėms. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Projekto lyginamasis variantas  

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

mailto:giedre.morkuniene@finmin
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PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 125
2
 STRAIPSNIU IR 

125
2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 
 

1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 125
2
 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„125
2
 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 

1 punkte nurodytas prekes, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų skirtumas). 

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 
 

2 straipsnis. 125
2
 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

 
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo 1 straipsnio 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms 
prekėms. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 

PAPILDYMO 125
2
 STRAIPSNIU IR 125

2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai 

Atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų kainų augimą pasaulio rinkose, Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) siekiama iš dalies sumažinti Lietuvos 

gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį. 

R. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir 

rengėjai 

Įstatymo projektą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento 

(direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo, tel. 219 
9383) vyriausioji specialistė Giedrė Morkūnienė (tel. 239 0229). 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai 

Šiuo metu Lietuvoje nėra kompensuojamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ar jo dalis už 
šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per 

karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam 

vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija ir 

karštas vanduo).   

S. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų 

laukiama 

Įstatymo projekte siūloma laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti PVM, 
apskaičiuotą už šilumos energiją ir karštą vandenį, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 

procentų skirtumas). 

Tokia tvarka būtų taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms 
prekėms. 

T. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant Įstatymo 

projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru 
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dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų 

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma PVM dengimo tvarka būtų taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. faktiškai 

patiektoms prekėms, o įstatymas įsigaliotų 2022 m. kovo 1 d., PVM mokėtojams, tiekiantiems šilumos 

energiją ir karštą vandenį, reikės patikslinti už praėjusius laikotarpius išrašytus apskaitos dokumentus. 
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai 

Įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai nenumatoma. 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai 

Įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai nenumatoma. 
8. Ar Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams 

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.  

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius 

galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios 

Kitų įstatymų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės. 

10. Ar Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 

Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai 

įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų 

ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų. 
11. Ar Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus 

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir 
Europos Sąjungos dokumentus. 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų 

priimti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė turės priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, nustatantį 
PVM dengimo iš valstybės biudžeto tvarką. 

U. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų 

fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami 

prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais) 

Valstybės biudžetas dėl PVM, apskaičiuoto už šilumos energiją ir karštą vandenį, dengimo netektų 

apie 23,3 mln. eurų. 

V. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta. 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 

sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis  

„Pridėtinės vertės mokestis“, „šilumos energija“. 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 

Nėra. 

 

Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 

PAPILDYMO 125
2
 STRAIPSNIU IR 125

2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

2022 m.               d. Nr. 
Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 
straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos 

Respublikos Seimui.  

2. Atsižvelgianti į tai, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytu Įstatymo projektu sprendžiami šiuo metu 
dėl ekonominių aplinkybių kilę neatidėliotini klausimai, kuriais siekiama užtikrinti svarbius visuomenės 

interesus, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą šio nutarimo 1 punkte nurodytą įstatymo projektą svarstyti 

skubos tvarka. 
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3. Įgalioti finansų ministrę Gintarę Skaistę, o jai negalint dalyvauti – finansų viceministrę Rūtą 

Bilkštytę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant šio nutarimo 1 punkte nurodytą įstatymo 
projektą Lietuvos Respublikos Seime. 

 

Ministras Pirmininkas 
 

Finansų ministras 
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IS-936/661-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 

 

 2022-02-02         Nr. 3-128  

   

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „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“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).  

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei suteikti įgaliojimai nustatyti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles (toliau – 

Taisyklės).  

Nutarimo projekto tikslas – papildyti Taisykles izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

paslaugą teikiančių elektros energijos gamintojų teise įsigyti gamtinių dujų neskelbiamų derybų 

būdu iš vienintelio tiekėjo. Nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad pirkimas neskelbiamų derybų 

būdu iš vienintelio tiekėjo būtų galimas tuo atveju, kai būtų perkamos gamtinės dujos siekiant 

energetinio saugumo, patikimumo ir efektyvumo, užtikrinant parengtį izoliuotam elektros 

energetikos sistemos darbui ir tam būtiną pagaminti elektros energijos kiekį. 

Nutarimo projektu siekiama izoliuoto darbo paslaugą teikiantiems elektros energijos 

gamintojams sudaryti lankstesnes sąlygas operatyviai reaguoti į poreikį užtikrinti parengtį 

izoliuotam elektros energetikos darbui ir įsigyti tokį gamtinių dujų kiekį, kuris užtikrintų, kad 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga būtų suteikta efektyviai, saugiai bei 

patikimai. Pažymėtina, kad lankstesnis ir operatyvesnis apsirūpinimo gamtinėmis dujomis būdas 

tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje gali būti labai svarbus dėl geopolitinės situacijos 

Europoje, jeigu Europos Sąjungoje būtų susiduriama su gamtinių dujų importo iš Rusijos 

Federacijos trikdžiais ar nepakankamumu. 

Nutarimo projektas ir jo lydimieji dokumentai buvo skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

Nutarimo projektas teiktas derinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai, LITGRID AB, 

UAB „Ignitis grupė“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, AB 

„Panevėžio energija“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“, Lietuvos elektros energetikos 

asociacijai. 

Nutarimo projektas svarstytas 2022 m. vasario 1 d. Tarpinstituciniame pasitarime ir 

patikslintas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos išsakytas pastabas.  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, LITGRID AB, UAB „Ignitis grupė“, AB „Ignitis 

gamyba“ darbo tvarka informavo, kad pastabų Nutarimo projektui neturi. Pastabų iš kitų institucijų 

ir asmenų iki numatyto termino negauta. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f8f909e0840b11ecb8b0fe92fb660e20
mailto:info@enmin.lt
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Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė 

(Energetinio saugumo grupės vadovas Dainius Bražiūnas, tel. 8699 07102, el. p. 

dainius.braziunas@enmin.lt ir Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas 

Karalius, tel. 8602 46536, el. p.  gediminas.karalius@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 
 

 

Gediminas Karalius, tel. 8602 46536, el. p. gediminas.karalius@enmin.lt  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „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“ 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-

936/661-II-3-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 

mailto:dainius.braziunas@enmin
mailto:gediminas.karalius@enmin
mailto:gediminas.karalius@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f8f909e0840b11ecb8b0fe92fb660e20
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IS-936/661-II-4 priedas 

 

 
 

I. G

erulai

čio 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 

 

  

 Aplinkos ministerija parengė ir pateikė derinti Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymo 

projektas) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektus. Pastarajam Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pastabų neturi, o savo pastabas ir 

pasiūlymus teikia tik Įstatymo projektui. 

 Įstatymo projektas yra glaudžiai susijęs su LR šilumos ūkio įstatymu Nr. IX-1565, 

priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. (suvestinė redakcija nuo 2021-11-13) 

(toliau – Šilumos ūkio įstatymas), kiek tai susiję su geriamojo vandens tiekimu ir apskaita karštam 

vandeniui ruošti, todėl manytina, kad abejų įstatymų nuostatos turi derėti tarpusavyje ir 

neprieštarauti viena kitai. Tai įvertinus, atkreiptinas dėmesys, kad Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 

dalis reglamentuoja: Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – 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 iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros. Tai reiškia, kad galiojantis reglamentavimas išskiria tris karšto vandens apsirūpinimo 

būdus, iš kurių du būdai, kai karštas vanduo ruošiamas pašildant geriamąjį vandenį centralizuotai 

tiekiama šiluma, tik skiriasi subjektai, perkantys geriamąjį vandenį iš geriamojo vandens tiekėjo. 

Pirmu atveju geriamąjį vandenį perka karšto vandens tiekėjas (dažniausiai tai yra šilumos tiekėjas), 

o antru atveju – karšto vandens vartotojai (be tarpininko „karšto vandens tiekėjo“). Tuo tarpu 

Įstatymo projektas antrąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą ignoruoja, nes Įstatymo projekto 36 

str. 2 dalis: Karšto vandens tiekėjui 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. 

 Įstatymo projekto 36 str. 2 dalis (tiek pirmas, tiek antras sakinys) nustato, kad 

geriamojo vandens kiekis (karštam vandeniui ruošti) nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens 

ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Abu atvejai kalba apie 

karšto vandens ruošimą pastate esančiu įrenginiu – šilumokaičiu. Tačiau gyventojams Šilumos ūkio 

įstatymas suteikia teisę pasirinkti karšto vandens apsirūpinimo būdą, kai patys daugiabučių namų 

gyventojai perka geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-02-04 Nr. 19 

Į 2022-01-14 Nr. (10)-D8(E)-254 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 

http://www.lsta/
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individualiai, todėl tokiu atveju geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo – 

pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas gyventojo bute ar kitoje 

patalpoje, kuris tuo pačiu apskaito tik to vartotojo suvartotą karštą vandenį. 

 Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo projekto nuostata karšto vandens tiekėjui 

karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis kai kuriais 

atvejais bus neįgyvendinama, todėl geriamojo vandens apskaitos vieta, kai geriamą vandenį įsigyja 

karšto vandens tiekėjas, negali būti suabsoliutinta vieninteliu reglamentavimu. Šalyje yra atvejų, 

kuomet karšto vandens tiekėjas geriamąjį vandenį įsigyja šilumos gamybos šaltinyje (katilinėje) ir 

pašildęs iki karšto vandens paruošimo reikalavimų, atvira karšto vandens tiekimo sistema patiekia 

karšto vandens vartotojams iki jų vartojimo vietos (butų). Tai reiškia, kad pastate karšto vandens 

tiekimo įrenginių nėra, todėl ten geriamojo vandens apskaityti nereikia, nes jis nupirktas ir 

apskaitytas anksčiau kitoje vietoje. Tokių pastatų vien Panevėžio mieste yra apie 180 vnt.  

 Įvertinus tai, kas išdėstyta, siūlome Įstatymo projekto 36 str. 2 dalį papildyti ir 

išdėstyti taip: 

„2. Karšto vandens tiekėjui 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 karštam 

vandeniui ruošti vartotojo /abonento perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo tiesiogiai, 

geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, 

įrengtas geriamojo vandens tiekėjo vartotojo / abonento bute ar kitoje patalpoje.“ 

 Atsižvelgus į išdėstytus šiame rašte argumentus ir Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 11 

dalies reikalavimą: Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu, siūlome Įstatymo 

projekto 36 str. 3 dalį papildyti ir išdėstyti taip: 

„3. Geriamojo vandens ir karšto vandens šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju apskaitos 

prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens 

apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo 

lėšomis. Šių apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į 

geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį. Užmokestis 

už geriamojo ir karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą 

skaičiuojamas pagal Geriamojo ir karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir jo dydį tvirtina savivaldybės taryba. 

Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu.“ 

 Įstatymo projekte nepastebėta jokio reglamentavimo, susijusio su geriamojo vandens 

apskaita pastatų įvaduose. Direktyva (ES) 2018/2002, dėl energijos vartojimo efektyvumo, 

reglamentuoja: veiksminga vandentvarka gali labai padėti taupyti energiją. Vandens ir nuotekų 

sektoriuose sunaudojama 3,5 % suvartojamos elektros energijos Sąjungoje kiekio ir tikėtina, kad ta 

dalis didės. Tuo pačiu metu vandens nuotėkiai sudaro 24 % viso Sąjungoje suvartojamo vandens 

kiekio, o energetikos sektorius yra didžiausias vandens vartotojas – jame sunaudojama 44 % 

suvartojamo vandens kiekio. Reikėtų visapusiškai ištirti galimybes taupyti energiją panaudojant 

išmaniąsias technologijas ir procesus. Veiksminga vandentvarka, Asociacijos vertinimu, negalės 

būti, jei neturės galimybės nustatyti vandens netekčių kiekviename pastate, o toliau netektys, 

susidariusios dėl atskirų vartotojų kaltės ar techninių priežasčių, bus traukiamos į reguliuojamas 

sąnaudas (vandens kainą), nesigilinant į šių nuostolių priežastingumą. Siekiant efektyvios veiklas, 

kad kiekvienas vartotojas gautų paslaugą už objektyvią, aiškiomis sąnaudomis grįstą kainą, yra 

būtinas pastatų įvadinių geriamojo vandens apskaitos prietaisų įtraukimas į kainodarą, prieš tai juos 

įrengiant visuose pastatų įvaduose. Taip pat labai svarbu, kad geriamojo vandens apskaitos 

prietaisas, įrengtas geriamojo vandens tiekėjo prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, turėtų 
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galimybę perduoti rodmenis nuotoliniu būdu, kadangi šio prietaiso rodmenys tiesiogiai dalyvauja 

šilumos paskirstyme, o dauguma šilumos tiekėjų turi nuotolinį nuskaitymą nuo savo apskaitos 

prietaisų. Susidaro situacija, kad geriamojo vandens tiekėjas neįdiegė nuotolinės duomenų 

nuskaitymo sistemos ir šiuos duomenis reikalingus šilumos tiekėjui neteikia elektroninėmis ryšio 

priemonėmis. Šilumos tiekėjas dažnu atveju pats turi nurašinėti rodmenis pastatuose rankiniu būtu, 

kas didina jo ir šilumos vartotojų sąnaudas. Tai įvertinus, siūlome Įstatymo projekto 20 straipsnį 

papildyti naujomis dalimis: 

„20 straipsnis. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų 

tvarkytojų teisės ir pareigos 

5. Geriamojo vandens tiekėjai įrengia įvadinius geriamojo vandens apskaitos prietaisus. Visas 

geriamas vanduo apskaitomas įvadiniais apskaitos prietaisas, o skirtumas tarp įvadinio 

geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir atsiskaitomojo geriamojo vandens prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginį ir atsiskaitomųjų geriamojo apskaitos prietaisų butuose sumos 

išdalinamas to namo vartotojams apmokėti, jei geriamojo vandens tiekėjas įvykdė pareigą 

sutvarkyti geriamojo vandens apskaitą pastate: įrengė įvadinį geriamojo vandens skaitiklį, 

skaitiklį prieš karšto vandens ruošimo įrenginį bei butuose įrengė geriamojo vandens ir 

karšto vandens skaitiklį, jei gyventojai pasirinko karštu vandeniu apsirūpinti be karšto 

vandens tiekėjo. 

6. Geriamojo vandens tiekėjo įrengiami apskaitos prietaisai gali turėti galimybę rodmenis 

nuskaityti nuotoliniu būdu. Jei geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginį, rodmenys nenuskaitomi nuotoliniu būdu, geriamojo vandens 

tiekėjas paskutinę mėnesio dieną šiuos rodmenis nurašo ir perduoda karšto vandens tiekėjui 

ir (ar) šilumos tiekėjui.“ 

 

 Energetikos ministerija parengė ir viešam derinimui (2021-12-29 – 2022-02-17) 

pateikė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą. Tiek Energetikos ministerijos, tiek Aplinkos 

ministerijos įstatymų projektai susiję, todėl nuostatos turėtų būti suderintos. Primygtinai kviečiame 

apsvarstyti (kaip alternatyvą) ir abiejuose įstatymuose paprastai ir vienodai reglamentuoti karšto 

vandens tiekimą, suformuluojant šias koncepcines nuostatas projektų redakcijose: 

1. Visas geriamas vanduo patekęs į pastatą ir apskaitytas įvadiniais skaitikliais paskirstomas 

tame pastate esantiems geriamojo vandens vartotojams apmokėti. 

2. Individualiai suvartoto geriamojo vandens kiekis (tiek šalto, tiek ir karšto vandens)  

išmatuojamas vartojimo vietoje įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais arba 

įvertintas Tarybos nustatytomis normomis, kai prietaisų nėra arba jie neveikia.  

3. Individualiai suvartoto šalto ir karšto geriamojo vandens apskaitos prietaisus įrengia ir 

eksploatuoja  geriamojo vandens tiekėjas arba kitas vartotojų (pastato valdytojo) pasirinktas 

asmuo, pasiūlęs šią paslaugą už mažesnę kainą.  

4. Geriamojo vandens skirtumas tarp išmatuoto įvadiniais skaitikliais ir individualiai suvartoto 

suminio kiekio padalijamas pastate esantiems geriamojo vandens vartotojams proporcingai 

jų disponuojamos nuosavybės daliai. 

5. Šilumos, geriamojo vandens ar kitų išteklių karštam vandeniui ruošti tiekėjai įrengia ir 

prižiūri įvadinius apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.  

    

 Tikimės šiame rašte išdėstytų pasiūlymų įvertinimo Įstatymo projekte, o esant 

poreikiui Asociacija visada pasirengusi savo pasiūlymus pristatyti ir pagrįsti papildomai. Tikimės 

konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

mailto:mantas@lsta.lt
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AB „Panevėžio energija“ PASTABOS Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo 

 
From: Vidmantas Povilas Zalkauskas <v.zalkauskas@pe.lt>  

Sent: Tuesday, February 1, 2022 4:04 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 
Cc: Rolandas Bitcheris <r.bitcheris@pe.lt> 

Subject: Fw: PASTABOMS_Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  

 

Laba diena, siunčiame pora pastabų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimo projekto:  

W. Projekte neatsižvelgta, kad Lietuvoje yra antras apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, 

t.y. kai karšto vandens ruošimui geriamąjį vandenį vartotojai perka iš geriamojo 

vandens tiekėjo, o šilumą karšto vandens ruošimui – iš šilumos tiekėjo.  

Projekte (36 str.) nustatyta, kad jei yra karšto vandens tiekėjas, tai jis geriamąjį vandenį 

karšto vandens ruošimui perka iš geriamojo vandens tiekėjo pagal apskaitos prietaisą, įrengtą prieš 

karšto vandens ruošimo įrenginį.  

X. Tuo pačiu nesprendžiamas karšto vandens skaitiklių įrengimo ir priežiūros 

daugiabučiuose namuose klausimas.  
 

Pagarbiai  
Vidmantas Žalkauskas  
Klientų aptarnavimo tarnybos viršininkas  
AB „Panevėžio energija“  
Senamiesčio g. 113, Panevėžys  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 31  
Mob. 8 687 58 759  

 
----- Forwarded by Vidmantas Povilas Zalkauskas/Psilt on 2022-02-01 16:00 -----  
From:        Rolandas Bitcheris/Psilt  
To:        Tadas Jautakis/Psilt@Psilt, Vidmantas Povilas Zalkauskas/Psilt@Psilt  
Date:        2022-01-20 15:01  
Subject:        Fw: PASTABOMS_Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  

 
 

Pagarbiai  
Rolandas Bitcheris  
Gamybos direktorius  
AB „Panevėžio energija“  
Senamiesčio g. 113, Panevėžys  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 05  
Mob. 8 698 37 479  

 
----- Forwarded by Rolandas Bitcheris/Psilt on 2022-01-20 15:01 -----  
From:        Petras Diksa/Psilt  
To:        006 Gamybos direktorius, Robertas Kerezis/Psilt@Psilt  
Date:        2022-01-20 14:57  
Subject:        Fw: PASTABOMS_Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  

mailto:v.zalkauskas@pe.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:r.bitcheris@pe.lt
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Išnagrinėti pateikti pastabas.  
 

Pagarbiai  
Petras Diksa  
Generalinis direktorius  
AB „Panevėžio energija“  
Senamiesčio g. 113, Panevėžys  
Tel. (8 ~ 45) 50 10 01  

-----  

Forwarded by Petras Diksa/Psilt on 2022-01-20 14:56 ----- From:        Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> To:         Subject:       

 PASTABOMS_Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo  

 
 

Siunčiame LR aplinkos ministerijos parengtus ir derinimui teikiamus LR geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo ir LR vietos savivaldos 

įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus.  

  

Tikslas – užtikrinti kokybišką vandenį visiems gyventojams ir sumažinti 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.  

Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame iki vasario 4 d. (penktadienio) LŠTA el.paštu info@lsta.lt  
 

Pagarbiai  

_____________________________________  

Danguolė Turčinavičienė  

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA  

Administratorė  
tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104  

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

 
 

mailto:info@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) 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-936/661-II-4-1 priedas 2022-02-07.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
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IS-936/661-II-5 priedas 
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IS-936/661-II-6 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 Specialiųjų tyrimų tarnybai 

 

     2022-02-03   Nr. 3-145 

 

DĖL 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 TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) teikia 

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 

(toliau – Įstatymo projektas) išvadoms gauti. 

Įstatymo projektą paskatino parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021–2024 metų 

teisėkūros plane nurodytas pavedimas – Šilumos ūkio įstatyme numatyti pakeitimus, skatinančius 

ilgalaikį centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines priemones 

investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo 

didinimu, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, taip pat siekiant spręsti 

kitas šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos neatitiktis esamam teisiniam reguliavimui.  

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – Įstatymas) nuostatos nevisiškai ir aiškiai teisiškai reglamentuoja 

kintančią šilumos ūkio sektoriaus veiklą, todėl Įstatymo projektu siekiama: 

1. Aiškiau apibrėžti sąvokas: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“, 

„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“, 

„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis 

planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos 

dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“, 

„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos 

pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į 

„Šilumos bazinis pajamų lygis“. 

2. Praplėsti vietos savivaldos įtaką planuojant šilumos ūkio plėtrą ir 

investicijas. 

3. Nustatyti šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano rengimo gaires. 

4. Tikslinti apsirūpinimo karštu vandeniu teisinį reglamentavimą. 

5. Tikslinti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarką. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fe9599b084ef11ecb8b0fe92fb660e20
mailto:info@enmin.lt
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6. Nustatyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) veiklos kriterijus, užtikrinant pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant atsakomybės, 

kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už 

veiklos pažeidimus skyrimą. 

7. Apibrėžti garantinio šilumos tiekimo teisinį reguliavimą. 

8. Įtvirtinti naujus šilumos kainodaros principus.  

9. Atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.  

II. Siūlomos 

priemonės 

1. Tikslinamos sąvokos: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“, 

„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“, 

„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis 

planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos 

dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“, 

„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos 

pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į 

„Šilumos bazinis pajamų lygis“. 

2. Vietos savivaldai nustatoma galimybė ilgesniam laikotarpiui pagal 

nurodytus principus planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, rengiant 10 metų 

laikotarpio strateginius dokumentus, – šilumos ūkio specialųjį  planą ir 

savivaldybės strateginį šilumos ūkio plėtros planą. 

3. Nustatomos šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros plano rengimo gairės. 

4. Tikslinamas apsirūpinimo karštu vandeniu reglamentavimo 

mechanizmas. 

5. Tikslinama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarka. 

6. Papildomai nustatomi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos kriterijai, užtikrinant pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant 

atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių 

taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimą. 

7. Nustatomas garantinio šilumos tiekimo teisinio reguliavimo 

mechanizmas.  

8. Įtvirtinami nauji šilumos kainodaros principai, mažinantys 

administracinę naštą, skatinantys investicijas į inovacijas ir centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo įmonių paslaugų 

plėtrą, bei sudarantys nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai 

tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. 

9. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 

III. Priemonių 

kaštai 

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą būtų užtikrinta šilumos ūkio sektoriaus 

tvari plėtra, skatinant centralizuoto šilumos tiekimo sistemų 

dekarbonizaciją, jų efektyvumo didinimą, pagrįstą investicijų planavimą. 

Įtvirtinus naujus šilumos kainodaros principus, skatinančius investicijas į 

inovacijas ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, 

efektyvių, tvarių technologiškai pažangių šilumos tiekimo sistemų plėtrą 

bei sudarančius nediskriminacinę aplinką visiems šilumos ūkio rinkos 

dalyviams, būtų įgyvendintas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas tikslas / priemonė – 

mažinti nacionalinio reguliuotojo tikrinamų ir vienasmeniškai nustatomų 
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šilumos kainų kiekį. Sprendžiama vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu 

problema sumažintų ginčus tarp šilumos, geriamojo vandens tiekėjų ir 

vartotojų. Įtvirtinus papildomas nuostatas pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybei gerinti, nustatant atsakomybės, 

kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už 

veiklos pažeidimus skyrimą, tikimasi efektyvesnės veiklos ir kylančių 

ginčų mažėjimo. Kiti Įstatymo projekto nuostatomis įtvirtinami pakeitimai 

šilumos ūkio sektoriaus rinkos dalyviams padės aiškiai ir nedviprasmiškai 

vertinti šilumos ūkio teisinio reguliavimo aspektus. 

Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame 

rašte. 

Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

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

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Įstatymo projekto numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliktas. 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui (antikorupcinis) vertinimas 

atliktas. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

Įstatymo projektas buvo teikiamas išvadoms gauti suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms, 

paskelbtas TAIS.  

Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 15 lapų. 

3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 19 lapų. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 17 lapų. 

5. Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai.  

6. Įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

V. Dzermeikiene, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
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TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

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  

ĮSTATYMAS 

 

2022  m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“. 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

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

„2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – 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, atsinaujinančius energijos išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti 

iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

K. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Atliekinė šiluma –  pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudota šilumos energija. Pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų 

sektoriuje sukuriama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, 

nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.“ 

L. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi: 

„101. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto Tarybos paskirtas šilumos tiekėjas, 

vykdantis garantinį šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas 

veiklos licencijos galiojimas.“ 

M. Papildyti 2 straipsnį 102 dalimi: 

„102. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos 

tiekėjo, kai šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.“ 
N. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens geriamojo vandens 

ir šilumos karštam vandeniui ruošti įsigijimas bei karšto vandens pardavimas karšto vandens 

vartotojams.“ 

O. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, 

išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos 

efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), 

vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, 

apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų 

gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.   

Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

P. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8775feb084ef11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xowhb5h
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„27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, 

antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį 

metams. 

Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis – pastovi šilumos bazinio pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

Q. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės 

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis  

reglamentuotos vidutinės vidaus patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal statybos 

techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima 

baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina galimybę 

vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą individualiai.“ 

9. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir 

kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos 

kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos 

kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 

metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 

ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms 

apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų laikotarpiui nustatytas pajamų lygis, sudarytas 

iš pastoviosios dalies pajamų lygio ir kintamosios dalies pajamų lygio, apskaičiuotų pagal 

Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

10. Pakeisti 2 straipsnio 37 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„37. Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę 

šilumos vartojimo galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už 

šilumos kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 

11. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai gaminti ir (ar) 

karštam vandeniui gaminti, ruošti, perduoti, vartoti transportuoti ar kaupti.“ 

R. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„50. Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, 

kuriame, įgyvendinant šilumos ūkio priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 

vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos įrenginiai, 

tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir 

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“ 

S. Pakeisti 2 straipsnio 53 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„53. Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios  ir kintamosios 

dedamųjų dalių, mokamų euro centais už kilovatvalandę.“ 

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 

specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai 

tikslai ir (arba) pažangos uždaviniai ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotos šilumos ūkio 

priemonės ir savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. 

2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo 

ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 
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3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 

vartotojams mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo 

poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro 

apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis 

dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo 

specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo, ir 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos 

esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai 

sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad 

būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina 

įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo galimybes ir 

palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos 

poreikius. 

4. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios 

šilumos, elektros, dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų 

teises ginančios organizacijos. Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima 

nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Elektros, 

geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės 

teritorijoje.  

5. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai 10 metų, 

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų 

plane, savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane ir šio įstatymo 1 straipsnyje 

nurodytus tikslus, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę 

aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus 

veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 

šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti 

šilumos ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar 

teritorijų planavimo dokumentai neatitinka šilumos ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų 

planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek neprieštarauja šioms priemonėms.“  

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 82 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 

„82 straipsnis.  Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas 

1. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas rengiamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo ir šio įstatymo nuostatomis. 

2. Pagrindinis savivaldybės strateginio šilumos ūkio plėtros plano tikslas yra užtikrinti 

tvarią šilumos ūkio plėtrą, tenkinti vartotojų šilumos poreikius būtinomis pagrįstomis 

sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 

3. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas sudaromas dešimties metų 

laikotarpiui ir tvirtinamas savivaldybės tarybos nutarimu. 

4. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas turi būti pagrįstas kaštų ir 

naudos analize.  

5. Savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane nurodoma: 

1) savivaldybės šilumos ūkio plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planas 

dešimties metų laikotarpiui, planuojami įgyvendinimo terminai, lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai, 

užtikrinant, kad savivaldybės centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nebus sukuriami 

pertekliniai šilumos gamybos pajėgumai ir (ar) nesusidarys šilumos gamybos pajėgumų 

trūkumo; 

2) centralizuoto šilumos tiekimo perspektyvinės plėtros zonos; 
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3) veiksmingos priemonės šilumos tiekimo patikimumo didinimui, šilumos tiekimo 

paslaugų kokybės gerinimui ir šilumos tiekimo sistemos optimizavimui; 

4) veiksmingos priemonės šilumos suvartojimo paklausos mažinimui, diegiant 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo pirmumo principą; 

5) potencialūs atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekinės šilumos panaudojimo 

šaltiniai ir jų integravimo į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą priemonės; 

6 ) šilumos gamybos įrenginių galių ir papildomų šilumos gamybos įrenginių galių 

poreikio prognozės dešimties metų laikotarpiui; 

7) pagrįstos šilumos tiekimo sistemos poreikių prognozės ir jų prielaidos; 

8) galimybės diversifikuoti centralizuotame šilumos tiekime naudojamus 

atsinaujinančius energijos išteklius. 

6. Parengtas savivaldybės strateginio šilumos ūkio plėtros plano projektas skelbiamas 

savivaldybės interneto svetainėje ir teikiamas viešoms konsultacijoms, pastaboms pateikti 

nustatomas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų terminas.  

7. Jeigu savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane nustatomas papildomų 

šilumos gamybos pajėgumų poreikis, savivaldybės skelbia konkursus naujiems pajėgumams 

įrengti. Konkurso sąlygose turi būti numatytas prioritetas efektyvumą didinančioms 

technologijoms, tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams ir mažiausiai šilumos kainai. Savivaldybės taryba užtikrina, kad organizuojant 

konkursą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo 

principų. Konkurso sąlygų projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir dėl šių 

sąlygų konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis. Atlikus konsultacijas konkurso sąlygų 

projektas teikiamas derinti su Taryba.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 83 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 

„83 straipsnis.  Šilumos tiekėjo vykdoma šilumos ūkio plėtra ir įgaliojimai priimti 

sprendimus dėl investavimo 

1. Šilumos tiekėjas, tiekiantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas trejus 

metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, parengia ir atitinkamos savivaldybės administracijai 

pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, kuris yra grindžiamas 

esamu ir numatomu šilumos gamybos poreikiu bei šilumos gamybos pajėgumais. Šilumos 

ūkio plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos šilumos tiekimo sistemų 

reikalingam pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plane nurodoma: 

1)  šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, plėtros perspektyvinės 

zonos; 

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos planuojamos investicijos, finansavimo šaltiniai;  

3) energijos išteklių poreikių prognozės; 

4) naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir data), laikantis technologinio neutralumo 

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

6) šilumos tiekimo įmonės paslaugų plėtra ir paslaugų kokybės gerinimo planas; 

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

8) perspektyvinė šilumos tiekimo sistemos plėtros analizė, galimybės pereiti prie 

ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  
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9) galimi atsinaujinančių energijos išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir 

integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas 

ilgalaikėje perspektyvoje.  

3. Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje 

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas 4 metus privalo įvertinti galimybę 

panaudoti centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo 

paslaugas, kai tam panaudojamas paklausos valdymas, perteklinės elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių išteklių energijos kaupimas, taip pat įvertinti, ar naudotis 

nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

operatoriams. Šilumos tiekėjai vertinimo rezultatus pateikia ir (ar) panaudoja rengdami 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. 

4. Rengdamas dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, šilumos tiekėjas 

daro pagrįstas prielaidas apie šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

5. Šilumos tiekėjų investiciniai planai derinami šilumos tiekimo įmonės valdyboje ir su 

savivaldybės administracijos direktoriumi. 

6. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais šilumos tiekimo sistemos 

naudotojais ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

7. Savivaldybės administracija išnagrinėja, ar dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros plane įvertinti investavimo poreikiai, kurie buvo nustatyti viešo konsultavimosi metu. 

Savivaldybės administracijos prašymu šilumos tiekėjas privalo iš dalies pakeisti savo 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, jeigu jame neatsižvelgta į savivaldybės 

nurodytus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, arba jeigu 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planas nesuderintas su Nacionaliniame 

pažangos plane nustatytais valstybės energetikos politikos strateginiais tikslais ir (arba) 

pažangos uždaviniais ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis šilumos ūkio 

priemonėmis, taip pat nesuderintas su Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų 

planu, Šilumos ūkio specialiuoju planu, savivaldybės šilumos ūkio plėtros strategiją ir šio 

įstatymo 1 straipsnyje nurodytais tikslais.  

8. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir viešai paskelbia gautus rezultatus. Dešimties 

metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plano nevykdantį šilumos tiekėją savivaldybės 

administracija įpareigoja jį vykdyti.“ 

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

1. Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą 

šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. 

2. Jeigu šilumos tiekėjui dėl šio įstatymo 30 straipsnyje nurodytų priežasčių 

sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas ir šis šilumos tiekėjas negali vykdyti šilumos 

tiekimo, šilumos tiekimą vykdo šio įstatymo 181 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas 

garantinis šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Kitas 

šilumos tiekėjas turi būti paskirtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo šilumos tiekėjui 

išduotos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo šio įstatymo 30 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

3. Jeigu savivaldybės institucija per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą 

nepaskiria kito šilumos tiekėjo, Taryba gali pratęsti garantinio šilumos tiekimo laikotarpį toje 

teritorijoje, vadovaudamasi šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Savivaldybės institucija, 

siekdama pratęsti garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje, Energetikos 

ministerijai, Tarybai ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai turi nurodyti 
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priežastis, dėl kurių nebuvo paskirtas kitas šilumos tiekėjas, ir nurodyti terminą, ne ilgesnį 

kaip vieni metai, per kurį paskirs kitą šilumos tiekėją.“ 

 

7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

T. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį 

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo 

šiluma sistemoje atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant 

komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip Tarybos 

nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo šiluma 

sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, 

reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos 

aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, 

tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, 

privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, 

ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, 

tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į 

veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 

mažiausiomis sąnaudomis.“ 

U. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos 

gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) tiesiogiai susijusiems 

su šilumos gamyba ir tiekimu įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar 

naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija. Šiuo atveju 

nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 

nustatyta tvarka taikoma 5 metus po projekto finansavimo pabaigos ir šilumos bazinio 

pajamų lygio nustatymo.“  

 

8 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas 

V. Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Vadovaujantis šilumos aukciono rezultatais, šiluma gaminama ir (ar) superkama 

neviršijant aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių ir atsižvelgiant į aprūpinimo 

šiluma sistemos technines galimybes, kaip numatyta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais 

sąlygų sąvade ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše. Šilumos tiekėjas 

kiekvienam šildymo sezonui nustato ir viešai skelbia vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį 

šilumos tiekimo sistemoje. Tais atvejais, kai šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys atliekas, ir superkamas atliekinės 

šilumos kiekis neviršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikio atitinkamoje šilumos tiekimo 

sistemoje,  Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne didesnę kainą, negu šilumos 

tiekėjo Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Jeigu 

konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys atliekas, ir superkamas atliekinės 

šilumos kiekis viršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį, Taryba gali nustatyti kitokį 

šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdą tokioje šilumos tiekimo sistemoje.“ 

W. Pakeisti 101 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. 

Jeigu siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 
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1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginantys atliekas; 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

54) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

65) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

76) iškastinio kuro katilinės.“ 

 

9 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant 

vartotojo pasirinktą šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį 

šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Daugiabučio namo vartotojams, atsižvelgiant į šilumos punkto įrenginių nuosavybę, 

taikomas šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdas. Jeigu šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios nuosavybės teise šio įstatymo 24 straipsnio 2 

dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos 

punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo savininkams, 

Vartotojai 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. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo 

suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos 

tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens 

tiekėjo, vartotojai su atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti 

reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio namo 

Nupirkto nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, 

geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. 

Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. 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. Karšto vandens kaina, 

pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo 

tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą 

vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir 

išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti 

karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens 

tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto 
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vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Daugiabučio namo vartotojams karšto vandens tiekėju 

pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas vykdomas pagal šilumos tiekėjo su 

vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis. Tuo atveju, kai vartotojai 

nesudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, karštas vanduo 

tiekiamas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas.“ 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu: 

„181 straipsnis. Garantinis šilumos tiekimas 

1. Garantinis šilumos tiekimas vykdomas siekiant užtikrinti saugų ir patikimą 

vartotojų aprūpinimą šiluma, vadovaujantis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo 

vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis. 

2. Garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje vykdo šio straipsnio 8 dalyje 

nustatyta tvarka paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, kai šilumos tiekėjui jo veiklos 

teritorijoje licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas. Garantinis šilumos tiekimas 

pradedamas vykdyti nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo 

veiklai išduotą licenciją priėmimo. 

3. Garantinis šilumos tiekėjas garantinį šilumos tiekimą vykdo, kol bus paskirtas kitas 

šilumos tiekėjas arba licencijos sustabdymas bus panaikintas.  

4. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kainą nustato Taryba, vadovaudamasi 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka ir 32 

straipsnio nuostatomis.  

5. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

naudoti visą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam 

šilumos tiekimui vykdyti. 

6. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi užtikrinti 

saugų, patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą iki šilumos tiekimo ir vartojimo ribos, prižiūrėti 

garantinio šilumos tiekimo veiklos vykdymo metu naudojamą šilumos tiekimo infrastruktūrą, 

kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam šilumos tiekimui. 

7. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

vykdyti reikalingą šilumos tiekimo infrastruktūros plėtrą ar rekonstrukciją tik išskirtiniais 

atvejais, kai tai būtina kokybiškoms paslaugoms užtikrinti. Šios investicijos turi būti 

suderintos šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.  

8. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo nuostatomis, perima teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su šilumos tiekimo veikla, 

pagal visas šilumos tiekėjo, kuriam sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, šilumos 

tiekimo sutartis su vartotojais. Garantinio šilumos tiekėjo perimtų šilumos tiekimo sutarčių 

teisės ir pareigos vartotojams išlieka. 

9. Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu tą šilumos tiekimo įmonę, 

kurios yra geriausios finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo rodiklių vertės tarp visų 

regiono šilumos tiekimo įmonių, ir paskiria vykdyti garantinio tiekėjo veiklą kiekvienam 

regionui Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka arba 

šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. 

10. Garantinis šilumos tiekėjas turi atitikti šiuos kriterijus:  

1) turi turėti šilumos tiekimo licenciją; 

2) finansinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė; 

3) įsiskolinimo lygis turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė. 

11. Jeigu konkursui paraiškos nepateikė nė vienas regiono šilumos tiekėjas, 

atitinkantis garantinio šilumos tiekėjo kriterijus, garantiniu šilumos tiekėju parenkamas 

konkurse dalyvaujantis geriausius kriterijų rodiklius turintis kito regiono šilumos tiekėjas. 
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12. Jeigu per konkurso organizavimo garantiniam šilumos tiekimui vykdyti taisyklėse 

nustatytą terminą noro vykdyti garantinio šilumos tiekimo nepareiškia nė vienas šilumos 

tiekėjas  arba nė vienas šilumos tiekėjas neišrenkamas konkurso nugalėtoju, Taryba privalo 

išrinkti geriausius kriterijų rodiklius turintį šilumos tiekėją regione ir motyvuotu sprendimu 

įpareigoti jį vykdyti garantinį šilumos tiekimą to regiono savivaldybėse esančiose šilumos 

tiekimo sistemose. 

13. Garantinis šilumos tiekėjas skiriamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

14. Taryba kas penkerius metus įvertina, ar konkurso būdu paskirtas ar įpareigotas 

garantinis šilumos tiekėjas atitinka garantiniam šilumos teikėjui taikomus kriterijus, 

nustatytus šio straipsnio 10 dalyje. 

15. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kaina už garantinį šilumos tiekimą vykdyti 

įpareigotam šilumos tiekėjui taikoma tik garantinio šilumos tiekimo metu ir nustatoma 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka.  

16. Garantinis šilumos tiekėjas privalo atskirai tvarkyti su garantinio šilumos tiekimo 

veikla susijusią apskaitą.“ 

 

12 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas   

Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 

„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip 

pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu 

ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, 

turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą 

kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise 

priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja 

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas 

atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

(eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių 

įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės 

veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius 

privalo pateikti  pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo 

dokumentus, numatytus Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklėse. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, 

priežiūros ir naudojimo dokumentai yra neatskiriama daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros sutarties dalis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla 

arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo 
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ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar 

paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. 

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti 

šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo 

santykiais, išskyrus atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir 

patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat 

asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei 

pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos 

šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos 

patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos ataskaitas pastato 

savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties 

dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją 

rengia. Rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir teikia juos 

pastato savininkui ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Pastato 

savininkas ir (ar) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nustato būtinas 

priemones dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

ir efektyvumo didinimui užtikrinti. Šioms priemonėms užtikrinti gali būti panaudojamos 

namo bendraturčių kaupiamosios lėšos. Taryba, vykdydama pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) patikrinimą, įvertina pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pateiktas ataskaitas, nustatytų priemonių dėl 

privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo 

didinimui užtikrinti pagrįstumą ir vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti Tarybos 

nustatytas sankcijas. 

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems 

priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su 

daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir 

pateikia jį šilumos tiekėjui. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) neparengus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų naujam šildymo 

naujam šildymo sezonui gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. Ginčus tarp šio 

proceso dalyvių sprendžia Taryba. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu 

savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos 

ministerija susitarimą dėl energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia 

naujas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems 

mažiau kaip 5 000 prijungtų vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh 
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šilumos, taip pat tais atvejais, kai atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris gyvena tame pastate.  

54. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks 

prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos atskirai.  

65. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per 

ketverius metus atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl 

jų atitikties nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato Taryba. Taryba, gavusi pranešimą 

dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos 

vartojimo, gali atlikti neplaninį to daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus 

reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos 

sankcijos. 

76. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro 

šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto 

vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Kol šalys sudaro individualias  

sutartis, šilumos tiekėjo ir (ar)  karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius reglamentuoja šilumos pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos ir karšto vandens pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos, kurias tvirtina Vyriausybės įgaliota 

institucija. Kai šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra ir pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojas, šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis ir 

(ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis nesudaroma.“ 

 

13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, 

paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir 

numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą 

šilumos bazinį pajamų lygį, šilumos pastoviosios dalies pajamų lygį ir šilumos kintamosios 

dalies pajamų lygį, šilumos bei karšto vandens kainas dedamąsias. Šilumos bazinis pajamų lygis, 

šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis ir šilumos kintamosios dalies pajamų lygis bei Kainų 

kainos dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 

dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto 

vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie metinius finansinius ir veiklos 

rodiklius, veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos 

plėtrą, šilumos bazinį pajamų lygį, šilumos pastoviąją pajamų lygio dalį  ir šilumos kintamąją 

pajamų lygio dalį, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) informacija apie 

jo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų 
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teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie 

investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi būti skelbiami energetikos ministro nustatyta 

tvarka. 

6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių 

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

praėjusius kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto 

svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui 

išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 

reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą organizuoja pastato 

savininkai ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Šilumos 

tiekėjas informuoja pastato savininkus ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojus apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius namus.  

3. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja Taryba. 

Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, priima 

sprendimą, įpareigojantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją vykdyti 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris turi būti 

įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto sprendimo. 

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojo, panaudojant daugiabučio namo bendraturčių kaupiamąsias 

lėšas, ir turi gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

15 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

X. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir 

jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise arba pagal susitarimą su jo savininku. 

2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant 

renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

3. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių 

bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto 

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, išmontuoti šilumos punkto 
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įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui, netaikant šio 

straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių grąžinimas numatytas šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse sąlygose, šių įrenginių vietoje sumontuojant 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise valdomus šilumos punkto 

įrenginius.“ 

 

16 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) derinti su licenciją išdavusia institucija  savivaldybės administracija valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai savivaldybės 

institucijai informaciją apie jų vykdymą;“. 

 

17 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„32 straipsnis. Šilumos kainodara 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą 

šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba 

dvinarę kainą pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri 

(kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, 

vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal 

dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų 

šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei 

apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar 

karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo 

(įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos 

pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. 

Kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos ir į 

šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės biokuro ir 

gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės biokuro kainos arba vidutinės biokuro 

biržos kainos, arba vidutinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę biokuro kainą, vidutinę biokuro 

biržos kainą ir vidutinę gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato 

Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro 

biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių 

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio 

ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal 

šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo 

ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo 

sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas 

tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

6. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės 
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institucijos ir Tarybos pastabas, parengia ir teikia Tarybai bei savivaldybės institucijai šilumos 

bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai bazinės 

kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės 

institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos 

bazinę kainą. Dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos šilumos vartotojų teises 

ginančios organizacijos. Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Taryba nustatytas šilumos 

bazines kainas skelbia savo interneto svetainėje. Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose 

savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, gali teikti Tarybai nustatyti skirtingas šilumos 

bazines kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl skirtingų šilumos 

bazinių kainų šilumos tiekimo sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo 

jį teikti dėl visų skirtingose savivaldybėse esančių šilumos tiekimo sistemų. Šilumos tiekėjas arba 

savivaldybė turi teisę teisme apskųsti Tarybą dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. 

7. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika – šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais 

savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į 

Tarybos nustatytas šilumos bazines kainas. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą 

nenustato šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Taryba 

vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos bazinių kainų dedamosioms. 

Tarybos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios skelbiamos viešai ir taikomos nuo kito 

mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų 

ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – įmonių tiekiamos šilumos bazines 

ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir apie tai informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka 

nagrinėja Taryba; 

3) savivaldybių tarybų nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 

mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos; 

4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – ne trumpesniam kaip 3 metų ir 

ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.  

8. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia 

perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Tarybai bei savivaldybei, kiti 

šilumos tiekėjai – tik savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų 

dedamąsias. 

9. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys 

ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų 

dedamųjų nustatymo. Taryba nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo 

pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, 

Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias. Jos galioja, kol 

pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

10. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama 

ne ilgiau kaip 3 metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindžiamas tiekėjo būtinomis 

(valstybės normuojamomis) ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 

11. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų 

nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens 

kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, 
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savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų 

suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos 

pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos 

dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias nustato 

savivaldybių tarybos. 

12. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti 

šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, 

suderinęs su Taryba. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už 

suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

13. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 

kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, 

teikia vienodas šilumos kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato 

šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 

4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

šioje procedūroje nedalyvauja. 

14. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos kainų dedamąsias 

mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

15. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai 

ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto 

vandens kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens 

kainų nustatymo metodiką ir suderinęs su Taryba. Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 

16. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir 

pakitusias perkamos šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie 

šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo 

vandens ir šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens 

galutines kainas. 

17. Duomenis apie kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus 

apie naujas geriamojo vandens kainas įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 

10 dienos. 

18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio 

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, 

naudotinas skaičiuojant šilumos ir karšto vandens kainas. 

19. Taryba ir savivaldybės kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto 

vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos. 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, 

geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų 

skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias. 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą 

šilumos energiją pasirinktinai vienanarę arba dvinarę kainą. Jeigu pastato šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą 

ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą 

šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 
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2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos tiekėjo būtinomis 

pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), 

perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą 

vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Minėtoms sąnaudoms 

taikomos veiklos efektyvumo užduotys, nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu 

Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos 

ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ir (ar)  karšto vandens 

kainas. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, 

susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos 

kainas Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant šilumos tiekėjo būtinąsias pagrįstas 

sąnaudas už kurą, privalo būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių 

rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti 

nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, kaina neribojama. 

Kitoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo nustatyta, kad kuras, 

naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos 

išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainą ribojamas pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima 

įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos pajamų lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti 

diferencijuojami pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, 

tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar 

šio straipsnio 19 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka. 

6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos 

bazinį pajamų lygį 5 metams nustato Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – savivaldybės 

institucija. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio (arba iki šiuo metu šilumos bazinės 

kainos galiojimo pabaigos) teikia Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų teikia Tarybai 

pagrįstas pastabas dėl šilumos bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, išnagrinėjusi pateiktą 

šilumos bazinio pajamų lygio projektą ir savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 darbo 

dienų jų negavusi, nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka.  

8. Taryba, nustatydama šilumos bazinį pajamų lygį, skatina šilumos tiekėjus 

trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo saugumą, inovacijas ir atlikti susijusius mokslinius 

tyrimus. Šilumos tiekimo įmonių pelnas yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, o po to 

reinvestuojamas, jei finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad pelnas yra 

mažesnis, nei žemutinė Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo reikšmė. Šilumos bazinio 
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pajamų lygio galiojimo laikotarpiu šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi su vartotojais 

dėl šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda. 

9. Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus ir su savivaldybės taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto 

planus.  

10. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

pajamų lygio galiojimo metais, Tarybai nustačius šilumos bazinį pajamų lygį, savivaldybės 

taryba ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį pirmiesiems 

šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą 

terminą nenustato šilumos metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio 

galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų lygį; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos bazinį pajamų lygį ir 

kasmet koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. 

11. Šilumos bazinį pajamų lygį kasmet koreguoja šilumos tiekėjas, vadovaudamasis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį (šilumos metinį 

pajamų lygį), vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato savivaldybės 

taryba. 

12. Šilumos bazinio pajamų lygio koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai 

planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų 

įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos 

atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatomas mažėjantis 

šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei leistina investicijų grąža. Taryba 

kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą, 

siekdama įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal šio įstatymo ir Šilumos kainų 

nustatymo metodikos nuostatas. 

13. Šilumos tiekėjas parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio 

pajamų lygio galiojimo pabaigos (arba iki šiuo metu galiojančių šilumos kainų dedamųjų 

galiojimo pabaigos), teikia šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, teikia koreguotų šilumos bazinių 

pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybei, o šio straipsnio 12 dalyje numatytu 

atveju ir Tarybai, kiti šilumos tiekėjai – savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 darbo dienų 

nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybės 

taryba laiku nenustatė šilumos metinio pajamų lygio šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną 

šilumos metinį pajamų lygį. 

14. Savivaldybės tarybos nustatytą šilumos metinį pajamų lygį šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus ir atitinkantys šio straipsnio 

12 dalyje nurodytus kriterijus, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo. Taryba nurodo savivaldybės tarybai esamus šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo pažeidimus. Savivaldybės taryba privalo juos pašalinti ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės tarybai nepašalinus nurodytų pažeidimų 

arba laiku nenustačius šilumos metinio pajamų lygio, Taryba įgyja teisę vienašališkai 

nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

15. Šilumos tiekėjas nustatytą šilumos bazinį pajamų lygį ir šilumos metinius 

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius skelbia savo interneto svetainėje. 

16. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos metinis pajamų lygis galioja ne ilgiau kaip 

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos metiniai 
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pajamų lygiai galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 

mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. Tarybos sprendimai, 

priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo 

šalis per 30 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia skundo 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos 

tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, skundus dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio ne teismo 

tvarka nagrinėja Taryba.  Skundas dėl savivaldybės tarybos sprendimo, nustatančio šilumos 

bazinio pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo 

priėmimo dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

kreipimasis į Tarybą neatima jo teisės kreiptis į teismą. Šioje dalyje nurodyti skundai 

nagrinėjami pagal Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos 

bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio nagrinėjimo taisykles. Tarybos 

sprendimai, priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio 

pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, yra rekomendaciniai. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso 

vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos 

tiekimo sistemas, teikia  bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos 

metinį pajamų lygį  nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų 

lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį 

pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse numatyta 

šilumos pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai 

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų 

negavusi, nustato karšto vandens kainos dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą 

vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias įmonės įstatuose 

nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir 

suderinęs su Taryba.  

21. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, kuris turi 

padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos pajamų lygį 

nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės taryba. Jeigu nėra nustatytas kitas šilumos 

pajamų lygis, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos 

kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 
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22. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 

metodika, ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui nustato 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius 

tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas 

mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja, ar šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko 

šilumos ir karšto vandens kainas, nustačiusios pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl sankcijų 

taikymo.“ 

 

18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba jos Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybai atsisakius derinti 

šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos 

tiekėjų skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.“ 

 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

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

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais, savivaldybių sprendimais ir (ar) 

ūkio subjektų įstatuose nustatyta tvarka nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) 

galioja iki Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir 

(ar) ūkio subjektų sprendimuose nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų 

dedamųjų) perskaičiavimo metu šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos į 

šilumos pastoviosios ir kintamosios dalių pajamų lygius. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

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 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-936/661-II-5-1 priedas 2022-02-07.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8775feb084ef11ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xowhb5h
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IS-936/661-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-02-01 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-02-01 

 
 

Vėliausio 2022-02-01 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 
MWh 

Vėliausia 

kaina,  
Eur/MWh 

Kainos 
pokytis 

Amount, 
MWh 

Average 

price, 
Eur/MWh 

Average 

price, 
Eur/MWh 

Amount, 
MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 83 160 27.16 -0.11 % 30 450 27.47 29.40 5 950 

M03-2022  Smulkinta mediena 73 500 24.81 +0.85 % 33 950 23.04 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 2 800 24.00 0.00 % 32 480 16.29 25.86 11 200 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.32 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 390 39.45 -9.13 % 1 700 41.79 71.04 1 690 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Q02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 550 30.60 0.00 0 

Q03-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 750 31.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 21.00 -5.24 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 630 17.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 
Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 
kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 
price, 

Eur/MWh 

Average 
price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 83 370 27.88 +2.87 % 15 750 28.88 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 18 550 25.86 +15.70 % 0 0.00 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 33 880 16.70 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.32 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 17.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 180 41.73 +11.00 % 0 0.00 0.00 0 

M03-2022  Medienos granulės 300 41.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 140 23.00 0.00 % 70 16.00 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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 Baltpool 2022-02-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. SAUSIS 

  

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 25,65 Eur/MWh. Lyginant su 

gruodžio mėnesio verte, fiksuotas 1 % indekso mažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 135 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su gruodžio mėnesiu, sumažėjo 15 % iki 813 

110 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 28 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 11 %. 

• 2021-2022 šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 

22,17 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 105 %. 

• Latvijoje gruodžio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 27,90 Eur/MWh. 

• Estijoje gruodžio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 19,71 Eur/MWh. 

 

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
 

Sandorių kainos ir apyvartos 
 Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh 

Trumpalaikiai 

(W+M) 
26,39 27,90 19,71 623 980 

Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H): 

 Q01-2022 19,09 – – 708 680 

 Q02-2022 18,00 – – 3 080 

https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-sausis/
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MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
 

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 30,00 64,00 38,70 6 870 

  

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
 

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai) 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Kuro durpės 15,30 23,00 19,43 560 

Biokuro ir lignino 

mišinys 
17,00 17,00 17,00 1 260 
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ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA 

 

• 2022 metų sausio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų vasario mėnesio šilumos kiekių 

įsigijimo. 

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 4,03 ct/kWh ir buvo 13 % aukštesnė nei 

šilumos, tiekiamos sausio mėnesiui (3,58 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio rezultatais, kaina yra 84 % aukštesnė (2,19 ct/kWh). 

• Vasario mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 627 423 MWh – tai yra 9 % mažiau nei 

perkamos šilumos kiekis sausio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio 

rezultatais, perkamos šilumos kiekis augo 10 %. 

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 670 632 MWh šilumos – tai yra 9 % mažiau, lyginant 

su sausio mėnesiu. Lyginant su praėjusių metų sausio mėnesiu, aukcionuose siūlytas 

parduoti šilumos kiekis sumažėjo 4 %. 

 

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai  

 
 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 
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MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA 
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 Baltpool 2022-02-03 pranešimas 

TN: tn  

 

MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 M. SAUSIS 

  

• VMU paskelbė 85 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 38,7 tūkst. M3 medienos 

produktų. Lyginant su gruodžio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 54 %, tačiau 

parduotos medienos dalis padidėjo 44 %. Aukcionus organizavo 21 VMU padalinys. 

• Medienos SPOT indeksas fiksavo 60,17 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę 

su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 53,5 % augimas. Lyginant su 

gruodžio mėnesiu – 3 % augimas. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti popierrąsčių sortimentuose, kurie augo 9 % (iki 

49,50 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 102 %. 

• 7 % pakilo pjautinių rąstų B/C kokybės klasės kaina, pasiekdama 108,00 Eur/m3. Lyginant 

kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 32 %. 

• VMU sausio mėnesį nepardavinėjo II ir III klasės malkinės medienos. 

 

BALTPOOL medienos kainos (SPOT) indeksas 

 
 

Pasaulinė medienos rinka 

Analitikai medienos rinkos situaciją Europos regione įvardina kaip žiemos sąstingį, kuris stebimas 

jau metai iš metų. Kai kurių medienos produktų kainos reikšmingai krito, tačiau sunku pasakyti ar ši 

tendencija – ilgalaikė. Tikėtina, kad didžiausią nerimą visiems kelia Vokietijos BVP, kuris ketvirtą 

ketvirtį sumažėjo 0,7 %. Vokietijos rinka puikiai atspindi ekonomikos aktyvumą ES, o tai yra tam 

tikras signalas Europai, nes JAV ekonomikos augimas tuo pat metu siekė 1,7 %. 

Sausio mėnesio viduryje JAV medienos rinkoje įvyko reikšmingų pokyčių – aukščiausia mėnesio 

kaina krito beveik 25 %. Kapitalo rinkoje sausio mėnuo buvo vienas blogiausių istorijoje, todėl 

tikėtina, kad susidariusi situacija galėjo paveikti ir medienos rinkos dalyvius, kurie dalyvavo 

spekuliaciniais tikslais. 

JAV medienos rinkoje itin laukiamas pavasaris, kai medienos rinkoje – sezoniškumas ir medienos 

kiekio suvartojimas tuo metu ženkliai išauga. Rinkos dalyvių nuomone, paklausos kilimas turi turėti 

bent trumpalaikės teigiamos įtakos. 

https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-prekybos-apzvalga-2022-m-sausis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medienos_birzos_apzvalga_2022_m_sausio_men&utm_term=2022-02-04
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TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

 
 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

Sortimentai 
Kiekis, 

ktm 

Kiekio 
pokytis 

per 

mėnesį 

Kiekio 
dalis  TOP5 

sort. 

Apimtyje 

Kaina, 

Eur/ktm 

Kainos 

pokytis per 
mėnesį 

Kainos 

pokytis per 
metus 

Baltpool 

Timber 

Spot 

indeksas 

Indeksas 16 178 -20% 100% 60,17 

3,17% 

(58,32 
Eur/m3) 

53,49% 

(39,2 
Eur/m3) 

Indekso dalys: 

PJ (eglė, pušis, 

beržas); B/C; St,Vd; 
L2, L3 

200 -97% 1,2% 108,00 

6,66% 

(101,26 
Eur/m3) 

31,59% 

(82,07 
Eur/m3) 

PJ (eglė, pušis, 

beržas); D; St,Vd; L2, 

L3 

8 908 119% 55,1% 80,90 

-2,25% 

(82,76 

Eur/m3) 

24,81% 

(64,82 

Eur/m3) 

 TR (lapuočiai, 

spygliuočiai) 
6 870 66% 42,5% 79,03 

-1,64% 

(80,35 
Eur/m3) 

60,31% 

(49,3 
Eur/m3) 

PP (eglė, pušis, 

beržas) 
200 -50% 1,2% 49,50 

9,25% 
(45,31 

Eur/m3) 

102,41% 
(24,46 

Eur/m3) 

PM, ML (II, III 

kaitrumo grupė) 
0 -100% 0,0% 0,00 – – 

Kirtimo liekanos, dengtos 

kirtimo liekanos  
0 -100% 0,0% 0,00 – – 
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose 

 
 

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai 

 
 

Apžvalgoje naudojamų sutrumpinimų išaiškinimas: 

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – 

kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – 

popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji 

mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – 

sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 

4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m. 
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VERT 2022-02-02 pranešimas. VERT: per metus biokuro kaina biržoje augo 60 proc.  

TN: tn  

 

Biokuro kainos 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. III ketv. biokuro 

rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto 

biokuro kaina* 2021 m. III ketv. siekė 13,51 Eur/MWh ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 

m., didėjo 60,4 proc. 

Energijos gamintojams 2021 m. III ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai 

kainavo 5,9 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis. 

 

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų 

palyginimas (Eur/MWh), 2018 m.–2021 m. III ketv.  

 
 

Lietuvos regionai  

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. III ketv. siekė 40,1 proc., arba  

4,38 Eur/MWh, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 23,05 proc., arba 1,8 Eur/MWh. Biokuro kainos 

skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal 

dvišales sutartis) ir kt. 

2021 m. III ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 15,31 

Eur/MWh, mažiausia – Tauragės apskrityje (10,93 Eur/MWh). 

Kiekių dinamika 

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, 

nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**.  

2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 96,1 proc. viso 

rinkoje parduoto biokuro (2020 m. III ketv. – 93,8 proc.).  

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (75,8 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. 

Iš viso 2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 852 640,2 MWh biokuro už 11,52 

mln. Eur.  

2021 m. III ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1505 biokuro pirkimo–pardavimo 

sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 1 576,9 tūkst. MWh. Palyginti su 

2020 m. III ketv., sudaryta 21,7 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (MWh) – 13,7 proc. 

mažesnis. 

Koncentracija rinkoje 

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. III ketv. biokuro rinkoje 

veikė 162 dalyviai (64 pirkėjai ir 98 pardavėjai), palyginimui, 2020 m. III ketv. – 143 dalyviai. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc/biokuras%201.png
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Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis beveik nepakito: 2020 m. III ketv. 

didžiausias tiekėjas užėmė 21,69 proc., 2021 m. III ketv. – 21,20 proc. (98,4 proc. biokuro parduoda 

biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 m. III ketv. – 12,95 Eur/MWh, pagal dvišales sutartis – 10,63 

Eur/MWh. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 37,13 proc. rinkos. 

 

2 pav. 2021 m. III ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir 

dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc. 

 

Išsamiai susipažinti su 2021 m. III ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite čia. 

* Įskaitant transportavimo išlaidas. 

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei 

biržoje. 

 

VERT 2021 m. III ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-III-1-1 priedas 2022-02-07.pdf). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc/Paveiksl%c4%97lis2%20biokuras.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/Biokuro+ataskaita+2021+m.+III+ketv.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-02/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-augo-60-proc.aspx
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IS-936/661-III-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

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 

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-02-02 Nr. 16 

Į  Nr.  

 

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO 

 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), atsižvelgdama į susidariusią situaciją 

elektros energijos rinkoje ir pastaruoju metu drastiškai augančias elektros energijos kainas, kreipiasi 

į Valstybinę energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) su prašymu  inicijuoti Šilumos kainų 

nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), pakeitimus, 

susijusius su aktualių elektros energijos kainų įskaičiavimu į kasmėnesines šilumos kainas. 

Esant šiuo metu galiojančiam Metodikoje nustatytam šilumos kainų skaičiavimo 

reglamentavimui, įvertinus tai, kad pastaruoju metu ženkliai išaugo elektros energijos 

technologinėms reikmėms kaina ir jos mažėjimo ar bent stabilumo nenumatoma, šilumos tiekėjai 

prognozuoja dideles nepadengtas elektros energijos sąnaudas, kas lems nepagrįstą šilumos tiekimo 

veiklos nuostolių generavimą (žr. 1 priedą, kur pateikiami kai kurių bendrovių duomenys, 

indikuojantys elektros energijos  kainų augimo tendenciją ir situaciją rinkoje).  Pavyzdžiui, AB 

„Kauno energija“ 2021 metais buvo pasirašiusi elektros energijos pirkimo sutartį, kurioje numatyta 

iki 2022 m. vasario 28 d. taikyti fiksuotą elektros energijos kainą. Bendrovės preliminari vidutinė 

faktinė elektros energijos kaina 2021 metais sudarė 10,63 ct/kWh, kai į šilumos kainą buvo 

įskaičiuota 9,63 ct/kWh elektros energijos kaina. Pastaraisiais metais Bendrovės vardu elektros 

energijos viešuosius pirkimus vykdė Kauno miesto savivaldybė, į kurios 2021 m. gruodžio mėn. 

paskelbtą viešąjį pirkimą pasiūlymų nebuvo gauta. Šiuo metu Bendrovė yra paskelbusi elektros 

energijos viešąjį pirkimą. Pagal preliminarius duomenis ir rinkos analizę, tikėtina, kad elektros 

energijos kaina 2022 metais bus 3 kartus didesnė, nei 2021 metais, dėl ko Bendrovėje susidarys 

2 mln. Eur nuostolių. Panaši situacija formuojasi ir kitose bendrovėse. 

Asociacijos  nuomone, siekiant užtikrinti šilumos tiekėjų finansinį stabilumą bei nepertraukiamą ir 

saugų šilumos tiekimą vartotojams, būtina kuo skubiau inicijuoti neišvengiamus Metodikos 

pakeitimus. Žemiau pateikiame argumentus ir pasiūlymus.  

Metodikos 66.3 punkte numatyta, kad šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama 

atsižvelgiant į faktinius (perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų ataskaitinio laikotarpio) elektros 

energijos kainų pokyčius. Tai reiškia, kad, pasikeitus elektros energijos kainoms, į šilumos kainą 

įskaičiuotos elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos koreguojamos į ateitį, tačiau už 

praėjusį laikotarpį jos nekoreguojamos.   

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, Asociacija siūlo šiuos Metodikos pakeitimus: 

1. Metodikoje numatyti, kad galutinės šilumos kainos kas mėnesį koreguojamos ne tik 

keičiantis kuro ir (ar) šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainoms, tačiau ir pasikeitus 

elektros energijos technologinėms reikmėms kainoms (Metodikos 3.4, 3.8 ir 40 punktai); 

2. Metodikoje numatyti, kad šilumos bazinės kainos nustatymo ar šilumos kainų dedamųjų 

perskaičiavimo metu vertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos 

technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumas (toliau – elektros energijos sąnaudų skirtumas), 

susidaręs už praėjusį laikotarpį dėl elektros energijos kainų pokyčio (Metodikos 70 punktas). Šis 

http://www.lsta/
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sąnaudų skirtumas vertinamas analogiškai, kaip kuro sąnaudų skirtumas dėl kuro kainų pokyčio. 

Šilumos tiekėjai teiktų atskirą priedą elektros energijos sąnaudų skirtumui apskaičiuoti arba galėtų 

būti papildytas Metodikos 12 priedas „Ūkio subjekto šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų 

sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti skirtumo ataskaitą“ (Metodikos 27.61 ir 63.31 punktai). 

3. Elektros energijos sąnaudų skirtumas skaičiuojamas tiek šilumos gamybos, tiek šilumos 

perdavimo veikloje, išskyrus šilumos tiekėjų centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose veikia 

bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, t. y. elektros energijos sąnaudų skirtumas 

nevertinamas  šilumos tiekėjų šilumos aukcione parduodamos šilumos gamybos atveju (Metodikos 

70.9 punktas). 

4. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Šilumos supirkimo aprašas), 15.1.6 punkte numatyta, kad skaičiuojant 

palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos technologinėms reikmėms 

kaina, į kurią įskaičiuojama elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė 

Nordpool biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje. Tai reiškia, kad palyginamosiose šilumos 

gamybos sąnaudose atsispinti elektros energijos kainos pokytis, nors ir su kelių mėnesių atsilikimu, 

leidžiantis šilumos gamintojams pasidengti dėl drastiškai didėjančios elektros energijos kainos 

augančias elektros energijos sąnaudas (su sąlygą, kad atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemoje nėra konkurencijos).  

Metodikos 72 punkte numatyta, kad Ūkio subjektai, dalyvaudami šilumos aukcione, negali 

gauti daugiau pajamų, nei leistina gauti pajamų metinė apimtis, apskaičiuota pagal Metodiką. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, jei leistina gauti pajamų metinė apimtis už praėjusį laikotarpį nebūtų 

koreguojama dėl elektros energijos kainų pokyčio, galimai susidarytų situacija, kai dėl didesnių 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų šilumos gamintojams gaunant didesnes pajamas 

(padengiančias išaugusias faktines elektros energijos sąnaudas), šios pajamos gali būti pripažintos 

kaip leistiną gauti pajamų apimtį viršijančios pajamos. Todėl leistina gauti gamybos pajamų apimtis 

turėtų būti koreguojama dėl elektros energijos kainų pokyčio, kaip koreguojama dėl kuro kainų 

(Metodikos 72.2.1 punktas). 

5. Elektros energijos sąnaudų skirtumas būtų įvertinamas nustatant bendrą papildomą šilumos 

kainos dedamąją (Metodikos 761 punktas). 

Konkrečios Metodikos punktų pakeitimų redakcijos pateiktos šio rašto 2 priede. 

Įvertinus tai, kas išdėstyta šiame rašte, taip pat atsižvelgus į: 

- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, kad 

nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos energijos išteklių gavybos, 

energijos gamybos, pirkimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo ir šio įstatymo 8 straipsnio 18 dalyje 

numatytos išlaidos, įvertinta protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža ir (ar) nuosavybės 

grąža, taip pat gali būti atsižvelgiama į energetikos sektoriaus plėtrą ir energijos efektyvumą, 

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą; 

- Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kuriame 

numatyta, kad šilumos vartotojams turi būti užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas; 

- Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto 

vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens 

apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir 

(ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis <...>, 

ir siekiant užtikrinti šilumos tiekėjų finansinį stabilumą bei užkirsti kelią nepagrįstų šilumos 

tiekimo veikos nuostolių generavimui, prašome Tarybą atsižvelgti į aukščiau paminėti argumentus 

ir inicijuoti siūlomus Metodikos pakeitimus, leidžiančius šilumos tiekėjams padengti būtinąsias 

šilumos tiekimo veiklos sąnaudas bei užtikrinti nepertraukiamą ir saugų šilumos tiekimą 

vartotojams. 

Pažymime, kad Asociacija pasirengusi pateikti Tarybai visą reikiamą informaciją 

sprendimams priimti. 
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PRIDEDAMA: 

1. Šilumos tiekimo įmonių duomenys apie faktines elektros energijos pirkimo sąnaudas ir jų 

įskaičiavimą į šilumos kainas (2021 m. duomenys ir 2022 m. prognozė), 1 lapas. 

2. Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimai, 8 lapai. 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

R. Gurklienė, tel. 8-5-2667097, el. p.: ramune@lsta.lt 

 

LŠTA 2022-02-02 rašto VERT Nr. 16 priedai: „Šilumos tiekimo įmonių duomenys apie faktines 

elektros energijos pirkimo sąnaudas ir jų įskaičiavimą į šilumos kainas (2021 m. duomenys ir 2022 

m. prognozė)“; „Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų projektas“; „AB „Kauno energija“ 

raštas LŠTA DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO“ ir 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-936/661-III-2-1 

priedas 2022-02-07.zip). 

mailto:ramune@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220202_16_LSTA_VERT_del-SKNM_pakeitim_el_energijos-sanaudos.zip
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IS-936/661-III-3 priedas 
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IS-936/661-III-4 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 

 

  

 Energetinės krizės laikotarpiu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 

VERT) taikomi įprastiniai reguliavimo ir kainodaros metodai reguliuojamoms šilumos tiekimo 

įmonėms sukelia naujas didžiules ekonomines problemas, o kai kurioms gali lemti finansinį 

nemokumą ir viešųjų paslaugų tiekimo sutrikimus.  

Per kelis mėnesius dvigubai-trigubai pabrangus biokurui, o gamtinių dujų kainoms išaugus 

5-7 kartus, kai į reguliuojamas šilumos kainas šios išlaidos įskaičiuojamos pavėluotai, šilumos 

tiekimo įmonės susiduria su didžiuliu apyvartinių lėšų poreikiu ir stygiumi. Vartotojų 

įsiskolinimų apimtys auga proporcingai šilumos kainų ir šildymo sąskaitų dydžiui. Tai dar labiau 

išbalansuoja finansinius srautus. Ypač sudėtinga situacija susiklostė miestuose, kuriuose dar 

naudojama reikšminga dalis gamtinių dujų pikinių poreikių patenkinimui šaltaisiais mėnesiais.  

Pažymėtina, kad už perkamą kurą ar šilumą, už kitus resursus tenka sumokėti 

nedelsiant, o pajamos iš vartotojų gaunamos tik po kelių mėnesių. Ypač prastas mokumas 

šilumos vartotojų, gyvenančių socialiniuose ir savivaldybių būstuose. Išieškoti besikaupiančias 

skolas iš tokių būstų nuomininkų neįmanoma, nes šildymo nutraukti negalima, o gyventojai neturi 

turto ir gauna tik minimalias pajamas. Apyvartinių lėšų poreikį augina ir dėl VERT kaltės 

vėluojantys šilumos kainų nustatymai ir perskaičiavimai, kai dėl to kaupiasi anksčiau patirtos, 

bet neapmokėtos sąnaudos.   

Pavyzdžiui: 

- UAB „Anykščių šiluma“ 2021 m. lapkričio – gruodžio laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos 

sąnaudos sudaro 90 041 EUR (įmonės 2021 m. apyvarta 2 41 0443 Eur). 

- UAB „Birštono šiluma“ iki 2021 m. gruodžio 31 d. patyrė 189 000 Eur. (įmonės 2021 m. apyvarta 

1 078 940 Eur). Šiuo metu įmonė yra išnaudojusi 390 000 Eur kreditą apyvartinėms lėšoms ir dėl 

nuolat kylančių kuro kainų susiduria su rimtomis mokumo problemomis. 

 

Drastiškai išaugus pajamų ir išlaidų skirtumui bei apyvartinių lėšų apimtims, kreditavimo 

įstaigos kai kurioms įmonėms nebesuteikia net trumpalaikių paskolų, motyvuojant nepalankia 

reguliacine aplinka, sukurta VERT,  įskaitant: 

1. Apyvartinėms lėšoms paimtų trumpalaikių paskolų palūkanos neįskaičiuojamos į 

šilumos kainas. Jos neišvengiamai turėtų būti apmokamos investicijų grąžos (pelno) 

sąskaita. Tačiau reguliuojamos veiklos pelningumas ir iki šiol buvo labai mažas, o 

energetikos krizės laikotarpiu iš vis neprognozuojamas. Vadinasi kyla didelė nemokumo 

rizika. 

2. Taikant atsiskaitymuose už šilumą vienanarę kainą, žiemos mėnesiais patirtos didžiulės 

neplanuotos išlaidos kurui ir pirktai šilumai bus įskaičiuotos jau šiltuoju laikotarpiu, tačiau 

pavasario ir vasaros mėnesių pajamos nesulyginamos su šaltųjų mėnesių išlaidų dydžiu, tad 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, 

Lietuvos Respublikos  Seimo Ekonomikos komitetui, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-02-01 Nr. 15 

Į  Nr.  

    

DĖL ENERGETINĖS KRIZĖS PASEKMIŲ IR SPRENDIMŲ 

http://www.lsta/
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mažai tikėtina sugrąžinti trumpalaikes paskolas laiku, esant drastiškam išteklių 

brangimui.  

3. Savivaldybės negali laiduoti paskolų dėl neapibrėžtumų jų biudžetuose, esant krizės 

laikotarpiu ir t.t.    

 

Šios ir panašios aplinkybės reikalauja greitų ir nestandartinių sprendimų, tokių kaip 

palūkanų pripažinimas pagrįstomis sąnaudomis, garantuoti savalaikį pagrįstų sąnaudų įskaičiavimą 

į šilumos kainas ir t.t. Raginame VERT skubiai imtis priemonių, garantuojančių reguliuojamų 

šilumos tiekimo įmonių finansinį gyvybingumą. Pasirengę pateikti detalesnę informaciją ir 

aktyviai bendradarbiauti siekiant užtikrinti patikimą viešųjų paslaugų tiekimą.                 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

 

SVARBU_dėl paskolų iš VIVA_CŠT įmonėms_energetinei krizei įveikti 

 

NEREIKIA VIVA paskolų AKTUALU gauti VIVA paskolą 

UAB „Visagino energija“ nesusidūrė su 

sunkumais gauti paskolas iš komercinių 

bankų 

UAB „Birštono šiluma“ reiktų 150 000 Eur 

paskolos apyvartinėms lėšom 

UAB „Radviliškio šiluma“ nėra sunkumų 

gauti paskolas iš bankų ir valstybės 

finansinės pagalbos iš VIVA nereikia. 

UAB Ignalinos šilumos tinklai vyko biokuro 

vandens šildymo katilų 4,8 MW IR 2,5 MW 

galios  

keitimo naujais biokuro vandens šildymo 

katilais  4,8 MW IR 1,25 MW galios su 

papildoma 

įranga Ignalinos šilumos tinklų katilinėje 

pirkimo sutartį. Atliekamų darbų kaina  su 

PVM 1 323 948,00 Eur. 

Katilų pirkimui lėšų neturime. Turime daug 

įsipareigojimų. Bankai kreditų neduoda.  

Ar galėtume mes pasinaudoti  VIVA fondu 

 

UAB “Ukmergės šiluma” juntamas 

apyvartinių lėšų trūkumas. Tačiau 

pakolkas susikalbame su bankais 

AB Kauno energija pagalbos nereikia 

UAB „Kaišiadorių šiluma“ šiuo metu dar 

turi sukaupusi pakankamai apyvartinių 

lėšų, dėl šios priežasties poreikio jų 

skolintis neturi 

UAB Tarugės šilumos tinklams kol kas 

nėra būtinumo apyvartinėms, bet 

vartojame apyvartinį kreditą kurį 

išnaudojame vasarą, dengiame žiemą.  

UAB „Molėtų šiluma“ imti paskolų 

neplanuoja todėl negalime atsakyti ar 

kiltų sunkumų jas gaunant 

 

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-936/661-III-5 priedas 
 

EM INFO. Dėl pasiūlymų teisės aktų projektams teikimo 

 
-----Original Message----- 

From: rita.kustan@vvtat.lt <rita.kustan@vvtat.lt> 

Sent: Friday, January 28, 2022 2:23 PM 

To: Vida Dzermeikienė <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt> 

Cc: kristina.engelgardt@vert.lt; rimantas.zabarauskas@gmail.com; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; 

judita.vaisnoriene@am.lt; jurate.kaklauskiene@am.lt; jonas@adminsta.lt; antanas@admituras.lt; dnsb250@gmail.com; 

meras@mazeikiai.lt; kestutis.karosas@vilnius.lt; raimundas.endrikis@kaunas.lt; gabriela.kustan@lsa.lt; Karolis 
Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: Re: Dėl pasiūlymų teisės aktų projektams teikimo 

 

Informuoju, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasiūlymus Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimų projektui Nr. 21-34592 pateikė per TAIS. 

Dėl darbo grupei pateiktų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų projektų: 

„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“ ir „Dėl 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada taip pat bus pateikta kai projektai 

bus atsiųsti derinti per TAIS. 

Kaip darbo grupėje dalyvaujantis specialistas, noriu pastebėti, kad projektai pateikti be 

jokios informacijos, kodėl atsirado poreikis juos parengti ir koks galimas poveikis vartotojams 

priėmus siūlomus pakeitimus. Pagal projektuose išdėstytus pakeitimus, manytina, kad tų 

daugiabučių namų, kurie pastatyti iki keičiamų įsakymų įsigaliojimo, sistemų pritaikymas 

keliamiems reikalavimas pareikalautų atlikti sistemų rekonstravimo rangos darbus, už kuriuos 

turėtų sumokėti butų savininkai (vartotojai). Mano nuomone, vien Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 

punktų įrengimo taisyklėse išbraukus žodį „priklausomosios“ visos sistemos netaps 

„nepriklausomomis“ (įsakymo Nr. 1-160 pakeitimas). Dėl Įsakymo 1-160 pakeitime siūlome 

privalomo slėgio perkryčio reguliatorių montavimo visuose šilumos punktuose, Darbo grupės 

pasitarime buvo paaiškinta, kad būna namų, kuriuose kitaip prižiūrėtojas negali pašalinti sistemoje 

kylančio triukšmo. Mano nuomone, nebent tokiuose namuose galėtų būti suteikta teisė valdytojui 

spręsti dėl reguliatorių įrengimo. Jeigu triukšmo problemos nekyla, nesuprantu, kam reikalinga 

įranga, kurią turės apmokėti vartotojai? 

Dėl įsakymo Nr. 1-348 siūlomų pakeitimų, kuriuose siūloma, kad daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti 

Statybos techninių reglamentų, kuriuose, be kita ko, nurodyta, kad taikomi naujai projektuojamiems 

statiniams, taip pat kyla analogiški klausimai, t. y. kokių pertvarkymų reikės STR nuostatoms tapus 

privalomomis anksčiau pastatytiems daugiabučiams namams, kiek tokie pertvarkymai kainuos butų 

savininkams, kokios vertės naudą duos. Taip pat pastebėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 

projekte Nr. 21-34592 esančius siūlymus, jeigu daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos neatitinka privalomųjų reikalavimų, ji turės būti pertvarkyta per 2 metus (23 straipsnio 3 

dalies pakeitimas). Ar įmanoma, kad visi senesnės statybos daugiabučiai per 2 metus taps 

atitinkančiais naujus įsakymo Nr. 1-348 pakeitimų projekte siūlomus reikalavimus? 

 
Pagarbiai 

Rita Kuštan 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus vyresnioji patarėja 

 

2022-01-26 11:37, Vida Dzermeikienė rašė: 

mailto:rita.kustan@vvtat.lt
mailto:rita.kustan@vvtat.lt
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:kristina.engelgardt@vert.lt
mailto:rimantas.zabarauskas@gmail.com
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:judita.vaisnoriene@am.lt
mailto:jurate.kaklauskiene@am.lt
mailto:jonas@adminsta.lt
mailto:antanas@admituras.lt
mailto:dnsb250@gmail.com
mailto:meras@mazeikiai.lt
mailto:kestutis.karosas@vilnius.lt
mailto:raimundas.endrikis@kaunas.lt
mailto:gabriela.kustan@lsa.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
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Gerb. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) teisiniam 

reguliavimui tobulinti darbo grupės nariai, primename, kad turite galimybę: 

1. IKI 2022 M. SAUSIO 26 D. pateikti pasiūlymus dėl 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 projekto (TAIS 21-34592 [1]) (pridedama). 

2. IKI 2022 M. SAUSIO 28 D. pateikti pasiūlymus : 

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 projektui ir 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 projektui (pridedama). 

Pasiūlymus teisės aktų projektams prašome siųsti el.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

 
Pagarbiai 

VIDA DZERMEIKIENĖ 

Energetikos konkurencingumo grupės patarėja 

El.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt Tel. +370 658 42175 

Links: [1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby3s,  

 

Skambino Dzermeikienė, teiravosi, ar Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse 

tikrai braukiame „priklausomas vidaus šildymo sistemas“? Taisyklės taikomos naujoms ir rekonstruojamoms 

sistemoms, tai be šių nuostatų kaip ir sistemų rekonstrukcija ar renovacija negalėtų būti daroma paliekant 
priklausomo pajungimo vidaus sistemas. .. 

Jei tai naikiname, tai reiktų ir daugiau nuostatų (ne tiks 21 punktą) iš taisyklių braukti, kuriose kalba 

apie „priklausomas sistemas“. 

 
Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausiasis specialistas 
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 

 
 

From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Date: Wednesday, 2022 January 12 09:11 

To:  
Subject: Žiniai EM rengiami TA projektai 

 

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  

 
 
From: Vida Dzermeikienė <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt> 

Date: Monday, 2022 January 31 17:20 

mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby3s
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402279/asr
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
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To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: įsakymo 1-160 projektas 

Laba diena, Mantai, 

Pasižiūrėkite, prašau, įsakymo 1-160 pakeitimo projekto lyginamąjį variantą, įvertinus gautas 

pastabas (pridedu). 

  
Pagarbiai 

Vida Dzermeikienė 

Energetikos konkurencingumo grupės 

patarėja 

El.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt  

Tel. +370 658 42175 

 
 

EM INFO lydintys ir susiję dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-936/661-III-5-1 priedas 2022-02-07.zip). 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
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IS-936/661-III-6 priedas 
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IS-936/661-III-7 priedas 

 

VERT 2022-01-31 pranešimas. VERT patvirtino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo 

nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Tarpsisteminių jungčių 

pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką. 

Esminiai pakeitimai: 

Latvija ir Estija, siekdamos apskaičiuoti elektros energijos pralaidumą Rusijos ir Latvijos 

jungtyje naudoja Estijos ir Latvijos elektros energetikos sistemos balansą. Litgrid, siekdama 

nustatyti Lietuvos ir Baltarusijos techninį srautą, naudoja Latvijos ir Lietuvos elektros energetikos 

sistemos balansą. Šiuo atveju iškyla problema, jog Latvijos perdavimo operatoriaus ir Litgrid 

metodikose naudojami skirtingų šalių elektros energetikos sistemos balansai sąlygoja techninio 

srauto neatitikimą, kuomet atskiromis valandomis Litgrid išduotas techninis pralaidumas nesutampa 

su faktiniu fiziniu srautu. Atlikti pakeitimai, leis išspręsti šią problemą, nes Litgrid, siekdama 

nustatyti Lietuvos ir Baltarusijos techninį srautą kaip Latvijos perdavimo operatorius, naudos 

Estijos ir Latvijos elektros energetikos sistemos balansą. 

Dabar naudojamas fiksuotas vidutinis pralaidumų pasiskirstymo koeficientas, kuris lygus 

0,53. Šis dydis parodo, kiek elektros pateka pro šiaurę (iš Rusijos į Latviją ir Estiją) ir koks 

techninis srautas iš Baltarusijos į Lietuvą. Problema, jog šiuo metu Litgrid išduodamas techninis 

pralaidumas neatspindi realios situacijos perdavimo tinkle, nes visais atvejais daroma prielaida, kad 

srautai pasiskirto vienodai. Atlikti pakeitimai metodikoje leis išspręsti problemą, kadangi Lietuvos 

ir Baltarusijos techninio srauto dydžiai bus skaičiuojami pagal faktinę tinko situaciją ir linijų 

atjungimus, t. y. atnaujinant kiekvieną dieną srautų pasiskirstymą. Todėl pakeitimai atspindės realią 

situaciją tinkle ir bus stabilesnis išduodamų pralaidumų dydis. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-31/vert-patvirtino-tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo-ir-paskirstymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-31/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-936/661-III-8 priedas 
 

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 

Elektrinės g.  8, LT- 26108 Elektrėnai, tel.: +370 5 285 8081, el. p. administracija@eku.lt,  www.eku.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 181613656, PVM mokėtojo kodas  LT816136515 

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai                    2022-01-     Nr.S-22- 

  Į 2022-01-07 Nr. R2-(VTGI)-142

  

 

DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO 

 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. sausio 7 d. gavo 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) raštą dėl Ritos Trepeikos (toliau – 

Pareiškėja), gyvenančios Elektrėnuose, Trakų g. 2-20 (toliau – Pastatas), prašymo nagrinėjimo dėl 

2021 m. spalio mėn. sąskaitoje apskaičiuoto mokėjimo už Pareiškėjos buto šildymą pagrįstumo.  

Atsakydami į Tarybos raštą „Dėl prašymo nagrinėjimo“, pažymime, kad 2021 m. gegužės ir 

spalio mėn. Pareiškėjos sąskaitose nurodyta, kad Pastatui pritaikytas Šilumos pagal vieno įvadinio 

šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtintas Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-183 

„Dėl šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 

patvirtinimo“ (toliau – Metodas 4). Nuo renovacijos darbų užbaigimo iki šių metų spalio mėn. 

šilumos paskirstymas Pastate buvo atliekamas pagal Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais 

metodą Nr. 6, patvirtintą Komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos 

šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“ (toliau – Metodas Nr. 6) 

Kodėl 2021 m. gegužės ir spalio mėn. Pastatui buvo pritaikytas ne Metodas Nr. 6, o 

Metodas Nr. 4, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ Pareiškėjai paaiškino, kad 

daugiau kaip 50 proc. pastate įrengtų daliklių reikšmė buvo 0.  

Šilumos karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti paskirstymas 

Pastate atliekamas pagal Metodo Nr. 4 ir šilumos patalpų šildymui paskirstymas atliekamas pagal 

Metodo Nr. 6 nuostatas. Metodo Nr. 6 taikymo sąlygos yra nurodytos Metodo Nr. 6 1.2 papunktyje, 

o nagrinėjamu atveju iš 20 butų, esančių Pastate, nebuvo pateikta daugiau kaip 50 proc. daliklių 

rodmenų.  

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Jūsų rašte dėl prašymo nagrinėjimo, informuojame, kad  

vykdysime Tarybos nurodymą perskaičiuoti name Trakų g. 2, Elektrėnai už 2021 m. spalio mėn. 

atitinkamai šilumos energiją, sunaudotą Pastato šildymui, perskirstysime pagal Metodo Nr. 6 

nuostatas, įvertinant minėto laikotarpio Pastato butų daliklių rodmenis.  

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ gavo Pareiškėjos žodinį prašymą perskaičiuoti ir 2021 

m. gegužės mėn. šilumos paskirstymą Pastate, įvertinant Tarybos rašte išsakytas pastabas. 

Atliekamas šilumos paskirstymas Pastate už 2021 m. gegužės mėn.: 

Šiuo konkrečiu atveju Pastato parametras kPBr = 18%, o parametras kPŠL = 15%, šildymo 

sezonas 240 val.. 

1. Pagal 2 punktą, apskaičiuojamas QPBr, kas šiuo atveju yra 18% nuo QPŠ  (1) formulė; 

2. Pagal 3 punktą, apskaičiuojamas QPŠL, kas šiuo atveju yra 15% nuo QPŠ  (2) formulė; 

3. Pagal 4 punktą, apskaičiuojamas QPšnaud = QPŠ – QPBr, kas šiuo atveju yra 82% nuo QPŠ  

(3) formulė; 

4. Pagal 5 punktą, apskaičiuojamas QPšdal = QPšnaud – QPŠL, kas šiuo atveju yra 67% nuo 

QPŠ  (4) formulė; 

mailto:administracija@eku.lt
http://www.eku.lt/
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5. Kadangi pagal 10.3 punktą, visiems butams priskiriamas DBškor = 0 (21) formulė, o tai 

reiškia, kad (22) formulėje QPšdal išdalinta butams nebus. 

Išvada: Tuo atveju, kai 6 metodas taikomas ir redukuotos reikšmės VISUOSE butuose 

lygios 0, šilumos tiekėjas neišvengiamai turės komercinius nuostolius, lygius QPšdal  arba 

kitaip tariant 67% nuo QPŠ. 

 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prašo Tarybos išaiškinti: 

1. Kaip paskirstyti suvartotą šilumos kiekį aukščiau minėtame Pastate už 2021 m. gegužės 

mėn. pagal Metodo Nr. 6 nuostatas, nepažeidus „Šilumos ūkio įstatymas“ 12 straipsnio 

2 dalies. 

„...Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate 

suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas 

vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip 

pagal Tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, 

kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos 

vartotojui...“ 

2. Jeigu techniškai Metodas Nr. 6 negali būti naudojamas atskirais mėnesiais, kuomet 

dalikliai nebuvo naudotasi (visi užsukti), ar galima taikyti  Metodą Nr. 4 ir išdalinimą 

atlikti „pagal naudingą plotą“ (kas ir buvo realiai pritaikyta 2021 m. gegužės mėn.)? 

3.  Viena iš sąlygų, kuomet Metodas Nr. 6 gali būti taikomas yra veikiantys šilumos 

dalikliai yra įrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ar kitų patalpų. Prašome 

patikslinti, kuo skiriasi veikiantys, nesugedę dalikliai, tačiau nenaudojami, nuo 

neveikiančių (sugedusių), nes abiem atvejais daliklių redukuotų rodmenų nėra? 

Techniškai tai yra tapatu ir Metodas 6 abiem atvejais negalimas. 

4. Jei visais atvejais Metodas Nr. 6 privalomas taikyti, net ir tais atvejais, kai techniškai to 

padaryti neįmanoma, prašome Tarybos patikslinti, ar taikant Metodą Nr. 6 galima 

priskirti ir išdalinti visą likusį šilumos kiekį to pastato bendroms reikmėms, 

proporcingai gyventojų naudingam plotui apmokėti, bet ne Metodo Nr. 6 2.1.1 ir 2.1.2 

punktuose rekomenduojamomis proporcijomis, o minėtas rekomendacijas taikyti tik 

atsijungusiems butams, jei tokių būtų? 

5. Metodo Nr. 6 veikimas (šilumos išdalinimo rezultatai) labai abejotinas teisingumo 

prasme, kai metodas naudojamas pastatuose, kuriuose didelė dalis redukuotų reikšmių 

nedeklaruotos arba viename ar keliuose butuose deklaruoti kiekiai dešimtimis kartų 

skiriasi nuo viso namo kitų butų deklaracijų. Rezultate – išlaidos už buto šildymą tarp 

panašaus buto ploto savininkų gali skirtis 5 ir daugiau kartų. Atkreiptinas dėmesys, kad 

6 metodo taikymas tokiomis „kritinėmis“ sąlygomis kelia abejones.  

Prašome išaiškinti, ar tokia situacija toleruotina ir taikytina, bei šią informaciją įtraukti į 

bendrą Tarybos projektą dėl metodikų peržiūrėjimo. 

6. Jeigu su Metodu Nr 6, tiksliau vietoje jo, tam tikrais atvejais bus naudojamas Metodas 

Nr 4, ar būtina keisti šilumos pirkimo – pardavimo sutartis ir tai jose aprašyti? 

 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, prašome Tarybos skirti laiką susitikimui minėtiems klausimams 

aptarti. Kadangi tokių atvejų Lietuvoje gali būti daugiau, tikslinga, kad susitikime dalyvautų ir 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai bei UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ 

specialistai. 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Ričardas Leckas 

 

Abonentų apskaitos skyriaus vadovė Svajūnė Ignotė, tel. Nr. 8 617 65330,el. p. 

svajune.ignote@eku.lt 
 

mailto:svajune.ignote@eku
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IS-936/661-III-9 priedas 
 

TN: tn  

 

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 

Viešoji įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 613 61 536 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304937660 

 

Pagal adresatų sąrašą 

Kopija  

Energetikos ministerijai info@enmin.lt 

 2022-02-03 Nr. SD-11 

   

    

    

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO GAIRĖMIS  

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kasmet atlieka1 Energetikos ministerijos, 

energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka (toliau – susitarimai), įgyvendinimo 

priežiūrą. Ši priežiūra apima ir grįžtamąjį ryšį įmonėms apie jų susitarimų įgyvendinimą bei 

patarimus, konsultacijas, kaip tinkamai įgyvendinti susitarimus, energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones ir vykdyti su tuo susijusius viešinimo darbus.  

Siekdami užtikrinti efektyvesnį susitarimų  (kurie tiesiogiai prisideda prie nacionalinių 

energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimo) įgyvendinimą, parengėme Švietimo ir 

konsultavimo priemonių įgyvendinimo gaires energijos tiekėjams, apimančias patarimus, kaip 

tinkamai įgyvendinti susitarimus ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, taip pat 

gairėse pateikiama informacija apie dažniausiai pasitaikančias klaidas bei jų sprendimo būdus.  

Siunčiame Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairių energijos tiekėjams 

projektą, kviečiame susipažinti ir pateikti pastabas ar siūlymus ne vėliau kaip iki š. m. vasario 18 

d. elektroniniu paštu  skp@ena.lt. 

 

PRIDEDAMA. Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairių energijos tiekėjams 

projektas, 43 lapas. 

 

Direktorius      Virgilijus Poderys 

 
 

 

 

Agnė Stonienė, tel. 8 680 12 915, el. p. skp@ena.lt 

 

Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairių energijos tiekėjams 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-

936/661-III-9-1 priedas 2022-02-07.zip). 

 
1 Energetikos įstatymo 131 straipsnio 1 dalies 7 punktas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 2 punktas. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220203_LEA_SKP_del_gido-pristatymo_2022-02-02.zip
mailto:info@enmin.lt
mailto:skp@ena.lt
mailto:skp@ena.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220203_LEA_SKP_del_gido-pristatymo_2022-02-02.zip
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IS-936/661-IV-1 priedas 

 

EM 2022-02-01 pranešimas. Papildomos priemonės energijos kainoms mažinti – 40 mln. 

nuosavoms saulės elektrinėms ir nulinis PVM šildymui 

TN: tn  

 

 
 

Vyriausybė trečiadienį apsispręs dėl Energetikos ir Finansų ministerijos siūlymų, kuriais 

siekiama sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių energijos 

sąskaitų. 

Juose – lengvatinis 0 proc. PVM tarifas gyventojams centralizuotai teikiamai šilumai šiam 

šildymo sezonui bei papildomi 35 mln. eurų nuosavoms saulės elektrinėms prie jau numatytų 5,44 

mln. eurų, iš viso tam skiriant daugiau nei 40 mln. eurų.  

Nuosavoms saulės elektrinėms – papildoma 35 mln. eurų injekcija. 

Siekiant didinti namų ūkių energetinį savarankiškumą, papildomi 35 mln. eurų prie šiemet 

jau suplanuotų 5,44 mln. eurų bus skirti saulės elektrinių įsigijimui arba įsirengimui namų ūkiuose.  

Metų pradžioje paskelbus kvietimą paramai gauti, jau sulaukta rekordinio – virš 12 

tūkstančių – paraiškų kiekio iš gyventojų su prašoma paramos suma beveik 30 mln. eurų. Tikėtina, 

jog iki paraiškų teikimo termino – vasario 11 d. – šis skaičius dar augs, todėl papildomas 

finansavimas leis patenkinti visas tinkamai pateiktas gyventojų paraiškas. 

„Siekiame, kad gyventojai patys dalyvautų žaliojoje transformacijoje ir energetikos 

gamyboje. Paraiškų bumas rodo, gyventojai puikiai supranta investicijų į žaliąją energetiką 

atsiperkamumą, todėl papildomos lėšos ne tik leis sumažinti gyventojų energijos sąskaitas, bet ir 

padės pasiekti proveržį, didinant namų ūkių energetinį savarankiškumą“, - sako energetikos 

ministras Dainius Kreivys. 

Gaminančių vartotojų – saulės jėgainėmis elektrą sau pasigaminančių ir ją naudojančių 

gyventojų – per pastaruosius dvejus metus kiekis padidėjo penkis kartus. Bendras tokių vartotojų 

skaičius jau viršija 14 tūkstančių, absoliuti dauguma jų – fiziniai asmenys. 

Pasak D. Kreivio, jei Vyriausybė rytoj pritars siūlymui skirti papildomą finansavimą 

nuosavoms saulės elektrinėms, gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje per šiemet turėtų išaugti 

dvigubai.  

Pasak ministro, toks staigus augimas sąlygoja būtinybę peržiūrėti ir teisinį reguliavimą: 

„Šiuo metu žaliosios energetikos plėtrą reguliuojantys teisės aktai rengti prieš gerą dešimtmetį ir 

neatitinka nei šiandieninių mūsų ambicijų, nei technologinės pažangos energetikoje, taip pat apstu 

biurokratinių trukdžių, perteklinių ribojimų, kurie stabdo žaliosios energetikos plėtrą. Todėl jau 

šioje Seimo sesijoje Energetikos ministerija teiks pataisų paketą šiems trukdžiams spręsti“.   

Energetikos ministerija planuoja vasarą inicijuoti dar vieną kvietimą, finansuojamą 2014-

2020 m. ES fondų lėšomis, saulės jėgainių įsirengimui namų ūkiuose – tam ketinama skirti ne 

mažiau nei 10 mln. Eur. Iš viso pagal namų ūkio energetinio efektyvumo didinimui bei AEI 

naudojimui juose Energetikos ministerija iki 2029 m. ketina investuoti apie 300 mln. eurų.   

Lengvatinis PVM šildymui atpigintų sąskaitas dešimtadaliu. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/papildomos-priemones-energijos-kainoms-mazinti-40-mln-nuosavoms-saules-elektrinems-ir-nulinis-pvm-sildymui
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Vyriausybei taip pat siūloma, jog šiuo metu galiojantis lengvatinis 9 proc. PVM tarifas 

centralizuotai teikiamai šilumos energijai būtų mažinamas iki 0 proc., būtų taikomas atgaline data – 

nuo 2022 m. sausio 1 d. ir galiotų šiam šildymo sezonui – iki balandžio 30 d. 

Skaičiuojama, jog 0 proc. PVM tarifas šildymui gyventojų sąskaitas sumažintų maždaug 

dešimtadaliu. „Tai viena efektyvesnių priemonių reguliuojamoje rinkoje, kur PVM lengvatos 

tiesiogiai tampa mažesnėmis kainomis vartotojams,“ – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė. 

Siekdama sumažinti elektros ir dujų kainų augimo pasaulinėse rinkose įtaką galutinėms 

vartotojų sąskaitoms, Vyriausybė dar rudenį Vyriausybė pateikė pirmąjį energijos kainų 

stabilizavimo paketą, kuriame numatytos kompensacinės, kainų šoko suvaldymo, energijos 

švaistymo mažinimo ir namų ūkių energetinio savarankiškumo didinimo priemonės. Tarp jų – 

sprendimai dėl elektros rinkos liberalizavimo antrojo etapo atidėjimo pusmečiui, šilumos 

gamintojams taikomo dujų pirkimo modelio pakeitimo ir UAB „Ignitis“ dujų kainos kilimo 

buitiniams vartotojams išdėstymo per penkerių metų laikotarpį. 
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IS-936/661-IV-2 priedas 

 

AM 2022-02-01 pranešimas. Pradedama skirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus 

įmonėms 

TN: tn  

 

Šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, artimiausiu metu bus paskirstyti nemokami 

ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Juos gaus 64 įmonės. 

Didžiausias leidimų skaičius atiteks tokiems pramonės gigantams kaip „Achema“, „Orlen 

Lietuva“ ir „Akmenės cementas“, kitoms stambioms įmonėms, šilumos tinklams, elektrinėms ir 

katilinėms. 

Pagal pirmadienį aplinkos ministro Simono Gentvilo pasirašytą įsakymą, Aplinkos projektų 

valdymo agentūra nemokamus ATL už praėjusius metus paskirstys visiems į sąrašą įtrauktiems 

įrenginiams jau šiomis dienomis. Už 2022 m. jie bus paskirstyti pagal nusistovėjusią tvarką, iki 

vasario 28 d.  

Su planuojamais paskirstyti nemokamų ATL kiekiais, įmonių ir įrenginių sąrašu galite 

susipažinti čia  

Pasiūlytas kvotas patvirtino Europos Komisija.  

Nemokami ATL paskirstyti pagal naujausius duomenis, kuriuos įmonės pateikė Aplinkos 

apsaugos agentūrai 2021 m., įvertinus jų paraiškas ir veiklos apimtis.  

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų 

nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos 

„Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji 

mechanizmai“. 

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD 

išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat 

Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD 

išmetančių įrenginių. 

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad 

nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio 

nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą 

išmetamą ŠESD kiekį. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedama-skirstyti-nemokamus-apyvartinius-tarsos-leidimus-imonems
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e782649282d511ec88b080bcf59a01e3?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8f517cf0-56c6-4492-8f0d-04c5ec5a24ca
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema-ir-jtbkkk-lankstieji-mechanizmai
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema-ir-jtbkkk-lankstieji-mechanizmai
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AM 2022-02-02 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie Statybos kodekso koncepcijos 

alternatyvas 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija parengė Statybos kodekso koncepcijos projektą ir kviečia įsitraukti 

visuomenę – pastabas ir pasiūlymus galima pateikti dalyvaujant viešojoje konsultacijoje. Jos 

tikslas – išrinkti vieną iš 3 siūlomų Statybos kodekso koncepcijos alternatyvų. 

Viena iš jų – plataus mąsto reforma, peržiūrint visus teisės aktus reglamentuojančius 

nekilnojamojo turto projektų vystymą, pradedant teritorijų planavimu ir baigiant statinių 

naudojimo taisyklėmis (žemėtvarką, projektavimą, statybą, nekilnojamojo turto objektų 

formavimą, kadastrinius matavimus, jų registraciją, naudojimą ir priežiūrą). 

Antroji alternatyva numato peržiūrėti tik teisės aktus, reglamentuojančius projektavimo, 

statybos ir statinių naudojimo procesus, pradedant projektavimu ir baigiant statinių naudojimu ir 

jų pabaiga.  

Pagal trečiąją būtų vertinamos koncepcijos įgyvendinimo galimybės, vykdant tik prieigos 

prie teisės aktų reformą, neperžiūrint esamo teisinio reguliavimo. 

Su projektu susipažinti galima čia. Atsiliepimų laukiame iki vasario 15 d., el. paštu 

info@am.lt 

Vyriausybės programoje numatyta sudėtingą statybos procesų biurokratiją pakeisti 

inovacijomis ir suskaitmeninti. Viena iš priemonių – Statybų kodekso parengimas. Jame bus 

nustatytos aiškios ir nuoseklios statinių statybos, projektavimo bei naudojimo taisyklės, 

atsisakant perteklinio, dubliuojančio, kazuistinio teisinio reguliavimo.  

Statybos kodeksas rengiamas dviem etapais, pirmiausia parengiama koncepcija. 

Patikslinus jos projektą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus, jis bus teikiamas Vyriausybei su 

siūlymu pritarti vienai iš koncepcijos alternatyvų. Ji taps pagrindu Statybos kodeksui rengti.  

Primename, kad vasario 4 d. vyks nuotolinis Statybos kodekso koncepcijos projekto 

pristatymas. Daugiau informacijos apie tai čia.  

Statybos kodekso koncepcijos projekto pristatymą nuo 13:00 bus galima stebėti YouTube 

platformoje, nuoroda čia. Planuojančius pasisakyti (dalyvauti diskusijoje) Statybos kodekso 

koncepcijos projekto pristatymo diskusijų dalyje iki vasario 2 d. kviečiame registruotis čia. 

  

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-statybos-kodekso-koncepcijos-alternatyvas
mailto:čia
mailto:info@am.lt
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pristatomas-statybos-kodekso-koncepcijos-projektas
https://youtu.be/MPcQVeKNZi0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYBNZqJT1MRyN04WqoeIIMoW9WqQNzgYQRPydeeJlgPLeNg/viewform?usp=sf_link
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IS-936/661-IV-3 priedas 

 

 LEA 2022-02-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

KVIEČIAME VAIRUOTOJUS PALYGINTI KELIONĖS KAINĄ NAUDOJANT 

SKIRTINGUS DEGALUS 

 

Lietuvos energetikos agentūra savo interneto svetainėje nuo šiol skelbs informaciją 

apie palyginamąsias degalų kainas – vidutines išlaidas eurais, nuvažiuoti 100 km naudojant 

skirtingas kuro rūšis. Ši informacija ir jai apskaičiuoti naudoti apibendrinti duomenys bus 

skelbiami kiekvieną metų ketvirtį.  

Pasak agentūros direktoriaus Virgilijaus Poderio „nuo šiol periodiškai skelbdami 

informaciją apie palyginamąsias degalų kainas, norime vartotojams suteikti daugiau informacijos 

apie transporte naudojamų kuro rūšių kaštus. Mūsų specialistų tyrimas parodė, kad jau dabar elektra 

ir gamtinės dujos yra pigesnė alternatyva benzinui ir dyzelinui“. 

Lietuva siekia, kad energija iš atsinaujinančių energijos išteklių ir alternatyviųjų degalų 

taptų pagrindiniais transporto sektoriuje. 

Lietuvos energetikos agentūros specialistai apskaičiavo kiek 2021 m. IV ketvirtį lengvųjų ir 

lengvųjų krovininių automobilių vairuotojams vidutiniškai kainavo nuvažiuoti 100 km, naudojant 

skirtingas degalų rūšis (95 markės benzinas, dyzelinas, gamtinės dujos ir elektra). Nustatyta, kad 

dyzelinių ir benzininių transporto priemonių naudotojams kelionė kainuoja net 2 ar 3 kartus 

daugiau, lyginant su alternatyviaisiais degalais. 

 

Transporto priemonių 

kategorija 
Degalų rūšis 

Vidutinės išlaidos, tenkančios 100 

km*, Eur 

M1 (lengvieji automobiliai) 

Elektra 3,305 

Gamtinės dujos 3,874 

Dyzelinas 7,418 

95 markės benzinas 10,556 

N1 (lengvieji krovininiai 

automobiliai) 

Elektra 5,798 

Gamtinės dujos 7,785 

Dyzelinas 10,687 

95 markės benzinas 10,825 

*pateikiamos kainos yra palyginamojo pobūdžio, todėl eksploatuojant konkrečią transporto 

priemonę gali skirtis išlaidų, reikalingų nuvažiuoti 100 km, suma 

 

Dėl gerėjančių ekonominių sąlygų galutinės energijos suvartojimas transporto sektoriuje 

kiekvienais metais didėja. Lietuvos energetikos agentūros specialistų atlikti skaičiavimai parodė, 

kad palyginus su vidaus degimo variklį turinčiais automobiliais, elektromobilis tai pačiai kelionei 

nuvažiuoti sunaudoja apie 3 kartus mažiau energijos. 

Nors šiuo metu elektromobiliai sudaro vos 0,3 proc. viso Lietuvos automobilių parko, per 

pastaruosius metus pastebimas ženklus šių transporto priemonių skaičiaus augimas. Skatinant 

elektromobilių plėtrą gyventojai šiuo metu kviečiami teikti paraiškas elektromobilių įsigijimo lėšų 

kompensavimui. 

https://www.ena.lt/Naujiena/parengta-degalu-kainoms-palyginti-skirta-informacija/
https://www.ena.lt/transportas-2/
https://www.apva.lt/paskubekite-gyventojams-maziau-nei-150-tukst-euru-paramos-elektromobiliui-isigyti/
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Siekdama užtikrinti tinkamą infrastruktūrą elektromobilių plėtrai, Lietuvos energetikos 

agentūra 2022–2026 m. planuoja paskirstyti 46 mln. eurų elektromobilių privačių įkrovimo prieigų 

plėtrai. 
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IS-936/661-IV-4 priedas 

 

ALMANTAS STANKŪNAS. ŠILUMOS KAINŲ PASIUTPOLKĖ 

sausio 28, 2022 http://www.propatria.lt/  

TN: tn  

 

 Almantas Stankūnas 
Autorius yra verslo konsultantas, Nacionalinio susivienijimo Energetikos komiteto pirmininkas 

 

Kaip rūkas išsisklaidė vilniečiams švenčių šurmulys gavus sąskaitas už šilumą. Už sausį 

suvartotą šilumą teks mokėti dar 25-40 proc. daugiau, nes augs tiek šilumos kaina, tiek suvartotas 

šilumos kiekis. Tas pats laukia ir vasarį. 

Dabartinė daugiau negu 10 cnt/kWh šilumos kaina sausio mėn. vilniečiams yra 2,5 karto 

didesnė, negu buvo prieš metus. Tuo tarpu kauniečiai mokės 6,57 cnt/kWh (1,8 karto augimas), o 

uteniškiai tik apytikriai pusę vilniečių mokamos kainos – 5,23 cnt/kWh!  

Kas čia vyksta? Kuro kainos juk visiems vienodos, įstatymai tie patys. Deja, paprastų 

atsakymų nėra. Į klausimą, kas kaltas, yra keli atsakymai: 

1. Šilumos ūkio koncesijos (ilgalaikės veiklos nuomos) pasekmės, 

2. Bandymai žaisti laisvą rinką šilumos gamybos srityje, 

3. Politikų trumparegiškumas, o gal ir savanaudiškumas, 

4. Kiti politikų prioritetai ir iš to kylantis jų nenoras problemas spręsti iš esmės. 

Pirmas veiksmas – istorija 

Tikiuosi, daugelis dar prisimena centralizuoto šilumos ūkio tinklų koncesijos vajų, kilusį po 

to, kai 1997 m. buvusi „Lietuvos energija“ perdavė visą šilumos ūkį savivaldybėms. Laikas ir 

sąlygos šiam neoliberalizmo eksperimentui buvo parinkti idealiai. Po minėto šilumos ūkio 

perdavimo šilumos kainos šovė aukštyn, dalyje savivaldybių – į sunkiai įsivaizduojamas aukštumas. 

Vis dar prisiminėme sovietinės valstybinės ekonomikos skonį, kai kurių centralizuotų šilumos ūkio 

įmonių vadovai elgėsi lyg tarybinėje Lietuvoje. Tuo tarpu naujieji ekonomikos guru skelbė apie 

stebuklingąją laisvąją rinką – kaip ji greitai ir sėkmingai nuves Lietuvą į švedišką ar panašų rojų. 

Valstybė, pirmiausia skatinama ką tik valdžią perėmusios Tėvynės Sąjungos, stačia galva metėsi į 

neoliberalizmo ideologijos diktuojamą faktinį šilumos ūkio privatizavimą.  

Laimė, dalis savivaldybių atsispyrė neoliberalizmo ideologijos „šventąjai karvei“ bei nutarė 

ir toliau pačios valdyti centralizuotą šilumos ūkį. Netrukus pradėjo ryškėti akivaizdūs šilumos kainų 

skirtumai savivaldybių valdomuose ir pusiau privatizuotuose šilumos tinkluose pastarųjų nenaudai, 

todėl šis eksperimentas, už kurį sumokėjo daugelis šalies gyventojų, buvo sustabdytas.  

Tačiau eksperimento pasekmės tęsiasi iki šiol. Privatūs koncesininkai, paprastai gaudami 

papildomą pelną per susijusias tiekėjų įmones, pirmiausia darė greičiausiai atsiperkančias 

investicijas. Mažiau rentabilios sistemos grandys buvo naujinamos tik kilus avarijos grėsmei. 

Investicijos į pigesnį biokurą naudojančius, bet didesnių investicijų reikalaujančius šilumos 

generavimo įrenginius dažniausiai buvo vykdomos tik tokiu atveju, jei įmanoma maksimaliai 

išnaudoti naujųjų įrenginių galingumą – t. y. pirmiausia tiek, kiek jų galingumas atitiko minimalias 

šilumos sąnaudas vasarą ar jas šiek tiek viršijo. Užuot toliau investavę į nuomojamą šilumos 

sistemą, tie patys koncesininkai, prisidengę susijusių įmonių vardu, „už šilumos tinklų tvoros“ 

(sklypuose priklausančiuose kitiems savininkams) netrukus pradėjo steigti vadinamuosius 

nepriklausomus šilumos tiekėjus (NŠT). Į NŠT verslą greitai įsitraukė ir daugiau žaidėjų.  

Šiuo metu Vilnius raško gausius minėtų procesų vaisius – tenka vykdyti didžiulę šilumos 

vamzdynų atnaujinimo programą, o pagrindinė šilumos dalis gaminama naudojant brangias dujas. 

Be to, VŠT ir Vilniaus savivaldybei dar tenka bylinėtis su buvusia koncesijos įmone labai brangiai 

http://www.propatria.lt/2022/01/almantas-stankunas-silumos-kainu.html
http://www.propatria.lt/
http://www.propatria.lt/2022/01/almantas-stankunas-silumos-kainu.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiU5XLXFIdgUbaSMrAHE0SzHBzFbg3_CkIVP8ixzrNmETBsYRtb64YsrYxGVwKeDIpB3nMw4kcEtB6HpNFWOeyJjQd7CBLj5PhLHbDDT66MPKNLOWnxNWKdCcrk5xn1C36O_LEa9iKcIJBolGoohbd9Gvt7Nm210NIoLkaoWDMy6DQf0oDMmKNKQ0PJdw=s2048
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kainuojančiame tarptautiniame arbitraže dėl šimtamilijonių sumų ir bylos baigtis toli gražu nėra 

aiški. 

Kogeneracinės jėgainės mįslės 

Esant tokiai padėčiai Vilniuje, prieš keletą metų tiek centrinė valdžia, tiek Vilniaus m. 

savivaldybė daug ir garsiai kalbėjo apie kombinuotą komunalines atliekas bei biokurą deginančių 

elektros ir šilumos gamybos blokų statybą Vilniuje. Jeigu nepaaiškės, kad šiai jėgainei Lietuvoje 

gali pritrūkti komunalinių atliekų, projektas iš tiesų atrodo patrauklus. Tačiau prieš daugiau nei 

metus buvo pranešta, kad vienas iš pagrindinių jėgainės statybos rangovų – įmonė „Budimex“ – 

negali vykdyti savo įspareigojimų ir biomasę deginančio bloko statyba yra nukeliama. Būtų tik 

apmaudu. Tačiau lieka keli svarbūs neatsakyti klausimai.  

Pirmiausia, kada projektas bus baigtas, turėjo paaiškėti per kelias savaites nuo žinios apie 

rangovo pakeitimą, taigi beveik prieš metus. Atsižvelgiant į tai, turėjo būti planuojami tolesni VŠT 

veiksmai. Tuo tarpu nei VŠT, kuriai šis projektas yra labai aktualus, nei projektą įgyvendinanti 

bendrovės „Ignitis“ dukterinė įmonė – Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) – jokios viešos 

informacijos neskelbia.  

Klausimas kyla ir dėl sutarties įvykdymo garantijos, kurią Vilniaus kogeneracinei jėgainei 

suteikė rangovas ir kurią jai turėjo sumokėti bankas ar draudimo bendrovė, kai paskelbta apie 

sutarties su rangovu nutraukimą. Ši garantija, kaip įprasta tokiuose projektuose, turėtų siekti bent 

10% sutarties su rangovu vertės. Viešai nepaskelbta, tačiau pagal projekto apimtis ir rinkos kainas 

galima spėti, kad garantija turėtų siekti apie 20-30 mln. EUR. Todėl pagrįsta klausti – o kur dabar 

šie pinigai? Ar neturėjo bent dalis jų nukeliauti į VŠT, kuri, vėluojant VKJ projektui, negauna 

pigesnės ankčiau planuotos šilumos iš naujos jėgainės? 

Imitacinė konkurencija 

Prie esamos padėties prisideda ir tariama konkurencija tarp jau paminėtų NŠT. 

Neoliberalizmo šalininkai sako: sukurkime laisvą rinką ir gausime gerą paslaugą už optimalią kainą. 

Taip, jeigu rinka iš tiesų yra konkurencinė ir atvira. Jei rinka yra uždara, gausime maksimalias, 

kokias tik tiekėjas galės nustatyti, kainas už sutartą paslaugą. Tai ir pasireiškia šilumos ūkyje.  

Kai šilumos tiekimo sistemoje trūksta pigios šilumos tiekėjų, nereguliuojamas NŠT 

paprastai prašo tokios kainos, kuri yra tik šiek tiek mažesnė už brangiausio rezervinio šilumos 

tiekėjo kainą. Taip pat dažniausiai didelis skaičius NŠT siūlo tokią pačią kainą. Štai pavyzdys iš 

šilumos supirkimo aukciono Vilniaus šilumos tinkluose šių metų sausio mėnesį.  

Atrodytų, kad, esant mažesniam šilumos poreikiui Vilniuje, NŠT turėtų varžytis tarpusavyje. 

Tačiau patikrinus 2021 m. spalio mėnesio aukciono rezultatus paaiškėja, kad vėl turime visą eilę 

NŠT, siūlančių vienodą kainą, nors parduodamas nemaksimalus jų galimas pagaminti šilumos 

kiekis. 

Šie akis badantys, galimai kartelinius NŠT susitarimus rodantys, rezultatai kažkodėl nėra 

įdomūs Konkurencijos tarybai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT), Seimo 

Energetikos ir darnios plėtros komisijai, VŠT ir galiausiai Vilniaus merui Remigijui Šimašiui bei 

jam artimai Laisvės partijai ir koalicijos partneriams Vilniaus miesto taryboje – TS-LKD, Darbo 

partijai ir Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijai. Neįdomūs niekam. 

Tuo būdu, esant NŠT galingumų trūkumui, NŠT akivaizdžiai uždirba didžiulius pelnus 

šilumos vartotojų sąskaita. 

Tuo tarpu jeigu šilumos tiekimo sistemoje yra NŠT galingumų perteklius, kyla NŠT 

bankrotų grėsmė. Tokio atvejo pavyzdys yra Kauno šilumos tiekimo sistema. Turbūt visiems 

akivaizdu, kad valstybei (visuomenei) yra blogai ir privačių įmonių bankrotai. 

Teksto pradžioje paminėtos Utenos šilumos tiekimo sistemos atveju, kur šilumos kaina 

sausio mėnesį yra beveik dvigubai mažesnė negu Vilniuje, nebuvo vykdoma nei neoliberalizmo 

ideologijos inspiruota šilumos sistemos nuoma, nei NŠT konkurencijos eksperimentai. Utenoje nėra 

NŠT, nevyksta jokie šilumos supirkimo aukcionai ir viskuo pasirūpina savivaldybės valdomi 

Utenos šilumos tinklai.  

https://e.baltpool.eu/heat/?ti=3308447&bp=h_results&hsy_id=7&month=2022-01
https://e.baltpool.eu/heat/?ti=3308447&bp=h_results&hsy_id=7&month=2021-10
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Dviejų skirtingų požiūrių į šilumos ūkio tvarkymą rezultatai akivaizdūs. Besimeldžiantiems 

neoliberalizmo stabui laikas atmerktis akis, priimti realybę. Ir imtis esminių pokyčių, nepaisant to, 

kad dažnai klaidas darė kai kurie beveik „šventi“ politikai – dabar Lietuvą valdančių partijų nariai. 

Šiuo metu politikai svarsto sąskaitų už šilumą PVM mažinimo galimybę, socialinės paramos 

plėtrą gyventojams, dalies mokėjimų už šilumą atidėjimą. Taip, socialiai pažeidžiamiausios 

visuomenės dalies apsauga yra būtina. Tačiau tokios priemonės neišspręs esminių problemų apie 

kurias čia rašau. Mokestinėmis lengvatomis pasinaudos ir turtingiausi gyventojai, o papildomi 

kaštai, skiriami socialinei paramai, bus padalinti visiems mokesčių mokėtojams, įskaitant ir Utenos 

bei kitų savivaldybių, kurios užtikrino prieinamas šilumos kainas, šilumos vartotojams. Todėl ponai 

politikai nutraukite savo manipuliacijas žmonių nuotaikomis ir spręskite problemas iš esmės.  

Atskira, plati, labai svarbi, papildomos apžvalgos ateityje besišaukianti tema yra panašaus 

ideologizuoto požiūrio taikymo pasekmės dujų ir elektros tiekimo rinkose ne tik Lietuvos, bet ir 

visos ES mastu, be kita ko, įsileidžiant privatų kapitalą į valstybines, dažniausiai strateginės 

reikšmės ir netgi nacionaliniam saugumui svarbias įmones. 

Šimašius „nieko nežino“ 

Metų pradžioje paaiškėjo, kad VŠT iškilo nemokumo grėsmė, t. y. įmonė gali tiesiog 

sustabdyti savo veiklą. Suprantama, kad politikai neleis tam įvykti, nes juk Vilniaus valdžia iš 

esmės atstovauja dabartinėms šalies valdžios politinėms jėgoms. Tačiau šiame kontekste labai 

įdomiai atrodo Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus praeitų metų pavasarį priimtas sprendimas 

VŠT sumokėti Vilniaus m. savivaldybei 5 milijonus eurų dividendų iš 2020 m. pelno. Prieš tai 

užsimerkė Laisvės partija, TS-LKD, Darbo partija bei Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso 

koalicija. Jau to meto iš VŠT finansinėse ataskaitose buvo akivaizdu, jog įmonės finansinė padėtis 

yra daug blogesnė negu prieš metus, ir buvo aišku, kad žemų kuro kainų laikotarpis negali tęsti be 

galo. Ar tokio veiksmo nederėtų vadinti tiesiog Vilniaus šilumos vartotojų apiplėšimu tenkinant 

neaiškius, tikriausiai savanaudiškus politikų interesus? O gal merui savivaldybės biudžete reikėjo 

papildomų pajamų, kad be rūpesčių galėtų sumokėti iki 60% siekiančius atlyginimų priedus 

aukščiausiems savivaldybės pareigūnams ir politikams apie ką neseniai teko išgirsti? 

Galiausiai tenka užduoti dar kelis klausimus merui Šimašiui. Argi nežinojote, kad pagal 

galiojančią reguliavimo tvarką VŠT negali pirkti dujų pigių kainų laikotarpiu ir atiduoti jų saugoti į 

Inčiukalnio dujų saugyklą? Juk praeitų metų pavasarį ir vasarą buvo akivaizdu, jog toks veiksmas 

VŠT, šilumos gamybai naudojančiai ypatingai didelę dujų dalį, būtų leidęs smarkiai sumažinti 

kainų šuolį žiemą. 

Argi nežinojote, kad šalia tiesioginio dujų kainų šuolio papildomai mokėsime už šilumą 10-

20 proc. daugiau, jeigu daugiabučiame name nėra modernizuotas šilumos mazgas ir nesubalansuota 

šildymo sistema? Vieni atsidarinėsime langus dėl peršildymo, kiti kęsime šaltį už didelius pinigus, o 

šilumos tinklai patirs didesnius nuostolius gaminant bei tiekiant šilumą ir įtrauks juos į mūsų būstų 

šildymo sąskaitas. Ir ar nežinojote, kad minėti modernizavimo darbai pradėjo strigti, kai šilumos 

mazgai buvo perimti iš šilumos tiekėjo, atiduoti daugiabučiams namams ir juos ėmus administruoti 

privačioms, maksimalaus pelno siekiančioms įmonėms?  

Jei žinojote, kodėl tylėjote? Kodėl nenumynėte VERT, Vyriausybės ir Seimo slenksčių, kad 

būtų skubiai įvykdyti visi reikalingi įstatyminių aktų pakeitimai? 

Na ir dar vertėtų mero paklausti, kaip jam dabartinėje situacijoje atrodo VŠT sprendimai 

sutrumpinti jos darbuotojų darbo savaitę paliekant tą patį atlyginimą ar netgi jį didinant, bene 13000 

eurų siekiantis VŠT vadovo mėnesinis atlyginimas, brangių, nežinia ką patarusių, konsultantų 

samdymas? 

Mere, gal greičiau siųskite delegaciją į Uteną pasisemti gerosios patirties apie šilumos ūkio 

valdymą? Arba tiesiog nuolankiai paprašykite uteniškių, kad bent dešimčiai metų sutiktų įtraukti 

Vilniaus šilumos ūkį į Utenos šilumos tinklų sudėtį? 

Šilumos, elektros ir dujų kainų klausimus Nacionalinis susivienijimas kėlė 2021 m. spalio 

pradžioje, gruodžio pradžioje kaip šio pareiškimo tęsinys, susijęs su daugiabučių namų 

problemomis ir iš dalies Vilniaus šilumos ūkiu, buvo publikuotas aukščiau minėtas mano tekstas. 

Atsako į juos nebuvo. Atsakas šildymo sąskaitų pavidalu sukrito į vilniečių pašto dėžutes.  

http://www.propatria.lt/2021/12/almantas-stankunas-brangstancios.html
https://susivienijimas.lt/pareiskimai-ir-naujienos/pareiskimas-del-elektros-energijos-ir-duju-kainu-kilimo-ir-jo-valdymo/
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Visuomenėje jau kilo panika dėl artėjančio elektros ir dujų  kainų „šoko“. Siekdama suvaldyti 

neprotingai augančias elektros ir dujų kainas Energetikos ministerija siūlo įstatymų projektus, skirtus gelbėti 

tik su visuomeniniu tiekėju susijusiems vartotojams. Tačiau Lietuvoje iki 2021 m. spalio 1 dienos elektros 
rinkos liberalizavimo antrajame etape nepriklausomą tiekėją pasirinkę yra 33 proc. visų turinčių pasirinkti, 

arba 256,5 tūkst. Buitinių vartotojų, o nepasirinkusių jokio tiekėjo yra  521,7 tūkst., arba 67 proc. visų 

turinčių pasirinkti buitinių vartotojų. Taigi, nuo kitų metų pradžios nepasirinkusieji pateks į „garantinį 
tiekimą“, o jiems bus taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nustatoma pagal vidutinę praėjusio ataskaitinio 

mėnesio elektros energijos biržos kainą, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikant koeficientą 1,25. 

Gamtinių dujų įstatymo projekte siūlomas kitoks prognozuojamų gamtinių dujų kainos įtraukimo į 

galutinį tarifą buitiniams vartotojams skaičiavimo principas. Tačiau, bet kuriuo atveju, reguliuojama 
gamtinių dujų kaina I grupės vartotojams padidės nuo 20 proc. iki 51 proc. Gamtinių dujų II grupės 

vartotojams nuo 30 proc. iki 83 proc. 

Šį dirbtinai sukeltą energetinių resursų kainų šuolį, analizuojant tarptautinių rinkų tendencijas, buvo 
galima prognozuoti jau 2020 metų antroje pusėje. Neadekvatus minėtų resursų kainų šuolis tapo visiškai 

akivaizdus 2021 metais. Lietuvos valstybė neabejotinai galėjo pasiruošti ir priimti tinkamus sprendimus jam 

sušvelninti. Tik šiuo metu keičiama įmonės Ignitis pagrindinio turto vertės nustatymo metodika, daranti 
tiesioginę įtaką elektros energijos skirstymo kainos dydžiui. Jei šio turto vertė daro pagrįstą įtaką elektros 

kainos augimui, mažinti ją buvo galima žymiai anksčiau – elektros energijos kaina būtų padidėjusi daug 

mažiau. Akivaizdu, kad valdžia prioritetu pasirinko ne viešąjį (visuomenės), o Ignitis privačių akcininkų ar 

kitų siaurų grupių interesus. Svarbu tai, kad iki šiol neturime išsamaus ir skaidraus minėtos metodikos 
keitimo aplinkybių vertinimo, dėl to neturime ir galimų optimalių sprendimų. 

Nacionalinis susivienijimas pažymi, kad  valstybės vykdomą privačių siaurų grupių interesų 

protegavimą ir šių interesų įtaką energetinių resursų kainų šuoliui akivaizdžiai atskleidžia Ministrės 
Pirmininkės I. Šimonytės svarstymas, jog siekiant suvaldyti sparčiai didėjančias elektros energijos kainas, 

gali būti atidėtas elektros tiekimo rinkos visiškas liberalizavimas. Toks I. Šimonytės siūlomas sprendimas 

vienareikšmiškai rodo, kad: 
a) elektros energijos tiekimo liberalizavimas netarnauja visuomenės interesams; 

b) liberalizuojant elektros energijos tiekimą, kuris skatina kainų didėjimą, sąmoningai viešų 

diskusijų šiais svarbiausiais klausimais vengiama ir sąmoningai neieškoma visuomenės interesų tenkinančių 

sprendimų, nes jie prieštarauja rinkos liberalizavimu suinteresuotų siaurų grupių interesams;  
c) būtent dėl siaurų visuomenės grupių suinteresuotumo Lietuvos politikai negina visuomenės 

interesų ir nekelia šio klausimo ES lygiu, kurios direktyva liberalizuoti elektros energijos tiekimą, tapo 

privaloma netgi neatsižvelgiant į vartotojų interesus. 
Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos tiekimo paslaugos kaina yra mažesnė tiek, kiek 

palankiausiomis sąlygomis jos tiekėjas gali pirkti energiją biržoje ir kiek yra mažesni energijos vienetui 

tenkantys paslaugos administravimo kaštai. Tačiau šie abu veiksniai yra tiesiogiai susiję su tiekėjo biržoje 

perkamu ir vartotojams parduodamu energijos kiekiu – juo didesnis elektros energijos kiekis, tuo vartotojui 

http://www.susivienijimas.lt/
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gali būti mažesnė energijos kaina. Didesnis elektros energijos tiekėjų skaičius savaime negarantuoja 

mažesnės elektros energijos kainos, nes sumažinus pagrindinio valstybės valdomo (ir galinčio kritiniu atveju 
suteikti vartotojams valstybės garantuotas paslaugas) tiekėjo Ignitis paslaugų apimtis bei ignoruojant ypač 

svarbias vartotojams parduodamos energijos apimtis, elektros paslaugos kaina gali tik didėti. Šiuo klausimu 

taip pat viešai nediskutuojama, nepateikiama informacija apie svarbiausias aplinkybes ir veiksnius, 
lemiančius mažiausią paslaugos kainą vartotojams. Kartu atkreipiame dėmesį, kad efektyvi konkurencija 

galima tik tuomet, kai elektros energijos tiekėjai veikia rinkoje maksimaliai panašiomis sąlygomis.  

Mūsų nuomone, smulkūs tiekėjai objektyviai negali užtikrinti gerų tiekimo sąlygų. O ateityje 

natūraliai sumažinus elektros tiekimo apimtis stambiausiam valstybės valdomam elektros tiekėjui Ignitis, jo 
veiklos sąlygos neišvengimai pablogės. Tai paskatins kviesti į elektros energijos tiekimo rinką kitus stambius 

elektros tiekėjus (pvz., Estijos Enefit, kurios valdymo modelis bei tiekimo apimtys yra analogiški Ignitis 

valdymo modeliui bei tiekimo apimtims, ir kuri siūlo  patrauklias elektros energijos tiekimo sąlygas). Todėl 
elektros energijos rinką gali papildyti lenkų, vokiečių ar kiti tiekėjai. Tačiau padariniai jau dabar yra 

nuspėjami: smulkūs tiekėjai neišvengiamai bankrutuos, padarydami žalą vartotojams (savo klientams), o 

valstybė, kuri dar nėra nustačiusi, kas tuo atveju perims bankrutavusių tiekėjų įsipareigojimus ir kompensuos 

nuostolius vartotojams, liberalizavusi elektros energijos tiekimo rinką, nebepajėgs užtikrinti, kad 
dominuojantys stambūs užsienio tiekėjai nedidintų  elektros energijos kainos mūsų vartotojams. Kartu 

neišvengiamai turės užtikrinti protingas elektros energijos kainas pažeidžiamiems vartotojams, 

kompensuodama dalį nuostolių iš valstybės biudžeto. Taip yra kuriamos akivaizdžios prielaidos „įveiklinti“ 
ir ,,suišteklinti“ Lietuvos valstybę, kad ši dar kartą padėtų nepagrįstai krautis viršpelnius minėtoms užsienio 

įmonėms mūsų šalies mokesčių mokėtojų sąskaita. 

Nacionalinis susivienijimas, įvertinęs elektros energijos ir dujų kainų pokyčius, pareiškia: 
1. Itin svarbi priežastis, lemianti energijos resursų kainų šuolį – netinkami valdžios sprendimai dėl 

vienašališkos metodikos, pagal kurią yra privaloma blokuoti Astravo atominėje elektrinėje (AAE) pagamintą 

elektros energiją, apribojant elektros energijos srautus per jungtis, esančias tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Kilę 

dėl to nesutarimai padidino įtampą tarp Lietuvos ir Latvijos bei Estijos, o ji gali turėti ilgalaikių neigiamų 
pasekmių, įskaitant išaugusias rizikas dėl įgyvendinimo savalaikio elektros energijos perdavimo 

sinchronizavimo su Vakarų Europos elektros energijos sistema.  Šių nesutarimų pasekmes vartotojai jau 

dabar pajuto – Lietuvoje sparčiai didėja elektros energijos kainos. 
2. Dujų tiekimo sektoriuje Latvija ir Estija yra sukūrusios bendrą dujų prekybos ir tiekimo rinką, 

kuri  leidžia išvengti papildomų prekybos kaštų ir mažinti kainą vartotojams. Tačiau Lietuva iki šiol nėra 

prisijungusi prie šios rinkos. Lietuvos dujų tiekėjams sudarytos blogesnės sąlygos naudoti Inčiukalnio dujų 
saugyklą, dėl to mūsų šalies vartotojai patiria papildomas išlaidas.  

3. Atkreiptinas dėmesys į sąmoningai aplaidžią ar neprofesionalią veiklą centralizuotame šilumos 

tiekimo sektoriuje: 

a. Šiame sektoriuje mėginama sukurti šilumos gamybos rinką, kurioje konkuruotų Centralizuoto 
šilumos tiekimo (CŠT) įmonės ir kiti privatūs šilumos gamintojai. Tačiau vieni gamintojai nesugeba vykdyti 

savo įsipareigojimų ir dėl to tenka perimti jų turtą, o kiti uždirba nepagrįstai aukštus viršpelnius.  

b. Ydingai reguliuojamą veiklą vykdančios CŠT įmonės neturėjo galimybės 2020 metų vasarą  
nupirkti ir saugoti dujas Inčiukalnio saugykloje kai šios buvo labai pigios, kad galėtų jas panaudoti šiuo 

metu.  Valdžios institucijose pernelyg užsitęsė tariamos diskusijos apie metodiką, o tai yra akivaizdus 

aplaidumas, leidžiantis manyti, kad  panašaus apsileidimo yra žymiai daugiau. 

c. Ydingas metai iš metų pasikartojantis daugiabučius namus administruojančių privačių įmonių 
aplaidumas, ruošiant namų šilumos įrenginius ir vidaus šilumos tiekimo sistemas artėjančiam šildymo 

sezonui. Pažymėtina, kad š. m. rugsėjo 22 d. Seimo Energetikos ir tvarios plėtros komisijos posėdyje 

Energetikos viceministrė pripažino, jog iki šiol nėra tinkamai sutvarkyta įstatyminė bazė. O būtent dėl šios 
priežasties dar labiau padidės šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams.  

d. Minėtame  rugsėjo 22 d. įvykusiame komisijos posėdyje buvo pripažinta aplinkybė, jog yra 

nemažai galimybių sumažinti biokuro kainą Lietuvoje ir tuo būdu mažinti šilumos kainą. Pastarasis viešas 
valdžios institucijų atstovų prisipažinimas, jog egzistuoja realios galimybės sumažinti neprotingai išaugusias 

šilumos kainas, leidžia daryti prielaidą, kad jos kažkodėl nėra suinteresuotos jas mažinti. Arba atvirkščiai, jos 

kažkodėl suinteresuotos šilumos kainas didinti. 

e. Ypač pavojinga situacija susiklostė Vilniaus centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje: jame 
prognozuojama, kad šilumos kainos vartotojams gali padidėti net 60 proc. O pagrindinės dramatišką kainų 

augimą lemiančios priežastys yra šios:  

i. Vėluojančios strateginės investicijos šilumos gamybos sektoriuje (dėl investicijų stokos 
nepakankama šilumos dalis yra gaminama naudojant biokurą).  
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ii. Nepakankamos  investicijos šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti – tai nevykusios Vilniaus 

šilumos sektoriaus nuomos buvusios Rubikon grupės ir su ja susijusioms įmonėms pasekmė.  
iii. Ydingas Vilniaus m. savivaldybės, valdančios virš 99 proc. AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) 

akcijų, sprendimas, leidžiantis VŠT išmokėti apie 5 mln. EUR dividendų iš ankstesniu laikotarpiu gauto 

pelno. 
iv. Pagal Vilniaus atliekų deginimo jėgainės projektą dėl vieno iš rangovų bankroto ir negebėjimo 

vykdyti savo įsipareigojimų daugiau nei metams nukeltas biokurą naudojančio katilo paleidimas – Vilniaus 

CŠT prarado galimybę gauti daugiau pigesnės šilumos artėjančio šildymo sezono metu (nekeliamas 

klausimas dėl jėgainės statytojo – įmonės Ignitis atsakomybės prieš VŠT dėl laiku neįvykdyto projekto ir dėl 
kompensavimo VŠT patiriamų neigiamų pasekmių dėl darbų vilkinimo). Tačiau šitoks brangiai Vilniaus 

gyventojams kainavęs aplaidumas nesutrukdė VŠT vadovams drastiškai didinti savo atlyginimus, nes, kaip 

skelbiama viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose, vien šiais metais VŠT generalinio direktoriaus alga 
išaugo nuo 9020 iki 12769 Eurų. 

4. Nurodytos aplinkybės patvirtina ankstesnius Nacionalinio susivienijimo teiginius ir dar kartą 

apnuogina ydingą neoliberalistinės ,,laisvos rinkos“ ideologijos sąlygojamą nuostatą –   beatodairiškai 

privatizuoti visus ūkio sektorius, perduoti privataus kapitalo įmonėms visuomenei svarbiausių paslaugų 
teikimą, neatsižvelgiant į ekonominius bei socialinius padarinius vartotojams. 

5. Pagrįstą nerimą mums kelia klausimas, kokią įtaką energetikos sektoriui, visuomenės ir vartotojų 

interesams daro privačių akcininkų atsiradimas Ignitis įmonėje. Kodėl užuot atidėjusi lėšas į rezervą ir jas 
panaudojusi šilumos kainos kilimui sušvelninti bei būtinoms investicijoms, Vilniaus m. savivaldybė leido 

išmokėti  apie 5 mln. EUR dividendų privatiems VŠT akcininkams. Kodėl savivaldybės neperima namų 

administravimo iš juos neefektyviai administruojančių įmonių. Kodėl valstybės resursai beatodairiškai 
švaistomi ne sunkiu metu šalies gyventojams padėti, o parazituojančioms ideologizuotoms įstaigoms (Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kt.) išlaikyti, pseudoakademinės studijoms arba nelegaliems imigrantams 

finansuoti (726 mln. namelių migrantams pirkimas ir kt.). 

6. Privataus kapitalo įtraukimo į energetikos sektorių pasekmės bus nagrinėjamas atskirai, tačiau jau 
dabar dera prisiminti skausmingus energetikos sektoriaus liberalizavimo padarinius, kai buvo pradėtas 

nuomoti centralizuoto šilumos tiekimo ūkis, kai buvo vykdomas LEO projektas. Šiuo metu drastiški ,,laisvos 

rinkos“ avantiūros padariniai jau ėmė ryškėti ir liberalizuotame šilumos gamybos sektoriuje CŠT – jie 
neišvengiamai privers valstybę  smarkiai didinti išlaidų už energiją ir kurą kompensacijas mažas pajamas 

gaunančiai visuomenės daliai.  

Nacionalinis susivienijimas reikalauja: 
1. Lietuvos Respublikos Prezidentą kelti principinį klausimą, kodėl valdžios institucijos nesiėmė 

būtinų priemonių padėčiai keisti ir neieškojo galimybių sparčiai augančioms šilumos ir elektros energijos 

kainoms mažinti. 

2. Seimo Aplinkos komitetą bei Ekonomikos komitetą atlikti visapusišką, sąžiningą ir profesionalią 
gyventojų aprūpinimo elektros energija ir dujomis analizę ir jos pagrindu priimti Lietuvos piliečių interesus 

labiausiai tenkinančius sprendimus. Nedelsiant išsiaiškinti, kas trukdo Lietuvai kuo greičiau prisijungti prie 

Latvijos ir Estijos sukurtos bendros dujų prekybos ir tiekimo rinkos, leidžiančios išvengti papildomų 
prekybos kaštų ir galinčios sumažinti kainą vartotojams.  

3. Įstatymų leidėją  kuo skubiau kompleksiškai įvertinti daugiabučius namus administruojančių 

įmonių veiklos reglamentavimą ir numatyti teisines priemones ne tik efektyviai kontroliuoti tų įmonių veiklą, 

bet ir suteikti savivaldybėms galimybę greitai ir efektyviai perimti namų administravimą, kad būtų užtikrinti 
gyventojų interesai. 

4. Lietuvos Vyriausybę nedelsiant atnaujinti sąžiningas ir atviras diskusijas su Latvija bei Estija, 

mėginant rasti visoms šalims priimtinus sprendimus dėl šių valstybių elektros energijos tiekimo/gavimo iš  
Baltarusijos AAE, griežtai reikalaujant, kad Baltarusiją imtųsi papildomų priemonių AAE saugumui 

užtikrinti ir stabdyti planus statyti antrą ir trečią AAE blokus.  

5. Energetikos ministeriją ir teisėtvarkos institucijas kelti klausimą dėl jėgainės statytojo – įmonės 
Ignitis atsakomybės prieš VŠT dėl laiku neįvykdyto projekto ir dėl kompensavimo VŠT patiriamų nuostolių. 

6. Generalinę prokuratūrą nedelsiant ir principingai ištirti galimos korupcijos ir piktnaudžiavimo 

atvejus Lietuvos energetikos ir šilumos ūkio sektoriuose. Apie atliktų tyrimų rezultatus reguliariai informuoti 

šalies visuomenę, o nustačius ir įrodžius korupcijos bei piktnaudžiavimo atvejus, kaltininkams taikyti ne tik 
atsakomybę pagal įstatymą, bet reikalauti atlyginti valstybei bei jos piliečiams padarytą žalą (nuostolius). 

7. Vilniaus m. savivaldybę grąžinti  VŠT apie 5 mln. EUR dividendų iš gauto pelno. Šias lėšas skirti 

šilumos kainoms mažinti ir būtinoms investicijoms šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti, kartu šalinant 
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nevykusios Vilniaus šilumos sektoriaus nuomos buvusiai Rubikon grupei ir su ja susijusioms įmonėms 

pasekmes.  
8. Nedelsiant atverti galimybę lygiomis teisėmis į diskusijų Lietuvos ekonomikos ir ūkio klausimais 

viešąją erdvę – pirmiausia į Nacionalinio transliuotojo laidas ir internetinį portalą – patekti visuomenės ir 

valstybės bendrojo gėrio interesams atstovaujančius sąžiningus ir objektyvius šios srities mokslininkus 
siekiant panaikinti tik užsienio ir vidaus stambiojo kapitalo interesus aptarnaujančių bei tris dešimtmečius 

trunkantį Lietuvos ūkio išvalstybinimą ir visuomenės apiplėšinėjimą bei skurdinimą pseudomoksliniais 

neoliberalistinės beatodairiško ,,privatizavimo“ ideologijos lozungais teisinančių Lietuvos laisvosios rinkos 

instituto ,,ekspertų“ ir užsienio bankų tarnautojų monopolį visuomenės ekonominio švietimo srityje.  
Pažymime, kad  išvardintos aplinkybės neišvengiamai privers valstybę smarkiai didinti išlaidų už 

energiją ir kurą kompensacijas mažas pajamas gaunančiai visuomenės daliai. Tikėtina, kad šios papildomos 

išlaidos gali tapti dar vienu pretekstu didinti ir taip išaugusią valstybės skolą. Todėl kviečiame visuomenę 
kartu stebėti ir griežtai reikalauti, kad Lietuvos piliečiai ir šiuo atveju eilinį kartą nebūtų politinių sukčių 

apvogti, kad valstybės skola nebūtų didinama dėl aplaidumo arba tyčinių valdininkų ir politikų korupcinių 

veiksmų. Būtina reikalauti valdžią atsisakyti planų įgyvendinti svarstomą tariamą ir apgaulingą dėl 

ideologinio aklumo sukeltų problemų sprendimą, kai nenorint  mažinti kitų valstybės išlaidų, kad atsirastų 
lėšų kainų augimo kompensavimui mažas pajamas gaunantiems vartotojams, dalis mokėjimų už elektros 

energiją, dujas ir šilumą būtų nukelta ateičiai. Eidami šiuo keliu valdantieji tik atidėtų esminį problemų 

sprendimą ir užkrautų jo naštą kitos kadencijos Seimui siekdami manipuliuoti piliečių simpatijomis ir bet 

kuria kaina išlikti valdžioje. Tokie sprendimai ir veiksmai būtų ciniški ir nusikalstami. 

 

RADO BŪDĄ, KĄ DARYTI DĖL ŠILDYMO KAINŲ: PAVYKO SUTAUPYTI 

TŪKSTANČIUS EURŲ 

Vytautas Budzinauskas, www.DELFI.lt, 2022 m. sausio 30 d. 

TN: tn  

 

Lietuvoje pabrangęs šildymas gąsdina ne visus. Kauno technologijos universiteto 

(KTU) mokslininkai rado būdą skaičiavimo centro skleidžiamą šilumą naudoti patalpų 

šildymui, taip sutaupant tūkstančius eurų.  

Panašiais sprendimais gali pasigirti ir kai kurios bendrovės Vilniuje, šį sezoną 

išgyvenančiame ypač aukštas kainas. 

Inovatyviam KTU sumanymui pasitelkta jau anksčiau įrengta saulės jėgainė, kurios elektra 

ne tik vėsina serverius, bet ir maitina šilumos siurblius. Skaičiavimo centro šiluma siunčiama 

„pasaugoti“ į požeminę šilumos talpyklą – vandens rezervuarą, iš kurio siurbliais grąžinama tuomet, 

kai jos prisireikia – šaltuoju sezonu. „Atliekinė šiluma, kuri anksčiau buvo išmetama į orą aušinimo 

metu, mes ją kaupiame“, – „Delfi“ pasakojo KTU Elektros energetikos katedros vedėjas Saulius 

Gudžius. 

Anot jo, vasarą studentai atostogauja ir elektros poreikis mažesnis, tad kilo idėja paskirstyti 

didelius elektros kiekius iš saulės elektrinės, o akumuliuoti šilumą sugalvota savotiškame dideliame 

termose – šilumos kaupiklyje. „Vykdant atsinaujinančių šaltinių diegimo projektą KTU Statybos ir 

architektūros rūmuose buvo įgyvendinta idėja, kaip užtikrinti skirtingų pastatų energetinius 

poreikius derinant jų skirtingas energetines charakteristikas“, – komentavo profesorius. 

Projekto įgyvendinimas 52 proc. sumažino dviejų universiteto pastatų šildymo kaštus ir 

sutaupė 47 tūkst. Eurų per metus. „Pagrindinė idėja yra tokia: efektyviai išnaudoti visą energiją, 

kurią mes sugeneruojame, ją pasaugoti ir panaudoti tada, kai jos reikia“, – apibendrino S. Gudžius. 

 Kauno technologijos universitetas (KTU) 
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Pati geoterminė saugykla yra 500 kubinių metrų vandens rezervuaras, energija jame 

kaupiama, o paskui šilumos siurbliais „ištraukiama“ ir naudojama šildymui žiemos metu. „Sistema 

efektyvi pramonės įmonėms, kurios turi daug atliekinės šilumos ir, atitinkamai, turi pastatus su 

skirtingais poreikiais – vienas pastatas, sakysime, generuoja daug šilumos, kitam tos šilumos reikia. 

Arba reikia „perstumti“ suvartojimą laike“, – inovacijos pritaikymo galimybes aiškino profesorius. 

Anot jo, kadangi serveriai veikia ir žiemą, jų šiluma nuolat pildo saugyklą. 

Paklaustas, ar tebesinaudojama centralizuotai tiekiama šiluma ir ar perspektyvoje mokslo 

įstaiga ketina pereiti prie visiškai autonominių sprendimų, S. Gudžius atsakė, jog centralizuotas 

šildymas šiek tiek naudojamas, nes kaip ir elektros atveju, svarbu turėti rezervinį tiekimą. „Kaip ir 

elektrai, taip ir šilumoje visą laiką reikia turėti tą centralizuotą, kuris užtikrina patikimumą. Tai aš 

nemanau, kad 100 proc. pereis, vis tiek vienaip ar kitaip kažkoks rezervinis šaltinis bus, kada jo 

reikės. Maža kas – suges kažkas“, – sakė jis. 

Serveriai šildo ir sostinėje 

Vienas didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse 

„Duomenų logistikos centras“ (DLC) taip pat jau taiko inovatyvius apsirūpinimo šiluma 

sprendimus. „Mūsų duomenų centre, tarkime, Tiškevičiaus g. „Data Inn“, savo administracines-

technologines patalpas – ne paties duomenų serverio – šildome irgi naudodami duomenų centro 

serverių skleidžiamą šilumą. Tai mes pasiimame per vėdinimo sistemas skleidžiamą šilumą“, – sakė 

DLC Infrastruktūros skyriaus vadovas Gytis Šapoka. 

Anot jo, duomenų centras nėra prijungtas prie centralizuoto šildymo sistemos, dalį šilumos 

užsitikrina pats, dalį – naudodamas elektrą. „Duomenų centre į serverį pučiamas šaltas oras, o 

serveris atiduoda sušildytą orą. Tarpusavyje tie srautai nesimaišo. Karštas oras ištraukiamas ir: arba 

grąžinamas į šaldymo įrenginį vėl atvėsinti (ne į lauką išmetamas),(...) arba tą orą galima atiduoti į 

administracines patalpas, atskirą vėdinimo sistemą“, – schemą aiškino DLC atstovas. 

 
Bet jis pabrėžė, kad vienas dalykas yra bendrovės ar institucijos savo reikmėms rasti 

sprendimai, o visai kas kita – šilumos atidavimo į, pavyzdžiui, miesto tinklą perspektyva. Pirmuoju 

atveju reikia gerai įvertinti kaštus ir atsiperkamumą, o antruoju – atsižvelgti į nuostolius tinkle. 

„Kokią turime didžiulę bėdą (šilumos ūkyje apskritai – red.), jeigu žiūrime plačiąja prasme surinkti 

šilumą, tai mes turime didelius nuostolius, prastą šilumos tinklų infrastruktūrą. Jeigu žiūrime į 

konkretų pastatą sau, savo poreikiams apsirūpinti, tai čia yra investicijų ir atsiperkamumo 

klausimas“, – sakė jis. 

Anot jo, kalbant apie individualius sprendimus, tarkime, apie šilumos siurblius, „viskas 

priklauso nuo topologijos“, nuo pastato, sistemų. „Bet iš principo čia reikia skaičiuoti investiciją ir 

grąžą. Kaip suprantu, universitetas greičiau pasižiūrėjo iš tos testinės pusės, galbūt gavo 

finansavimą (...) Skaičiai pasako, apsimoka ar neapsimoka“, – aiškino G. Šapoka. 

KTU profesorius S. Gudžius teigė, kad universitetas sulaukė paramos iš Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo (LAAIF). Pasak jo, paskesnis toks sistemos įgyvendinimas jau būtų 

pigesnis, nes šiuo atveju tai buvo eksperimentinis projektas, kuriame patirtis dar tik kaupiama. 

„Universitetas tam ir yra, kad skleistų gerąją patirtį. Kadangi tas projektas buvo finansuotas 

valstybės (...) Tai viena iš mūsų priedermių yra rodyti tą patirtį. Manau, kad tikrai galėtų prekybos 

centrai ar įmonės, kurios turi daug atliekinės šilumos, pasinaudoti šita iniciatyva. Mes – idėjos 

generatoriai, o kompanija „Via Solis“ realizavo“, – sakė S. Gudžius. 

Jo teigimu, projekto kaina siekia 973 tūkst. Eurų. 

Universitetas 2018 metų vasarą skelbė, kad įrengia beveik 1 mln. eurų kainuosiančią 

atsinaujinančių energijos šaltinių sistemą, kuri suteiks galimybę studentams susipažinti su efektyviu 
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energijos gamybos inžinerinių sistemų taikymu. Pasak tuometinio pranešimo, projekto pagrindu 

kuriama atsinaujinančių šaltinių ir mikrotinklų laboratorija – moderniausia Baltijos šalyse. 

Jungtiniame projekte dalyvauja KTU Elektros ir elektronikos fakulteto bei Statybos ir 

architektūros fakultetų mokslininkai. 

Sprendimų ieško ir Vilniaus universitetas 

Vilniaus universitetas (VU) taip pat svarsto modernius sprendimus. VU kanclerio Raimundo 

Balčiūnaičio teigimu, šioje aukštojoje mokykloje rengiamas kompleksinis sisteminių sprendimų 

planas, kaip būtų galima sumažinti energijos sąnaudas. Tai svarbu ne tik dėl pastebimai išaugusių 

šildymo kainų, bet ir dėl strateginio universiteto tikslo tapti „žalesniu“. „Kartu su Vilniaus šilumos 

tinklais ieškoma ir inovatyvesnių sprendimų, kaip galima būtų panaudoti kai kurių procesų metu, 

pavyzdžiui, iš superkompiuterių, serverių, išsiskiriančią šilumos energiją patalpų šildymui. Planų 

tikrai yra, tačiau tam reikalingas ir papildomas finansavimas iš valstybės“, – komentuoja R. 

Balčiūnaitis. 

 Vilniaus universitetas 

Anot jo, siekiant sumažinti šilumos energijos sąnaudas, VU atliktas dalies pastatų 

energetinis auditas, rengiami jų renovacijos projektai. Jau atnaujinta nemaža dalis universiteto 

bendrabučių. 

Išeitis tinka daug kam, bet ne visiems 

KTU profesoriaus teigimu, šiame universitete veikianti sistema būtų naudinga prekybos 

centrams, dideliems biurams – užuot išmetus šilumą, ją galima panaudoti vėliau. „Prekybos centrai, 

dideli ofisai šilumą išmeta į orą, vietoj to, kad jie ją kažkaip akumuliuotų, paskui panaudotų, galų 

gale, atiduotų į šilumos tinklus. Visi, kurie turi didelį atliekinės šilumos kiekį, ir įmonėse, kur 

technologiniai procesai išmeta daug atliekinės šilumos, – tai visa šitą galima panaudoti. Tik aišku, 

kad sprendimas bus visą laiką individualus“, – komentavo S. Gudžius. 

Vis dėlto G. Šapoka pakartoja, kad ambicijos panaudoti prekybos centrų šilumą miesto 

trasose kol kas būtų sunkiai įgyvendinamos, nes „reikalauja infrastruktūros atnaujinimo ir pačios 

investicijos labai didelės“. 

Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) jau skelbė, kad duomenų centrų, ligoninių, restoranų, 

prekybos ir biurų pastatų išskiriama šiluma gali būti panaudota karštam vandeniui ruošti. Pasak šios 

miesto savivaldybės valdomos įmonės, klimato kaitos ir iškastinio kuro priklausomybės 

problemoms spręsti ieškoma žiedinės ekonomikos sprendimų, kurie leistų surinkti ir panaudoti 

įvairiuose verslo procesuose į aplinką išmetamą šilumos energiją. 

 

 

RAIMONDAS KUODIS: POLITIKAI VILNIEČIUS PAVERTĖ MELŽIAMA KARVE 

Vladimiras Laučius, www.DELFI.lt, 2022 m. vasario 3 d. 

TN: tn  

 

 Raimondas Kuodis 
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Ekonomistas Raimondas Kuodis nesiima spręsti, ar politikai turėjo planą kūrenti 

Vilnių dujomis, kad išlaikytų SGD terminalą, bet sutinka, jog Vilnius paverstas melžiama 

karve, ypač pabrangus šildymui.  

„Nežinau, ar jie turėjo tokį planą. Bet tai, kad būtent taip įvyko – faktas <…> Visuomenė 

verčiama vaikų darželiu. Mes vaikams dažnai nepasakome dalykų, nenorėdami jų įskaudinti. O 

suaugusiųjų visuomenė turėtų suprasti, kad buvo padaryta klaidų energetikos politikoje, ir dabar 

reikia sumokėti kainą“, – interviu „Delfi“ tvirtina Kuodis. 

Jo teigimu, beprotišką energijos kainų augimą artimiausiu metu turėtų sustabdyti JAV 

skalūnų nafta bei dujos ir artėjantis pavasaris. 

„Turbūt svarbiausias veiksnys – pavasario atėjimas. Pavasaris leis atsikvėpti Europai dėl 

dujų ir, tikėkimės, elektros“, – sako ekonomistas. 

Kuodžio nuomone, Europa ir ypač Vokietija turėtų prisiimti nemažą atsakomybę ir dėl 

dabartinės energijos kainų krizės, susijusios su priklausomybe nuo rusiškų „dujų adatos“, ir 

menkstančių ES galių pasaulinėje arenoje. 

„Europa yra nusilpusi ne tik ekonomiškai, bet, kad ir kaip apmaudu būtų tai sakyti, – 

protiškai <…> Europoje per daug socialinių psichologų nagrinėjamo grupinio mąstymo, kai žmonės 

linkę pateisinti tai, ką darė anksčiau, nors tai, ką jie darė, neveikia. 

Kai šituos dalykus viešai sakote, sulaukiate instinktyvios reakcijos – kaltinimų, kad esate 

Europos priešas. Nors aš manau priešingai: tie, kurie konstruktyviai kritikuoja, yra didesni Europos 

mylėtojai nei biurokratinis želė kalnas, mėgstantis gerti šampaną savo susitikimuose ir tęsiantis 

nepasiteisinusius dalykus. 

Pasaulis pastebi tą želė kalną ir pradeda valytis kojas į mūsų regioną. Reikia, kad Europa 

surimtėtų, iš paukščio skrydžio pažvelgtų į savo geostrateginę padėtį ir paklaustų savęs, kodėl 

globalinėmis temomis su ja vis mažiau skaitomasi“, – teigia ekonomistas. 

Šiemet įpusės Seimo ir vyriausybės kadencija. Kokias matote pagrindines ekonominės 

politikos permainas? 

Labai didelių permainų nematyti, bet vargu, ar jų galėjome tikėtis. Vyriausybė paveldėjo 

visą kovos su pandemija bylą ir pratęsė ankstesnės vyriausybės pradėtą atsako į pandemiją 

valdymą. Džiugu pastebėti, kad Lietuvos ekonomika praėjusiais metais nekrito, bet tai buvo 

pasiekta vieno didžiausių fiskalinių stimulų pagalba. Tai parodė, kad fiskalinė politika – galingas 

ginklas, ir jo nereikia bijoti (ypač tokiais sunkiais laikais). 

Bet nemalonus rezultatas – įsibėgėjusi infliacija. 

Infliacija įsisuko ne dėl fiskalinės politikos. Čia matome daug nesutarimų tarp tradicinių 

ekonomistų neoliberalų ir neortodoksų. Neoliberalams infliacija – daugiausia paklausos fenomenas, 

o neortodoksams – daugiausia sąnaudų fenomenas. Didžiąją dalį infliacijos gali paaiškinti energijos 

sąnaudos, globaliniu mastu išaugę transporto kaštai, tiekimo sutrikimai. 

Paklausa – tai pirmiausia daugiau pagamintų prekių, o ne didesnės jų kainos, ir didesnio 

masto ekonomika. Dėl šių priežasčių pagrindinės prognozuojančios pasaulio institucijos, tokios, 

kaip Europos centrinis bankas, laiko šį infliacijos padidėjimą laikinu. Tos priežastys – vienkartinės, 

atsiradusios COVID-19 disbalansų laikotarpiu. Joms priskirtina tiekimo grandinių sutrikimo ir 

energetikos tematika (pridėjus Rusijos faktorių) yra ne makroekonominio, o geostrateginio 

pobūdžio. 

Ar dėl žvėriško energijos kainų šuolio kalčiausia Rusijos politika? 

Kainų šuolis prasidėjo dėl Azijos, kuri pirma atsigavo nuo COVID-19, nes valgo ryžius, yra 

gerai organizuota ir turi autoritetingas valdžias. Kai atsigavo, ėmė klausti: „Ką jums pagaminti, 

mielas šiaurės pusrutuli?“ O kadangi šiaurės pusrutulis taikė labai dosnias fiskalines priemones 

paklausai palaikyti, tai Azija iš esmės galėjo parduoti mums bet ką už bet kokią kainą. Ir į Aziją 

ėmė masiškai plaukti dujovežiai. 

Gamintojai to visiškai nebijojo, nes didesnes energijos kainas nesunkiai galėjo perkelti 

galutiniams vartotojams, brangindami produkciją. Taip prasidėjo didysis disbalansas energetikos 

pasaulyje. Rusija įsijungė šiek tiek vėliau. 
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Vis dėlto pasaulinė energetika turi kainų svyravimo ribas. Kalbant apie naftos rinką, pats 

OPEC nėra suinteresuotas dideliu kainų augimu. Jiems geriau parduoti tai, ką jie yra išžvalgę, už 

bet kokią kainą, kol neįsivažiuos žalioji revoliucija, nei palikti tuos išžvalgytus dalykus neišgautus. 

Kita vertus, buvo 2007–2009 m. globalinis energetikos šokas, kurį sukėlė Jungtinės 

Valstijos per savo subsidijas biokuro gamybai. Išsiplėtojo skalūnų pramonė, kuri šiuo metu yra tarsi 

rezervo žaidėjas, kuris – gana lankstus: kai globaliniu mastu kainos nukrenta, gręžiniai 

užkonservuojami, o kai kainos kyla, gręžiniai vėl atidaromi. Tie gręžiniai duoda ir naftos, ir dujų. 

Pastaruoju metu atidaromų gręžinių gana smarkiai daugėja, ir jie uždės savo „dangtį“ ant dujų ir 

naftos kainų. Antai JAV jau pradėjo nukreipinėti savo dujovežius į Europą, kurioje kainos tiesiog 

išprotėjo. 

Išprotėjo, nes Europa negali konkuruoti su Azija dėl suskystintų dujų. Vokietija 

paprasčiausiai neturi SGD terminalų, ir Europa tikrai turi šiuo metu apie ką pagalvoti – kaip ji 

tvarko savo energetikos politiką. Reikėtų nepamiršti, kad Vokietija uždaro savo atomines elektrines, 

ir nors dalį energijos gavybos spragos uždengė atsinaujinančių šaltinių energija, padidėjo ir anglies 

kūrenimas, kuriam reikia daug taršos leidimų. O taršos leidimų kainos Europoje kyla. Europoje 

susidarė toks nemalonus veiksnių derinys, kuris smarkiai smogs jos ekonomikai. 

Europa negali konkuruoti su Azija dėl suskystintų dujų. Vokietija paprasčiausiai neturi SGD 

terminalų, ir Europa tikrai turi šiuo metu apie ką pagalvoti – kaip ji tvarko savo energetikos 

politiką. Reikėtų nepamiršti, kad Vokietija uždaro savo atomines elektrines, ir nors dalį energijos 

gavybos spragos uždengė atsinaujinančių šaltinių energija, padidėjo ir anglies kūrenimas, kuriam 

reikia daug taršos leidimų. O taršos leidimų kainos Europoje kyla. Europoje susidarė toks 

nemalonus veiksnių derinys, kuris smarkiai smogs jos ekonomikai.  

Ką mes pajusime artimiausiu metu: jūsų minėtą kainų „dangtį“ ar vis augančios 

energijos paklausos Vokietijoje nemalonius padarinius? 

Turbūt svarbiausias veiksnys – pavasario atėjimas. Pavasaris leis atsikvėpti Europai dėl dujų 

ir, tikėkimės, elektros. 

Kaip jau sakiau, Europai yra apie ką pamąstyti, bet politikai dėl savo trumparegiškumo gali 

nenorėti daryti brangių sprendimų, kurie jų visuomenėms nepatiks. 

Ar pritartumėte, kad ES turėtų judėti didesnės centralizacijos keliu, kad bendri 

sprendimai būtų greitesni ir efektyvesni? Kvalifikuotos daugumos ir kitais valdymo klausimais. 

Akivaizdu, kad kvalifikuota dauguma yra viena iš išeičių. Kad nebūtų taip, kai net Rytų 

paveiktos šalys bando vetuoti svarbius pokyčius. Dabar Europa, ieškodama konsensuso, dažnai 

įvaro save į aklavietes. Net neišeina kalbėti apie esmingesnius sutarčių pakeitimus, nes ES šalys 

turėtų surengti referendumus, kurių baigtis neaiški, nes piliečiai, užuot balsavę už klausimo esmę, 

paprastai balsuoja tiesiog keršydami savo vyriausybėms. 

Kokia ES ateitis, jei žūtbūt reikalingi pokyčiai, kaip sakote, beveik neįmanomi? 

Ankstesniame interviu „Delfi“ mes su jumis jau esame aptarę Europos struktūrinio ir 

strateginio nusilpimo fenomeną, kuris nemaža dalimi susijęs su valdysenos klausimais. Iš tikrųjų 

valdyti tokį darinį – sunku, ir todėl efektyvūs sprendimai arba nepriimami, arba smarkiai atidedami. 

Europa yra nusilpusi ne tik ekonomiškai, bet, kad ir kaip apmaudu būtų tai sakyti, protiškai. 

Racionalūs pasiūlymai, ateinantys iš akademinio pasaulio ar nevyriausybinių organizacijų, dažnai 

ignoruojami. Europoje – per daug socialinių psichologų nagrinėjamo grupinio mąstymo, kai žmonės 

linkę pateisinti tai, ką darė anksčiau, nors tai, ką jie darė, neveikia. 

Kai šituos dalykus viešai sakote, sulaukiate instinktyvios reakcijos – kaltinimų, kad esate 

Europos priešas. Nors aš manau priešingai: tie, kurie konstruktyviai kritikuoja, yra didesni Europos 

mylėtojai nei biurokratinis želė kalnas, mėgstantis gerti šampaną savo susitikimuose ir tęsiantis 

nepasiteisinusius dalykus. 

Pasaulis pastebi tą želė kalną ir pradeda valytis kojas į mūsų regioną. Reikia, kad Europa 

surimtėtų, iš paukščio skrydžio pažvelgtų į savo geostrateginę padėtį ir paklaustų savęs, kodėl 

globalinėmis temomis su ja vis mažiau skaitomasi. 

Kalbate apie psichologinį reiškinį, kai žmonės linkę pateisinti savo klystkelius. Ar galime 

šiam reiškiniui priskirti ir Lietuvos sostinėje susidariusią padėtį, kai šilumos kainų šuolis – 
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beprotiškas, bet niekas neprisiima politinės atsakomybės už padarytas energetikos politikos 

klaidas? Ar taip išeina, kad energetikos politika buvo teisinga, bet Vilniui tiesiog nepasisekė? 

Ekonomistai paprastai mėgsta prisikasti iki problemos šaknų, pamatinių veiksnių, sukėlusių 

kuriuos nors simptomus. Praėjo 16 metų nuo tada, kai iš pradžių Gedimino Kirkilo, o paskui 

Andriaus Kubiliaus vyriausybės kovojo didžiuosiuose mūšiuose dėl dujų. Siūliau tada gana radikalų 

planą, kaip galėtume išsilaisvinti iš dujų. Siūliau namų renovaciją už „Gazprom“ pinigus, pereinant 

ilgainiui prie biokuro. 

Dalis Lietuvos, ačiū Dievui, perėjo prie biokuro. Bet, deja, buvo nusipirkta dujų adata – 

SGD terminalas. Politikai pradėjo skatinti gausiau naudoti dujas, nes reikėjo apkrauti terminalą, 

išnaudoti jo pajėgumus. Ir didieji miestai, kaip rodo Vilniaus pavyzdys, ėmė vangiai spręsti 

pagrindinę problemą arba apskritai numetė ją pusiaukelėje: pusė šildymo vykdoma dujomis. 

Akivaizdus kontrastas su Lietuvos pakraščių rajonais, tokiais, kaip Ignalinos, kur buvo 

atlikta masinė renovacija ir pereita prie biokuro. Dabar Ignalinos gyventojai nelabai supranta, dėl ko 

verkšlena vilniečiai. Ir mes apie visas šitas išvestines problemas dabar nekalbėtume, jei laiku 

būtume atlikę reikalingus darbus. Bet politikų identitetui geriau yra stambūs pirkiniai, su kuriais jie 

gali įsiamžinti, perkirpti juosteles ir sakyti patriotines kalbas. Atsiranda progų pavadinti skeptikus, 

turėjusius kitokių siūlymų, tėvynės priešais, kaip ne kartą buvo padaryta mano atžvilgiu. 

Deja, buvo nusipirkta dujų adata – SGD terminalas. Politikai pradėjo skatinti gausiau 

naudoti dujas, nes reikėjo apkrauti terminalą, išnaudoti jo pajėgumus. Ir didieji miestai, kaip rodo 

Vilniaus pavyzdys, ėmė vangiai spręsti pagrindinę problemą arba apskritai numetė ją pusiaukelėje: 

pusė šildymo vykdoma dujomis.  

Tai šalies politinė vadovybė padarė vilniečius melžiama karve, kuri leidžia išlaikyti SGD? 

Nežinau, ar jie turėjo tokį planą. Bet tai, kad būtent taip įvyko, faktas. Ir dabar turime didelį 

iššūkį, kuris pasitinkamas socialinio popso akcijomis, bandant mažinti PVM centralizuotai šilumai 

ar išdėstyti mokėjimus ilgesniam laikotarpiui. Šito išmokė ankstesnės vyriausybės, kurios, 

matydamos labai didelę terminalo aptarnavimo kainą, nusprendė, jog verta pasiskolinti pinigų ir 

nerodyti visuomenei tikrosios sąskaitos už šį pirkinį. 

Visuomenė verčiama vaikų darželiu. Mes vaikams dažnai nepasakome dalykų, nenorėdami 

jų įskaudinti. O suaugusiųjų visuomenė turėtų suprasti, kad buvo padaryta klaidų energetikos 

politikoje, ir dabar reikia sumokėti kainą. Toks visuomenės vertimas vaikų darželiu, koks vyksta 

dabar, daro ją ištižusią, nesugebančią išgyventi net ir palyginti nedidelių smūgių, tokių, kaip 

dabartinis energijos kainų padidėjimas. 

Smūgis nėra labai didelis, nes, palyginti su ankstesniais energetikos sunkumais, dabar yra 

smarkiai išaugusios žmonių pajamos. Bet, deja, vyksta socialinio popso lenktynės, kai, atsakydamos 

į Rytų kvapą turinčių partijų vykdomą popsą, savo popsą turi siūlyti ir rimtos partijos, kad 

neprarastų savo konkurencinių galimybių politiniame lauke. 

Užburtas ratas, iš kurio nepavyksta ištrūkti? 

Pasaulis daugelyje sričių yra įvaręs save į tokią padėtį, kai visi priversti elgtis pagal tą 

modelį, kurį pasirenką blogiausias žaidėjas. 

Sakote, kad visuomenė verčiama vaikų darželiu, kai nuo jos slepiami tikrieji sprendimų 

kaštai. Ar tai galioja ir Lietuvos pasirinktai krypčiai santykiuose su Taivanu ir Kinija? 

Užsienio politikai irgi turi būti taikomi kaštų ir naudos analizės metodai. Aukščiausiu lygiu 

jie vis dar nėra įtvirtinti. 

Geriausias sprendimas būtų panašus į tą, kurį siūlo ekonomistas Williamas Nordhausas: 

veikti klubo principu. Kad JAV, ES, Australija, Britanija galėtų konstatuoti, jog yra didelis darinys, 

norintis konstruktyvių santykių su Kinija, bet kad Kinija ištaisytų tas savo politikos negeroves, 

kurios iš esmės ir leido jai užaugti. Tai – intelektinės nuosavybės grobimai. Ir kad Kinija mažiau 

grasintų savo kaimynams, tokiems, kaip Taivanas. 

Tokios politikos kaštai mums būtų santykinai nedideli, nes mes esame klubo nariai. O nauda 

būtų didelė, nes tokio darinio būtų atidžiau klausomasi. Kai veikiame pavieniui, tai gauname 

didžiausius kaštus, o nauda – neaiški. Aš nesakau, kad ilgainiui tai negali pasiteisinti. Jei pavyks 

inicijuoti klubą, prie jūsų prisijungs dvi ar trys šalys, o tada ir didžiosios valstybės pamatys, jog 
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toks klubas atsiranda. Lietuva tokiu atveju bus matoma kaip drąsi šalis, inicijavusi tam tikrus 

pokyčius. 

Normalu tikėtis tokių iniciatyvų būtent iš mažų šalių, nes jos struktūriškai jaučia realpolitik 

grėsmę. Mes tikrai suinteresuoti perėjimu iš realpolitik į labiau idealistinį režimą, kuris Lietuvoje 

vadinamas „vertybine politika“. Bet yra kelios taktikos, kaip tai galima daryti. Man labiausiai 

patiktų didžiųjų klubo organizavimo taktika pagal Nordhausą. 

Bet tai priklauso ne nuo Lietuvos, o nuo didžiųjų galių. Kad ir ką sakytų idealistai, 

realybė tokia, kad tokių klubų atsiradimą lemtų ne Lietuva, o gerokai galingesnės valstybės. 

Pamatysime. Politikoje kartais net nereikia didelių pastangų, kad vienas galios pusiausvyras 

pakeistų kitos pusiausvyros. Kaip teigiama, gali užtekti 3,5 proc. išėjusių į gatves žmonių, kad 

sugriūtų režimas. Ir tylioji dauguma pamatytų, kad verta jungtis prie laiminčios, nors ir mažos, 

jėgos. 

Ir tarptautinėje politikoje galima situacija, kai, būdamas mažas, bet garsiai lodamas, galite 

tikėtis, kad prie jūsų prisijungs didelės šalys, ir tada kartu pakeisite iki tol buvusią pusiausvyrą. Nes 

didiesiems milžinams molinėmis kojomis bus tiesiog nebepatogu ignoruoti globalinę viešąją 

opiniją. 

Įsivaizduoju, kad dabar Vokietija pradeda jaustis labai nejaukiai, nes Rytų Europos 

valstybių jausmai jos atžvilgiu keičiasi, kai ji, tarkime, atsisako padėti Ukrainai ginkluote ir lyg 

tyčiodamasi siunčia 5 tūkst. Šalmų. Dar betrūko, kad imtų siųsti karstus. Po tokių veiksmų juk gali 

prasidėti ir prekių boikotai, o vartotojai – stiprus ginklas. 

Regis, Vakarai patys užsiaugino sau vieną didžiausių iššūkių – Kiniją. Nepadėjo kinams 

po Antrojo pasaulinio karo susidoroti su komunizmo gaivalu; vėliau priėmė Kiniją į JTO ir 

pašalino iš ten Taivaną; po to, kai Kinijos komunistų partija nusprendė Tiananmenio aikštėje 

traiškyti žmones, Vakarai toliau sėkmingai plėtojo ryšius su ja ir padėjo jai tapti ekonominiu ir 

kariniu monstru. Kodėl taip nutiko? 

Be visų šitų dalykų dar buvo vadinamoji trečioji globalizacijos banga ir tai, kas vadinama 

„baržos ekonomika“. Baržos ekonomikos sąvoką sugalvojo vienos iš didžiųjų JAV korporacijų 

vadovas. Jo nuomone, būtų idealu statyti fabrikus ant baržų ir plukdyti jas ten, kur tuo metu 

palankiausios sąlygos. Jei Airija nusimauna kelnes dėl mokesčių, tai baržą siunčiame į Airiją. Jei 

Afrika toleruoja vaikų darbą nežmoniškomis sąlygomis, tai baržą siunčiame į Afriką. O jei Kinija 

pleškina anglį ir toleruoja daromą poveikį gamtai, tai baržą siunčiame ten. 

Kai kas nors sugalvoja veikti pagal baržos ekonomikos principus, kiti būna priversti daryti tą 

patį, kad neprarastų konkurencinio pranašumo. Galioja ta pati taisyklė, kaip ir socialinio popso 

politikos atveju. Tai ir įvyko XX a. paskutinį dešimtmetį. 

Antra priežastis – kiek anksčiau prasidėjusi, bet panašiu metu įsismarkavusi pasaulio 

ekonomikos finansializacija. Tai – naujausia kapitalizmo stadija, leidusi vartotojams, praradusiems 

darbus dėl gamybos iškėlimo į Kiniją, Indiją ir pan. („ofšorizacijos“), vartoti valgant kreditus, o ne 

algas. Tai buvo naudinga Vakarų valstybių finansų sektoriui ir Kinijai. Kinija galėjo plėtoti 

eksportu paremtą modelį. 

Antra priežastis – kiek anksčiau prasidėjusi, bet panašiu metu įsismarkavusi pasaulio 

ekonomikos finansializacija. Tai – naujausia kapitalizmo stadija, leidusi vartotojams, praradusiems 

darbus dėl gamybos iškėlimo į Kiniją, Indiją ir pan. („ofšorizacijos“), vartoti valgant kreditus, o ne 

algas. Tai buvo naudinga Vakarų valstybių finansų sektoriui ir Kinijai. Kinija galėjo plėtoti 

eksportu paremtą modelį.  

Milžiniški prekybos deficitai tarp JAV ir Kinijos neatsirado iš niekur. Tai – JAV bankų 

politikos padarinys: laisvinti kreditavimą, padaryti jį lengvai prieinamą masėms, ir leisti Amerikos 

visuomenei milžiniškais mastais įsiskolinti. O už tas skolas Amerikos visuomenė pirko kiniškus 

televizorius ir kitas prekes. 

Neoliberali ekonomika nelinkusi daug kalbėti apie trečiąją globalizaciją, bet neo-ortodoksai 

apie ją kalba visiškai atvirai. 

 

https://www.delfi.lt/
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VILNIUJE ŠILDYMĄ ATPIGINTI BUVO PARENGTI DU PLANAI: KODĖL NĖ VIENAS 

NEPAVYKO? 

Gytis Kapsevičius Verslo žurnalistas www.15min.lt,  

TN: tn  

 

Sausį vilniečiams gavus dvigubai didesnes sąskaitas už šildymą nei praėjusiais metais, 

pradėta eilinį kartą ieškoti tokios padėties kaltininkų. Ilgai to daryti nereikėjo – jau ne kartą 

įvardinta pagrindinė šilumos brangumo sostinėje priežastis yra nepabaigtas „Ignitis grupės“ 

valdomos jėgainės biokuro blokas. Tačiau nuo 2018 m. iki šiol galiojančiame Vilniaus miesto 

savivaldybės patvirtintame šilumos plane figūruoja ir du nauji 50 MW galios biokuro įrenginiai. 

Kas nutiko jiems?  

Daug kartų apkalbėtas Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) biokuro blokas turėtų užbaigti 

sostinės priklausomybę nuo dujų ir priartinti šilumos kainas Vilniuje prie tų, kurias moka kauniečiai 

ar klaipėdiečiai. Tačiau Vilniaus šilumos ūkio transformacijos nuo dujų į biokurą dalimi turėjo tapti 

ne tik VKJ, bet ir 2021 m. užbaigtuves švęsti turėję du nauji Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) biokuro 

įrenginiai, turėję atnešti sostinei papildomus 100 MW pajėgumus.  

Šį aspektą sausį reaguodamas į aukštas sostinės šilumos kainas prisiminė ir buvęs „Vilniaus 

šilumos tinklų“ technikos direktorius Bronius Cicėnas. „AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 100 proc. 

neįvykdė 2018 m. Tarybos sprendimo, nepervedė nei vieno katilo iš dujinio kuro į biokurą“, – 

viešame komentare rašė jis.  

2018 m. pristatytame Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinime iš tiesų 

numatyta gana pozityvi ateities vizija. Dokumente nurodyta, kad nuo 2019 m. turėjo pradėti veikti 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė – ji turėjo generuoti maksimalią 169 MW galią iš biokuro, ir 60 MW 

– iš atliekų. Tame pačiame dokumente įrašytas ir dar vienas projektas – VŠT priklausančios šilumos 

jėgainės RK-8 ir VE-2 turėjo instaliuoti du naujus biokuro įrenginius po 50 MW. Šie įrenginiai 

turėjo būti paleisti 2021 m. Iš viso, priskaičiavus ir kitus nepriklausomus šilumos iš biokuro 

gamintojus, visa sostinės šilumos tinklo galia turėjo siekti 585,6 MW. Tokie pajėgumai būtų galėję 

beveik visiškai aprūpinti miestą santykinai pigia šiluma. Netgi atsižvelgiant į tai, kad šiais metais 

biokuro kainos taip pat yra aukštesnės nei praėjusiais, kiti prie biokuro perėję Lietuvos didmiesčiai 

fiksuoja gerokai mažesnes šilumos kainas.  

Minėtas Vilniaus šilumos ūkio specialusis planas nuo patvirtinimo 2018 m. nebuvo taisytas 

ir tebegalioja, 15min patvirtino savivaldybė.  

Naujo plano rengimas prasidėjo 2021 m. balandį – jį ketinama užbaigti 2023 m. rugsėjį. 

Realybėje, kaip žinia, nei VKJ, nei VŠT projektai laiku užbaigti nebuvo.  

2018 m. vasarį pradėtas „Ignitis grupės“ jėgainės statybas lydėjo nemažai nesklandumų, tarp 

jų ir politinis šešėlis, o galiausiai 2020 m. rudenį, iki galo nepabaigus darbų, buvo nutraukta sutartis 

su generaliniu rangovu, Lenkijos įmone „Rafako“. Paleisti pavyko tik atliekų deginimo jėgainę, o 

biokuro blokas liko laukti naujų rangovų.  

Tad šiandien miestą biokuro energija aprūpina septyni nepriklausomi šilumos gamintojai bei 

vienas VŠT biokuro katilas. Tačiau kiek mažiau kalbama apie papildomus 100 MW galios biokuro 

pajėgumus, kuriais miestą, pagal iki šiol galiojantį planą, turėjo aprūpinti VŠT.  

VŠT vadovas: dėl „Ignitis“ kogeneracinės jėgainės negavome finansavimo  

Kaip prisimena dabartinis Vilniaus šilumos tinklų vadovas Gerimantas Bakanas, VŠT 

vadovaujantis nuo 2019 m. rugpjūčio, minėtus du biokuro įrenginius buvo siekiama kofinansuoti iš 

ES lėšų. Tačiau „Ignitis“ jėgainei gavus ES finansavimą, naujiems biokuro įrenginiams Vilniuje 

tokia parama tapo neįmanoma, tvirtina G.Bakanas.  

VKJ finansuoti buvo skiriama iki 140 mln. eurų Europos Sąjungos, ir iki 190 mln. eurų 

Europos investicijų banko paskolos lėšų. Likusios išlaidos dengiamos nuosavomis grupės lėšomis. 

Visu pajėgumu veikianti jėgainė turėjo pagaminti apie 50 proc. Vilniui reikalingos šilumos. „Kai 

buvo nuspręsta statyti kogeneracinę jėgainę, buvo paskaičiuota kokia to perspektyva ir ar apsimoka 

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/vilniuje-sildyma-atpiginti-buvo-parengti-du-planai-kodel-ne-vienas-nepavyko-664-1630826
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statyti papildomus biokuro pajėgumus. Jei VKJ projekto biokurinė dalis būtų įgyvendinta, būtų 

gaminamas kaip ir pakankamas šilumos kiekis“, – 15min pasakojo vadovas.  

Skaičiavimus, ar apsimoka papildomi biokuro pajėgumai, atliko savivaldybė. Pasak G. 

Bakano, 2018 m. Vilniaus šilumos tinklai buvo numatę dvi vietas, kuriose įrengs du naujus biokuro 

įrenginius. RK-8 katilinės Ateities gatvėje atveju jau buvo atlikta ir poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaita. Buvo pradėta domėtis, ar tokie įrenginiai galėtų gauti europinę paramą, tačiau 

buvo gauti neigiami atsakymai – tuo metu jau buvo statoma VKJ ir erdvės dviems papildomiems 

VŠT pajėgumams neliko. „Tais dviem atvejams turėjo būti bent 50 proc. kofinansavimas, kad 

galėtų atsirasti dvi papildomos jėgainės“, – komentavo G. Bakanas.  

G. Bakanas teigė įsivaizduojąs ir priešingą situaciją – jei VKJ būtų užbaigta laiku, o VŠT 

taip pat būtų pasistačiusi du savo įrenginius, galbūt dabar įmonė sulauktų priekaištų, kad, esant 

nedidelei šilumos kainai, statėsi be reikalo.  

Remiantis savivaldybės apskaičiavimais, šiandien minėti du biokuro įrenginiai mažai kuo 

prisidėtų prie žemų kainų – žinoma, tik tuo atveju, jei VKJ būtų užbaigta.  

2020 m. Vilnius suvartojo 2,67 TWh šilumos energijos. Visu pajėgumu veikianti VKJ per 

metus galėtų pagaminti apie 1,32 TWh šilumos – apie 50 procentų Vilniaus centralizuoto šildymo 

poreikių. VŠT savo biokuro katiluose papildomai šiandien pagamina 0,39 TWh ir įsigyja dar 0,55 

TWh iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos gamybai naudojančių biokurą. Bendras šilumos, 

pagamintos iš biokuro kiekis galėtų siekti 2,26 TWh. Tokiu atveju, iš dujų Vilniaus šilumos 

tinklams reikėtų pagaminti tik apie 0,41 TWh šilumos – iki 15 procentų viso sostinės poreikio.  

Vilniaus savivaldybė: susikirto keletas vizijų  

2018 m. pristatytame plane paraleliai įrašyti abu projektai – tiek VKJ, tiek jau minėti du 

VŠT įrenginiai. Tad vertinant VŠT investicijas, kogeneracinės jėgainės statybos savivaldybei 

naujiena neturėjo tapti. Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunstas 15min sakė, kad 

šio nesusipratimo ištakos slypi dar Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2014–2020 metų programoje. 

Joje jau buvo numatytas Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimas. Kaip ir dabar, 

taip ir tuomet, planuota, kad „Ignitis grupės“ vystomos VKJ pajėgumai būtų padengę ne visą, bet 

didelę dalį viso Vilniaus šilumos poreikio. „Vidutiniškai miestui reikalingi 550 MW šilumos 

gamybos pajėgumai, o piko laikotarpiais poreikis išauga net iki 1119 MW. Tuo tarpu pilnais 

pajėgumais veikiančios VKJ galia galėtų siekti 230 MW“, – skaičiavo V.Benkunskas.  

Dėl to Vilniaus miesto savivaldybė į 2018 m. Vilniaus miesto šilumos ūkio specialųjį planą 

įtraukė dar dviejų katilinių – jau minėtų RK-8 ir VE-2 konversijos į biokurą naudojančius įrenginius 

projektus. Katilinės miesto pajėgumus būtų padidinusios dar 100 MW, be to, būtų pagerinusios 

dujų-biokuro balansą pastarojo naudai.  

Trejus metus, nuo 2015 m. sausio iki 2018 m. gegužės, rengiant Vilniaus miesto šilumos 

ūkio specialųjį planą, pagal tuomet galiojusį Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, savivaldybė skaičiavo, kad minėti VŠT projektai yra 

atsiperkantys ir nedidins šilumos kainos vartotojams. Tačiau, kaip tvirtina V. Benkunskas, vėliau 

šilumos supirkimo iš nepriklausomų vartotojų tvarkos aprašas buvo pakeistas ir šilumos tiekėjų 

biokuru kūrenami katilai aukcionuose pradėjo konkuruoti visa kaina. Tai buvo lemiamas pokytis 

sostinės šilumos ūkio paveiksle.  

„Pasikeitus sąlygomis iškilo rizikos dėl investicijų į biokuru kūrenamas katilines 

atsipirkimo. Kitaip tariant, projektas galėjo būti įgyvendintas tik tuo atveju, jei jam būtų buvę 

skirtos ES investicijos. Deja, investicijos taip ir nebuvo suteiktos“, – komentavo vicemeras.  

Įvertinus naują šilumos supirkimo tvarką ir aplinkybę, kad paramos biokuro katilų statybai 

gauti neįmanoma, investicinių planų vykdymas buvo pristabdytas. „ES lėšos buvo skiriamos pagal 

tuo metu galiojančius teisės aktus ir taisykles. Kad projektas gautų ES finansavimą, jis turėjo 

užtikrinti, kad mieste kuro santykis būtų toks – 70 proc. deginamo kuro sudarytų biokuras, 30 proc. 

– dujos“, – komentavo jis.  

Kaip ir G. Bakanas, taip ir Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras priminė apie tai, kad tuo 

metu projektai atmesti santykinai nesunkiai, nes daug vilčių dėta į VKJ pabaigtuves. V. Benkunsko 

skaičiavimais, laiku įgyvendinus naują VKJ projektą, sostinės šilumos ūkio santykis būtų siekęs 
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apie 89 proc. biokuro ir 11 proc. dujų. Anot V. Benkunsko, toks teorinis santykis sukomplikavo 

investicijų į du naujus biokuro įrenginius pagrindimą ES lėšas tvirtinusioms institucijoms.  

Naujos investicijos neturėtų didinti šilumos kainos  

Ar minėti biokuro deginimo įrenginiai negalėjo būti įrengti naudojant ne ES lėšas, o kitus 

finansavimo būdus? Vilniaus šilumos tinklų vadovas G.Bakanas teigia, kad net radus kitų 

finansavimo šaltinių, viskas nebūtų taip paprasta – bet kokias naujas VŠT investicijas turi 

„palaiminti“ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Naujų biokuro įrenginių pirkimas 

savo ar skolintomis lėšomis greičiausiai būtų nugulęs ant vartotojų pečių. Tai būtų galėję nepatikti 

ne tik patiems vartotojams, bet ir pačiai VERT.  

„Visas VŠT tinklų investicijas tvirtina reguliatorius VERT. Kada ateini su bet kokiomis 

investicijomis, mes visąlaik jas susideriname su reguliatoriumi. Reguliatorius suskaičiuoja, ar 

investicija pabrangina vilniečiui šilumos kainą, ar ne. Jeigu pabrangina, tokios investicijos negali 

būti“, – komentavo G. Bakanas.  

„Įmonei labai sunku galvoti apie inovacijas ir investicijas, nes dažniausiai bet kokia 

rimtesnė investicija gali kokia cento dalimi per ateinančius laikotarpius pabranginti šilumą“, – 

pridūrė pašnekovas, komentuodamas VERT politiką.  

Tačiau pati VERT su tokiais teiginiais nesutinka. Institucija 15min patvirtino, kad VŠT dėl 

dviejų minėtų biokuro įrenginių investicijų derinimo į juos nesikreipė. Komentuodami savo 

metodiką VERT atstovai neigė į visas investicijas žvelgiantys sausai matematiškai, nors pripažįsta, 

kad dalies investicijų suderinimui iš tiesų svarbu, kad investicija kainos nedidintų, tačiau egizstuoja 

ir papildomų niuansų. „Dalis investicijų, pavyzdžiui, skirtos šilumos tiekimo saugumui ir 

patikimumui užtikrinti, derinamos nepriklausomai nuo to, ar didina šilumos kainą. Tačiau šioje 

vietoje svarbu akcentuoti, kad investicijos įtaką kainai yra vertinama per visą investicijos gyvavimo 

laikotarpį, t.y. vertinama investicijos įtaka ilguoju laikotarpiu, o ne momentiškai. Ekonomiškai 

naudinga investicija ilguoju laikotarpiu mažina šilumos kainą ir tokiu atveju yra derinama“, – 

rašoma 15min VERT atsiųstame atsakyme.  

VŠT biokuro įrenginius vis dėlto statys?  

Kada bus baigta gerokai žemesnes šildymo kainas Vilniui atnešti turinti VKJ kol kas nėra 

aišku. Patys „Ignitis“ tvirtina, kad biokuro bloką užbaigs šiais metais, o šilumą jis pradės gaminti 

jau ateinantį šildymo sezoną. Neseniai įmonė paskelbė ir optimistinių žinių – pasirinkta viena iš 

pagrindinių VKJ jėgainės rangovų. Apie 30 mln. eurų vertės sutartį „Ignitis grupė“ pasirašys su 

Lietuvos statybų įmone UAB „Conresta“.  

2018 m. Vilniaus šilumos tinklai buvo numatę dvi vietas, kuriose įrengs du naujus biokuro 

įrenginius. Vis dėlto, Vilniaus miesto savivaldybė apie „Ignitis“ planus kalba rezervuočiau – 

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas 

Bužinskas sausio viduryje 15min sakė, kad vilniečiams „jau teko gyventi pažadais“, kad 2020 m. 

jėgainė bus paleista. Panašu, kad ateityje Vilnius lauks ne tik VKJ užbaigtuvių.  

G. Bakanas sako, kad VŠT taip pat nori statyti naują biokuro įrenginį. Pastaraisiais metais 

Vilniui plečiantis šiaurės kryptimi, stebimas šilumos pralaidumo į šiaurinę miesto dalį trūkumas, 

kadangi šilumos šaltiniai sukoncentruoti pietvakarinėje Vilniaus dalyje.  

Projektas naujas tik iš dalies – jis turėtų būti įgyvendintas šiaurinėje miesto dalyje Ateities g. 

12. Čia įsikūrusi jau minėta RK-8 katilinė. Iki tol dar reikės palaukti. Projektas kol kas yra 

pradiniame analizės etape, vertinamos tiek techniškai, tiek ekonomiškai geriausios alternatyvos. 

„Mes skaičiuojame, kad miestas auga, mes judame į naujus miegamuosius rajonus. Skaičiuojame, 

kad net jei „Ignitis“ pasistatys VKJ, mums bus reikalingi nauji pajėgumai“, – prognozavo G. 

Bakanas.  

 

ŠALTUOJU METŲ LAIKU LIETUVOJE IŠRYŠKĖJO PROBLEMA: RANDA 

NETEISĖTŲ BŪDŲ MAŽINTI KAINAS UŽ ŠILDYMĄ 

www.DELFI.lt Julius Kalinskas 2022-02-02 

TN: tn  
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Naudota automobilių alyva dėl joje esančių sunkiųjų metalų laikoma pavojinga atlieka, kurią 

draudžiama šalinti kartu su komunalinėmis ar kitomis atliekomis ir deginti. Nepaisant to, didelis 

panaudoto tepalo kiekis neteisėtai sudeginamas šildant kai kurių autoservisų, įmonių ar gyventojų 

patalpas. Neteisėtas automobilių alyvos deginimas amortizuoja šį sezoną itin išaugusias šildymo 

kainas. 

Gamintojai ir importuotojai į vidaus rinką kasmet pateikia daugiau kaip 21 tūkst. Tonų 

alyvos, tačiau šios atliekos surinkimo ir perdirbimo rodiklis jau daug metų išlieka itin mažas – 

oficialiai jos sutvarkoma mažiau nei ketvirtadalis, sakoma pranešime spaudai. Aplinkos apsaugos 

agentūros duomenimis, 2016 metais šalyje buvo perdirbta 27,4 proc. panaudoto tepalo, 2017-aisiais 

– 24 proc., 2018-aisiais – 24,5 proc., o 2019-aisiais – 23,1 procento. „Didžiausią dalį, daugiau kaip 

70 proc., sudaro būtent variklinės alyvos atliekos, kurias galima surinkti ir perdirbti. Kadangi 

Lietuvoje perdirbama tik ketvirtadalis panaudoto tepalo, alyvos atliekomis atsikratoma kitais 

neteisėtais būdais: ją sudeginant, išpilant, panaudojant darbo įrankių tepimui ar patalpų šildymui. 

Tokiu būdu šių atliekų turėtojai sutaupo lėšų, nes nemoka už panaudoto tepalo pridavimą atliekų 

tvarkytojams“, – sako Gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovė Asta Pakštaitė-Marcinkienė. 

Pasak jos, kasmet naudotų tepalų kiekį išaugina ir kartu su importuojamais naudotais 

automobiliais patenkanti alyva, kurią taip pat būtina sutvarkyti. „Alyvos atliekų tvarkymo 

tendencijos Lietuvoje nesikeičia metų metus, o ši problema ypač išryškėja atėjus šaltajam metų 

sezonui. Su vėsesniu klimatu pastebimai mažėja ir alyvos atliekų pridavimas. Šį sezoną iki 

rekordinių aukštumų pakilusios energijos kainos taip pat atsiliepė panaudoto tepalo pridavimo 

kiekiams. Deja, bet turime pripažinti, kad ne visi rinkos dalyviai laikosi teisės aktų ir tinkamai 

pasirūpina, kad panaudota automobilių alyva būtų tinkamai sutvarkyta“, – teigia pavojingų atliekų 

surinkimo ir perdirbimo bendrovės „Atliekų tvarkymo centras‘“ vykdomoji direktorė Kristina 

Štelmokaitienė. 

Atliekos pridavimas kainuoja 

Daugiausia automobilių atliekų susidaro transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto įmonėse. Naudota alyva, kaip ir kitos automobilių atliekos, kaip padangos, plastikas, 

stiklas, kilimėliai, sėdynės ir kitos, rinkoje turi neigiamą vertę ir jų sutvarkymas kainuoja. 

Pavyzdžiui, autoservisui už vienos variklio, pavarų dėžės ir tepamosios naudotos alyvos tonos 

perdavimą atliekų tvarkytojui gali tekti mokėti nuo maždaug 130 iki 230 eurų. 

Veiklos nedeklaruojantys ir nelinkę teisės aktų laikytis automobilių remonto ūkio subjektai 

netvarko neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų. Dėl to šios atliekos ne tik kad sudeginamos, bet ir 

šalinamos nuošalesnėse vietose, miškuose ar pakelėse ir tokiu būdu teršia mus supančią aplinką. 

Teigiamą rinkoje turinčios atliekos, kaip akumuliatoriai, filtrai ar amortizatoriai, nesimėto 

bet kur, nes už jų pridavimą atliekų tvarkytojams mokamas atlygis. 

Taisyklės, kurių būtina laikytis 

Gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovė primena pagrindines automobilių atliekų 

pridavimo taisykles. 

Pirma taisyklė. Kiekvienas automobilių atliekų, įskaitant panaudoto tepalo, turėtojas 

(gyventojas, įmonė, servisas) turėtų šias atliekas perduoti licencijas turintiems atliekų tvarkytojams. 

Antra taisyklė. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios 

įmonės ir asmenys privalo nemokamai priimti alyvos ir kitas automobilių atliekas iš asmenų, 

kuriems teikia savo paslaugas. 

Trečia taisyklė. Kai gyventojas keičia automobilio tepalus ar kitas detales namuose, 

atliekomis taip pat būtina tinkamai pasirūpinti. Naudotą automobilių alyvą galima tiesiogiai nuvežti 

į bendrovę „Atliekų tvarkymo centras“ arba pristatyti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles. Kiek alyvos atliekų priima savivaldybės atliekų surinkimo aikštelė ar kiek už 

tai reikia mokėti atliekų tvarkytojui, galima rasti informaciją www.atliekos.lt. Šioje gyventojams 

skirtoje svetainėje taip pat yra autoservisų, registruotų Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų 

apskaitos informacinėje sistemoje ir galimai tinkamai besirūpinančių visomis atliekomis, sąrašas. 

https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/asta-pakstaite-marcinkiene
https://www.delfi.lt/temos/kristina-stelmokaitiene
https://www.delfi.lt/temos/kristina-stelmokaitiene
https://www.delfi.lt/temos/automobilio-alyva
https://www.delfi.lt/temos/panaudoti-tepalai
http://www.atliekos/
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Servisai gali kaupti jų veikloje susidarančias alyvos atliekas ir jas laikyti tik pagal teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus. Draudžiama maišyti alyvos atliekas su kitomis atliekomis ar 

medžiagomis. 

Keliamas pavojus 

Dėl alyvos atliekų deginimo į aplinką patenka kenksmingos medžiagos, kurios kelia pavojų 

žmogaus ir gyvūnų sveikatai. Buitiniuose katiluose deginamas tepalas išmeta į atmosferą tokius 

sunkiuosius metalus kaip kadmis, chromas, švinas, nikelis, arsenas, varis, cinkas ar azotas. 

Alyvos atliekų regeneravimas leidžia sutaupyti gamtos išteklius ir saugoti aplinką. Naudotas 

tepalas iš Lietuvos eksportuojamas perdirbimui į Lenkiją, Vokietiją, Suomiją. 

Naudota automobilių alyva teršia aplinką ne tik dėl jame esančių teršalų: į gruntą išpiltas 

litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens. 

Gamintojų ir importuotojų asociacija visus metus vykdo aplinkosauginius projektus „Mes 

rūšiuojam autoservise“ ir „Mes rūšiuojam automobilių atliekas“. Jų metu skatina autoservisus 

rūšiuoti ir rinkti atskirai atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę 

apie atliekų rūšiavimą ir draugišką aplinkai veiklą. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/gamintoju-ir-importuotoju-asociacija
https://www.delfi.lt/
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LRV 2022-02-04 pranešimas. Baltijos šalių premjerai pasirašė bendrą pareiškimą dėl ES 

klimato kaitos paketo 

TN: tn  

 

 
 

Praėjusių metų gruodį Vilniuje vykusiame Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų 

susitikime sutarta dėl bendros Baltijos šalių pozicijos dėl naujojo klimato kaitos paketo. Šiandien 

vykusiame susitikime Baltijos šalių Ministrai Pirmininkai pasirašė bendrą pareiškimą. 

Ministrai Pirmininkai pareiškė, kad naujasis klimato kaitos paketas kelia didelių iššūkių, bet 

kartu kuria galimybes ekonomikai ir visuomenei. Kadangi Europos Sąjungos valstybės narės ir 

regionai labai skiriasi, būtina ieškoti sprendimų, kurie atlieptų nacionalinius ir regioninius 

skirtumus. 

„Baltijos šalių gyventojų įpročiai renkantis ir vairuojant automobilius, šildant 

gyvenamuosius namus, saugant bioįvairovę, ekosistemas ir miškus yra labai skirtingi, todėl 

bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi padės siekti bendrų žaliosios darbotvarkės tikslų“, – 

sakė Lietuvos premjerė. 

Būtina atsižvelgti į valstybių narių ekonomines ir socialines struktūras, skirtingus atspirties 

taškus išmetamų teršalų ir atsinaujinančių energijos šaltinių atžvilgiu, į galimybes mažinti teršalų 

išmetimą ir priimti darnius sprendimus, kurie leistų pasiekti klimato neutralumą iki 2050 metų. 

Pareiškime pabrėžiama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo tikslai 

neturi pažeisti principo „nieko nepalikti nuošalyje“, neturi perkelti atsakomybės naštos valstybėms 

narėms, susiduriančioms su didžiausiais pertvarkos iššūkiais. Būtina užtikrinti transformacijai 

reikalingas investicijas. Apyvartinių taršos leidimų plėtra gali paliesti pažeidžiamiausias gyventojų 

grupes, padidinti energetinį skurdą. Būtina išlaikyti jūrų transporto konkurencingumą Baltijos jūros 

regione, išvengti anglies dioksido nutekėjimo. 

Reikia rasti būdų, kaip sušvelninti riziką, susijusią su kainų augimu, siekiant sumažinti 

poveikį žmonėms ir ekonomikai.  Įgyvendinant klimato kaitos tikslus ir siekiant žaliosios 

transformacijos, privalu energijos sistemas išlaikyti stabilias ir saugias. 

Pareiškime taip pat atkreipiamas dėmesys, jog derybos dėl naujų tikslų turi būti išsamios ir 

darnios, siekiant sukurti būsimą klimato struktūrą taip, kad būtų skatinamas tvarus augimas, darbo 

vietų kūrimas ir konkurencingumas. 

Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 70 

procentų, palyginti su 1990 m., ir iki 2050 m. užtikrinti, kad Lietuvos ekonomika taptų ne tik 

žiedinė, bet ir neutrali klimatui. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/baltijos-saliu-premjerai-pasirase-bendra-pareiskima-del-es-klimato-kaitos-paketo
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SEIMAS RINKSIS Į NEEILINĘ SESIJĄ KOVOTI SU INFLIACIJA IR APTARTI 

SAUGUMO PADĖTĮ 

2022-02-04 Stasys Gudavičius „Verslo žinios“, www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Vyriausybės ir prezidento pasiūlymų dėl būdų amortizuoti smarkiai išaugusias energijos 

kainas, taip pat besikeičiančios Lietuvos saugumo padėties aptarimas numatomas po kiek daugiau 

nei savaitės rengiamoje neeilinėje Seimo sesijoje. 

Jurgis Razma, Seimo pirmasis vicepirmininkas, VŽ pavirtino, kad parlamentarai į neeilinę 

sesiją turėtų būti sukviesti pirmadienį, vasario 14-ąją. 

Sesija, kurios metu planuojami keli plenariniai posėdžiai, turėtų tęstis visą tą savaitę, iki 

vasario 18 d. Ją vienai dienai pertrauks tik Vasario 16-osios iškilmingi minėjimai. 

Apie tai, kad numatoma neeilinė Seimo sesija, šį trečiadienį pranešė premjerė Ingrida 

Šimonytė, kai Vyriausybė svarstė siūlymą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui laikinai 

taikyti 0% lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą. 

„Aš siūlyčiau pritarti įstatymui ir paprašyti Seimo svarstyti skubos tvarka, kadangi tai turėtų 

būti neeilinėje sesijoje įtrauktas klausimas“, – sakė I. Šimonytė. 

Vyriausybė trečiadienį pritarė Energetikos ir Finansų ministerijų parengtam antrajam 

energijos kainų švelninimo paketui. Seimui bus siūloma centralizuotam šildymui ir karštam 

vandeniui taikyti 0% PVM tarifą, taip pat skirti papildomus 35 mln. Eur paramai nuosavai saulės 

elektrinei įsigyti. 

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pareiškė tikįs, kad neeilinėje sesijoje Seimas 

svarstys ir jo teikiamus pasiūlymus kovojant su smarkiai išaugusia infliacija. 

Valstybės vadovas pasiūlė neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) pakelti nuo 460 iki 510 

Eur, taip pat socialiai jautriausiems gyventojų sluoksniams skirti vienkartines 100 Eur išmokas. 

NPD, prezidento nuomone, galėtų būti pakeltas atgaline data – nuo 2022-ųjų pradžios, arba bent 

nuo šiųmetės liepos. 

G. Nausėdos pasiūlymai buvo pristatyti po jo susitikimo su politikais, ekspertais, verslo 

asocijuotų struktūrų vadovais. 

Valdančiosios koalicijos atstovai teigė, kad bus svarbu įvertinti siūlomų priemonių poveikį 

šalies ekonomikai ir biudžetui. Tą esą padarys Vyriausybė, jeigu prezidento iniciatyvoms būtų 

neeilinėje sesijoje pritarta pateikimo stadijoje. 

Tačiau ministrų kabineto nariai jau pareiškė atsargiai vertinantys G. Nausėdos pasiūlymus.  

Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo pirmininkė, patvirtino, kad vasario viduryje turėtų būti 

surengta neeilinė Seimo sesija. Jos prireiks tam, kad parlamentas priimtų sprendimus dėl išaugusių 

energijos kainų amortizavimo. 

Taip pat, kaip Eltai pabrėžė Seimo vadovė, sesijos metu būtų įvertina ir geopolitinė padėtis: 

„Vertinsime besikeičiančią Lietuvos saugumo situaciją. Ar reikės kažkokių specialių sprendimų, ar 

ne – bus matyti.“ 

Rusija pastaruoju metu didina įtampa regione, prie Ukrainos sienos ir rytinio NATO flango 

sutraukdama dideles karines pajėgas. Vakarai baiminasi galimos Kremliaus invazijos į Ukrainą, kas 

smarkiai destabilizuotų padėtį visame regione. 

Vasario 10-20 d. Rusija kartu su Minsko autoritariniu režimu Baltarusijos teritorijoje rengia 

dideles karines pratybas „Sąjunginis ryžtas“. 

Seimo eilinė pavasario sesija pagal Konstituciją prasidės kovo 10 d. Pratęstąją rudens sesiją 

parlamentarai baigė sausio 20-ąją. 

 

 

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/02/04/seimas-rinksis-i-neeiline-sesija-kovoti-su-infliacija-ir-aptarti-saugumo-padeti
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2022/02/02/vyriausybe-pritare-nuliniam-pvm-sildymui
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2022/02/03/g-nauseda-siulo-didinti-npd-ismoketi-100-eur-vienkartines-ismokas
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/02/03/m-navickiene-abejoja-g-nausedos-siulymo-del-vienkartiniu-ismoku-nauda
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-936/661-V-1 priedas 
 

AM INFO. Kviečiame į susitikimą su Aplinkos ministerijos komanda 

 

From: Strateginės komunikacijos skyrius <komunikacija@am.lt>  

Sent: Tuesday, February 1, 2022 2:27 PM 

Subject: Kviečiame į susitikimą su Aplinkos ministerijos komanda 

 

 
 

Laba diena,   

Kviečiame jus į susitikimą su socialiniais partneriais, kuris vyks vasario 11 d. 10:00 - 11:15  val., 

nuotoliniu būdu.   

Pasikalbėsime apie svarbiausius šių metų Aplinkos ministerijos darbus. Aplinkos viceministrai ir 

kiti ministerijos komandos atstovai trumpai pristatys, kokie svarbiausi pokyčiai laukią jų 

kuruojamose srityse.   

Šį susitikimą rengiame įsiklausę ir į Aplinkosaugos koalicijos siūlymus, kaip tobulinti 

aplinkosauginių NVO įtraukimą į sprendimų priėmimą ir spręsti aktualiausias bendradarbiavimo su 

institucijomis problemas. Vienas iš jų – metų pradžioje ir pasibaigus pirmajam pusmečiui 

informuoti apie aktualiausius rengiamus teisės aktus.   

Planuojančius dalyvauti renginyje kviečiame registruotis, registracijos anketos nuoroda: 

https://forms.office.com/r/ki9X6qEdtJ 

Susitikimas bus transliuojamas per Aplinkos ministerijos Facebook, tad negalinčius dalyvauti 

susitikime kviečiame stebėti transliaciją ar jos įrašą.  

 
Pagarbiai  

Giedrė Budvytienė 
Strateginės komunikacijos skyriaus 

Vyr. specialistė 

Tel.:+370 620 31528 

El. paštas: giedre.budvytiene@am.lt  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 
 

 
 

mailto:komunikacija@am.lt
https://forms.office.com/r/ki9X6qEdtJ
https://www.facebook.com/aplinkosministerija
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-936/661-V-2 priedas 
 

AM INFO. [Dekarbonizacija] Antrasis energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės susitikimas 

vasario 1 d. 10 val. 

TN: tn  

 

Šiandien 10 val dekarbonizacija... Prašoma klausytis per YouTube Aplinkos ministerijos YouTube 

paskyroje.   

 
Pagarbiai 
_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 

From: misijanulis@am.lt <misijanulis@am.lt>  

Sent: Tuesday, February 1, 2022 8:31 AM 

Cc: Laura Masiliauskaitė <laura.masiliauskaite@am.lt>; Judita Liukaitytė - Kukienė <judita.liukaityte@am.lt> 
Subject: Ats.: [Dekarbonizacija] Antrasis energetikos (įskaitant pastatus) d.g. susitikimas vasario 1 d. 10 val. 

 

Primename, jog antrasis energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės susitikimas vyks šiandien, 10 

val. Susitikime dalyvaus vertėjos, todėl, kad vertimo funkcija veiktų tinkamai, prašytume 

pasitikrinti, ar turite naujausią ZOOM versiją. 

 
Pagarbiai  

Marilė Kosaitė 

Klimato politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel. +370 687 96504 
El. paštas: marile.kosaite@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 
Nuo: misijanulis@am.lt 
Išsiųsta: 2022 m. sausio 21 d., penktadienis 16:40 

Kada: 2022 m. vasario 1 d., antradienis 10:00–12:00. 

Kur:  

  

Vasario 1 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyks antrasis energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės 

susitikimas. Jo metu Aplinkos ministerijos konsultantai pristatys esamų ŠESD mažinimo 

energetikos (įskaitant pastatus) sektoriuje priemonių vertinimą. Antroje susitikimo dalyje Europos 

Komisijos ir EBPO ekspertai supažindins su vykdomu projektu „Visų Lietuvos ekonomikos 

sektorių reforma klimato neutralumo link iki 2050 m.“ bei pristatys energetikos (įskaitant pastatus) 

sektoriaus pirminius tyrimo rezultatus ir pasidalins kitų šalių  gerąja patirtimi.  

Nuoroda prisijungimui (jungiantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei organizaciją):  

EBPO pristatymas vyks anglų kalba, o konsultantų –  lietuvių kalba, todėl susitikime dalyvaus 

vertėjai. Jūs galėsite pasirinkti, kokia kalba klausytis pranešimų, tereikės susitikimo metu apačioje 

esančioje juostoje paspausti “Interpretation” ir pasirinkti kalbą.  

https://www.youtube.com/watch?v=MHNK3yRnxj0&list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c&index=12
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:laura.masiliauskaite@am.lt
mailto:judita.liukaityte@am.lt
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
mailto:misijanulis@am.lt


 

130 

Siekiant kokybiškų diskusijų, prisijungus prašome išsijungti mikrofonus ir kameras, o norint kalbėti 

pakelkite ranką. Primename, jog šis laiškas skirtas tik užsiregistravusiems į darbo grupę, todėl 

maloniai prašome prisijungimo nuoroda nesidalinti. Posėdis bus transliuojamas viešai, todėl 

kviečiame skatinti kolegas diskusiją stebėti Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje.  

Taip pat primename, jog laukiame Jūsų pasiūlymų dekarbonizacijos priemonėms: 

www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai iki kovo 31 d. Visą aktualią informaciją, susijusią 

su dekarbonizacijos procesu „Misija 0“, galite rasti portale www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija.  

Kilus klausimams, galite kreiptis el. paštu misijanulis@am.lt arba žemiau nurodytais kontaktais. 

-- 
Pagarbiai  

Marilė Kosaitė 
Klimato politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel. +370 687 96504 

El. paštas: marile.kosaite@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

_________ 

 

AM INFO. [Dekarbonizacija] Energetikos (įskaitant pastatus) d. g. vasario 1 d. apžvalga 

 
From: misijanulis@am.lt <misijanulis@am.lt>  

Sent: Friday, February 4, 2022 2:38 PM 

Cc: Laura Masiliauskaitė <laura.masiliauskaite@am.lt>; Judita Liukaitytė - Kukienė <judita.liukaityte@am.lt>; Mantas 

Butrimavičius <mantas.butrimavicius@am.lt>; Vilija Augutavičienė <vilija.augutaviciene@am.lt>; Gintarė Krušnienė 
<gintare.krusniene@am.lt> 

Subject: [Dekarbonizacija] Energetikos (įskaitant pastatus) d. g. vasario 1 d. apžvalga 

 

 
 

Laba diena,  

Dėkojame už dalyvavimą antrajame energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės susitikime, 

kuris vyko vasario 1 d. Tiems, kurie neturėjo galimybės sudalyvauti, primename, jog įrašus galite 

rasti Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje (lietuvių ir anglų kalbomis).  

Pirmojoje susitikimo dalyje Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius pristatė Pastatų 

strategiją ir planuojamą jos įgyvendinimą, siekiant, kad 2050 metais pastatai vartotų energiją 

efektyviai (su sąlygomis pertvarkymui į beveik nulinės energijos pastatus) ir būtų nepriklausomi 

nuo iškastinio kuro. Supažindino su sprendžiamomis problemomis, rengiamu veiksmų planu, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c
http://www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai
http://www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:laura.masiliauskaite@am.lt
mailto:judita.liukaityte@am.lt
mailto:mantas.butrimavicius@am.lt
mailto:vilija.augutaviciene@am.lt
mailto:gintare.krusniene@am.lt
https://www.youtube.com/watch?v=MHNK3yRnxj0&list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c&index=12&t=6291s
https://www.youtube.com/watch?v=FNCjwf7Ysdc&list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c&index=13
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kuriame numatomas priemonių finansavimas ir jo modelio kūrimas bei procesų efektyvinimas. 

Vyriausybės programos tikslas, kurį Strateginiu planu siekiama įgyvendinti – iki 2024 m. visi 

visuomeniniai pastatai bus statomi bent iš 50 proc. organinių statybos medžiagų.  

Vėliau Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai pristatė kartu 

su Europos Komisija vykdomą projektą „Visų Lietuvos ekonomikos sektorių reforma klimato 

neutralumo link iki 2050 m.“ bei pirminius energetikos sektoriaus tyrimo rezultatus, pasidalino kitų 

šalių gerąja praktika. Ekspertai domėjosi, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, susiję su šio sektoriaus 

dekarbonizacija Lietuvoje, kokie suinteresuotų šalių rūpesčiai bei kokios politikos priemonės, 

dalyvių nuomone, būtų tinkamiausios.  

Prie šio laiško prisegame susitikimo skaidres bei primename, jog visą medžiagą galite rasti 

klimato kaitos portale https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/susitikimai. Tikslia informacija apie 

kito susitikimo laiką pasidalinsime greitu metu.  

Primename, kad iki kovo 31 d. laukiame jūsų pasiūlymų dekarbonizacijos priemonėms: 

https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai, tačiau kviečiame nelaukti paskutinės dienos. Kuo 

anksčiau pateiksite pasiūlymus, tuo greičiau juos galėsime aptarti darbo grupių susitikimų metu. 

Kilus klausimams galite kreiptis misijanulis@am.lt arba žemiau nurodytais kontaktais. 

 
Pagarbiai  
Marilė Kosaitė 

Klimato politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel. +370 687 96504 

El. paštas: marile.kosaite@am.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

_______ 

 

Energetikos (įskaitant pastatus) darbo grupės vasario 1 d. apžvalga dokumentai: Aplinkos 

viceministras Darius Kvedaravičius „Pastatų strategija“; „TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY 

BY 2050: REFORM OPTIONS FOR LITHUANIA 01.02.22 - Sectoral Workshop on Energy“ (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-V-2-1 priedas 2022-02-07.zip). 

https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/susitikimai
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai
mailto:misijanulis@am.lt
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-936/661-V-3 priedas 
 

Lietuvos Verslo Forumas‘2022 INFO. Dėl jūsų įmonės kvietimo į LVF 

 
From: Gediminas, Lietuvos Verslo Forumas <info@konfer-media.lt>  

Sent: Wednesday, February 2, 2022 12:20 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Dėl jūsų įmonės kvietimo į LVF 

 

Pakartoju laišką dėl Lietuvos Verslo Forumo. 

Kaip jau buvau rašęs anksčiau, jums yra galimybė panaudoti nemokamą kvietimą vienai verslo 

Forumo dienai, bet norėjau perspėti, kad tam turime tik porą dienų. Kadangi šį ketvirtadienį baigiasi 

terminas nemokamai registracijai, kviečiu dar kartą peržiūrėti programą, įvertinti ką kalba kolegos 

iš jūsų sektoriaus ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo. Registruotis galite tiesiai šioje nuorodoje: 

www.forumas2022.lt (puslapio apačioje). 

Iki susitikimo virtualioje erdvėje! 

 

Gediminas 

 

Ar galėtume susiskambinti šią savaitę dėl LIETUVOS VERSLO FORUMO? (plačiau čia...) 

Ne pelno siekiantis renginys internete, skirtas padėti augti visam Lietuvos verslui, vyks jau vasario 

23-25 dienomis ir planuojama, kad sutrauks daugiau nei dešimt tūkstančių dalyvių. 

Kadangi forume dar vis galima dalyvauti nemokamai (likusi viena iš trijų dienų nemokamai 

registracijai), siekiame, kad kuo daugiau šalies įmonių prisijungtų, ir aš asmeniškai dirbu, kad 

daugiau dalyvautų iš jūsų sektoriaus. 2022 m. ir pokyčių ir unikalių galimybių metai visiems mums: 

tiek Lietuvos verslui, tiek ir visai Lietuvos ekonomikai - nepraleiskime progos sykiu aptarti 

Lietuvos perspektyvos ir augti kartu su visu Lietuvos verslu. 

Forumo temų spektras unikalus savo pločiu ir gyliu (daugiau nei 300 temų ir pranešėjų), todėl 

tinkamas temas ras tiek smulkus, tiek vidutinis, tiek stambus verslas. Visą informaciją apie forumą 

ir registraciją rasite čia: www.forumas2022.lt 

Savo įmonės registraciją galite atlikti tiesiogiai svetainėje, taip pat galite registruoti ir visą savo 

komandą, na o jei kils papildomų klausimų – susiskambinkime ar parašykite. 

 

 

Gediminas 

Lietuvos Verslo Forumas‘2022 
________ 

 

Lietuvos Verslo Forumas‘2022 PROGRAMA (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-936/661-V-3-1 priedas 2022-02-07.zip). 

mailto:info@konfer-media.lt
mailto:info@lsta.lt
http://www.forumas2022.lt/
http://www.forumas2022.lt/
http://www.forumas2022.lt/
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IS-936/661-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

NACIONALINIO ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMAI: ŠEIMAI PALANKIAUSIA 

DARBOVIETĖ – AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 

 

 
 

Praėjusią savaitę Valdovų rūmuose įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 

2021“. Lietuvoje veikiančių įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais 

pagerbiamos bendrovės, kurios rūpinasi darbuotojų emocine gerove ir kuria jiems palankią aplinką, 

stiprina ryšius su bendruomenėmis, rūpinasi ir tausoja aplinką bei imasi įvairių inciatyvų, 

padedančių darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. 

„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021“ konkursui 53 Lietuvos įmonės pateikė 

79 paraiškas, iš kurių komisija rinko nominacijos laimėtojus mažų, vidutinių ir didelių įmonių 

kategorijose. Didžiausiųjų kategorijoje AB „Klaipėdos energija“ pripažinta „Šeimai palankiausia 

darboviete 2021“. 

Pasak konkurso organizatorių, rengiamo Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų tikslas 

atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje. Šiemet 

tradicines konkurso nominacijas „Metų darbovietė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“ ir „Metų 

bendruomeniškiausia įmonė“ papildė dar viena nominacija „Šeimai palankiausia darbovietė“. Ji 

įsteigta atsižvelgiant į šeimos ir darbo arba asmeninio gyvenimo ir darbo interesų derinimo svarbą. 

Ir būtent šioje nominacijoje pasižymėjo AB „Klaipėdos energija“. 

„Regis, nieko išskirtinio ir ypatingo nedarėme, bet buvome įvertinti už tai, kad 

atsižvelgiame į savo darbuotojų poreikius: leidžiame dirbti lanksčiu darbo grafiku, daugiavaikes 

šeimas paskatiname materialiai, studijuojantiems darbuotojams skiriame finansinę paramą, 

puoselėjame ilgametes kolektyvo švenčių tradicijas, sudarome sąlygas sportuoti. Pasirodo, kai 

suskaičiuoji visas lengvatas ir skatinimo priemones mūsų bendrovės darbuotojams, tai yra 

išskirtinis reiškinys, vertinant šalies mastu“, –  sakė Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ 

generalinis direktorius. 

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai nuo 2008 m. vykdoma valstybės 

institucijų iniciatyva Lietuvoje. Šis konkursas skatina gerąją įmonių konkurenciją ne siekiant pelno, 

o didinant savo socialinę atsakomybę. Nuo 2013 m. šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su 

socialiniais partneriais. 

________ 

https://www.klenergija.lt/nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimai-seimai-palankiausia-darboviete-ab-klaipedos-energija/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/02/Nuotraukos-155-scaled.jpg
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 AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-04 pranešimas. 

TN: tn  

 

APLINKOS MINISTRAS PAŽADĖJO IŠ DALIES FINANSUOTI „GEOTERMOS“ 

VEIKLOS ATGAIVINIMĄ 

 

 
 

Vasario pradžioje vykusiame Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko susitikime su aplinkos 

ministru Simonu Gentvilu ir viceministrais Raminta Radavičiene bei Danu Augučiu buvo aptarti 

aktualūs miestui klausimai. Miesto vadovas pasidžiaugė geranorišku Aplinkos ministerijos vadovų 

nusiteikimu, sprendžiant klausimus, kurie jei ne dabar, tai artimiausioje perspektyvoje vienaip ar 

kitaip bus svarbūs visiems klaipėdiečiams. 

„Labai rimta ir išsami diskusija buvo apie „Geotermos“ situaciją, apie pasirengimą visos jos 

infrastruktūros gerinimui. Šioje vietoje girdime labai geranorišką Aplinkos ministerijos požiūrį“, – 

patvirtino meras. Tikimasi, kad netrukus bus priimti sprendimai, kurie leis atgaivinti nuo 2017 m. 

neveikiančią geoterminę jėgainę. 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba praėjusių metų vasarį pritarė sprendimui perimti 

bankrutavusios ir likviduojamos bendrovės „Geoterma“ turtą. 

Susitikime dalyvavęs AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius Antanas Katinas 

informavo ministrą ir miesto vadovą, kad bendrovė jau apžiūrėjo ir įvertino perimamus 

„Geotermos“ energijos gamybos įrenginius. Energetikų teigimu, akumuliacinė talpa ir dujiniai 

katilai yra geros būklės, tuo tarpu gręžiniai, iš kurių galima imti gelmėse esantį 38 laipsnių karštą 

vandenį ir jį panaudoti miesto šildymui ar rekreacinėms reikmėms, reikalauja technologinio 

atnaujinimo. Todėl bendrovė kreipėsi į Lietuvos ir ES institucijas ieškodama finansavimo šaltinių 

žaliosios energijos gamybos atnaujinimui. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas žadėjo rasti net iki 

50 proc. finansavimo „Geotermos“ atgaivinimo projektui iš ministerijos kuruojamų institucijų 

fondų. 

Jau dabar virš 70 proc. AB „Klaipėdos energija“ realizuojamos šilumos pagaminama iš 

atsinaujinančio kuro. Atnaujinus „Geotermos“ įrenginius Klaipėdoje atsirastų galimybė 

centralizuotos šilumos tiekime priartėti prie 100 proc. žaliojo kuro. 

Paruošta pagal https://www.klaipeda.lt informaciją 

 
 

https://www.klenergija.lt/aplinkos-ministras-pazadejo-is-dalies-finansuoti-geotermos-veiklos-atgaivinima/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/02/susitikimas-su-aplinkos-ministr.jpg
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/aplinkos-ministras-pagalba-stichijos-nuniokotam-pajuriui-turi-buti-proporcinga-patirtai-zalai:2488
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IS-936/661-VI-2 priedas 

 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2022-02-01 pranešimas 

TN: tn  

 

ŠILUMOS KAINA JONAVIEČIAMS MAŽĖS 1 CENTU UŽ KILOVATVALANDĘ JAU 

VASARĮ 

 

 
 

Šių metų vasario mėnesį Jonavos gyventojai už šildymą mokės 1 centu už kilovatvalandę 

mažiau negu sausio mėnesį. Šilumos kaina sumažėjo nuo 6,82 iki 6,81 cento už kilovatvalandę arba 

-0,15 proc. Lyginant šilumos kainą su praėjusių metų vasario mėnesiu, ši padidėjo +39 proc. (nuo 

4,9 iki 6,81 cento už kilovatvalandę) dėl drastiškai išaugusios technologinio kuro kainos. Gamtinių 

dujų kaina padidėjo 3,6 karto, medienos skiedra +62,7 proc., o medienos granulės +46,1 proc. 

Nepaisant to, Jonavos miesto gyventojai moka mažiau negu vidutiniškai mokama visoje šalyje dėl 

naudojamo technologinio kuro struktūros, kur didžiąją dalį apie 80 proc. viso naudojamo kuro 

bendrovėje sudaro medienos skiedra. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, 

vidutinė šilumos kaina Lietuvoje sausio mėnesį buvo 7,55 cnt už kilovatvalandę, kuri lyginant su 

praėjusiais metais padidėjo +78,07 proc. Sausio mėnesį Jonavos miesto gyventojai už šilumą 

mokėjo -10,7 proc. mažiau negu vidutiniškai buvo mokama visoje šalyje. Prognozuojama, kad 

vasario mėnesį jonaviečiai mokės -12,1 proc. mažiau lyginant su vidutine prognozuojama šilumos 

kaina visoje šalyje. 

 
 

https://www.jonavosst.lt/informacija/Silumos-kaina-jonavieciams-mazes-1-centu-uz-kilovatvalande-jau-vasari
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IS-936/661-VI-3 priedas 

 

INFO_220131_LŠTA pirmadienio vebinaro medžiaga_Dall Energy_biokuro katilai pritaikyti 

deginti SM3 

 

Siunčiame sausio 31 d. LŠTA pirmadienio vebinaro, kurio metu buvo pristatyti Danijos įmonės 

Dall Energy atstovas biokatilai pritaikyti deginti SM3, medžiagą: 

- Dall Energy vadovo pranešimas „Low emission & low maintenance biomass furnace“ 

 Dall Energy Presentation jan 2022-UK.pdf 

- Video įrašas:  LSTA webinaras_Dall Energy_biomass boilers with low grade 

fuel_šiuolaikiniai biokuro katilai pritaikyti deginti SM3-20220131_140313-Meeting 

Recording.mp4 

 

Jei kiltų papildomų klausimų ar norėtumėt pasiteirauti, kreipkitės į: Jens Dall Bentzen (Managing 

Director Dall Energy) el.p jdb@dallenergy.com;  www.dallenergy.com;   
 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Dall Energy vadovo pranešimas „Low emission & low maintenance biomass furnace“ (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-VI-3-1 priedas 2022-02-07.pdf). 

________ 

 

LŠTA INFO. 2022-02-07 Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai 

DGN _ įgyvendinimas per LŠTA 

 

2021 m. pabaigoje apklausėm LŠTA narius kam būtų  aktualu centralizuotai nuotoliniu būdu 

organizuoti ir  įgyvendinti vieną iš vartotojų švietimo ir informavimo priemonių -  Šildymo sistemų 

efektyvaus eksploatavimo mokymai (per Asociaciją, kaip trečiąjį asmenį)  

Susidomėjo šios įmonės: UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Utenos 

šilumos tinklai“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Visagino energija“, UAB „Šalčininkų šilumos 

tinklai“, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Kretingos šilumos 

tinklai“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB Raseinių šilumos tinklai, UAB „Varėnos šiluma“, 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“. 

Kviečiame įmonių nurodytus atstovus š.m. vasario 7 d. (pirmadienį) 14 val. į nuotolinį 

pasitarimą aptarti šios priemonės praktinį įgyvendinimą. 

Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašą Asociacija turės atskirai su 

kiekviena įmone pasirašyti sutartį dėl įgyvendinimo.  Energetikos ministerija informavo, kad 

sutartis yra laisvos formos, kažkokių papildomų pakeitimų (jei tokia priemonė nėra numatyta) 

esamame susitarime tarp ŠT įmonės ir Energetikos ministerijos daryti nereikia. Pridedu paruoštos 

sutarties projektą, kurį pradėjom derinti su Energetikos agentūra. Detaliau aptarsim pirmadienio 

susitikimo metu.   

Taip pat veiksmų planas ir reikiamų dokumentų surinkimas būtų toks:  

- Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai bus skirti buitiniams vartotojams 

(daugiabučių namų gyventojams, jų atstovams (bendrijų pirmininkai, namų 

administratoriai, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai)). Jei 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EVVBx93vEGZMsLavqw_9czEBVXsH5mcq5nFZmyd-STwpWg?e=YuN98S
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EVVBx93vEGZMsLavqw_9czEBVXsH5mcq5nFZmyd-STwpWg?e=YuN98S
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQOo8GDxuQJDjdk5KqbTy6IBD8aKelrRJgmR77OZvgDsjw?e=tqwtD9
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQOo8GDxuQJDjdk5KqbTy6IBD8aKelrRJgmR77OZvgDsjw?e=tqwtD9
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQOo8GDxuQJDjdk5KqbTy6IBD8aKelrRJgmR77OZvgDsjw?e=tqwtD9
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQOo8GDxuQJDjdk5KqbTy6IBD8aKelrRJgmR77OZvgDsjw?e=tqwtD9
mailto:jdb@dallenergy.com
www.dallenergy.com
http://www.lsta.lt/
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mokymuose dalyvauja namų bendrijos atstovas, papildomai juose dalyvauti 

daugiabučių gyventojams neprivaloma. Jei mokymuose dalyvauja namų 

administratoriai ir/ar prižiūrėtojai – kartu su jais turėtų dalyvauti nemažiau kaip vienas 

to namo nuolat gyvenantis asmuo (deklaravęs savo gyvenamąją vietą).  

- Mokymai bus vykdomi per Teams patformą. Prisijungimo nuorodą sukurs Asociacija. 

- Būtina išankstinė dalyvių registracija (nurodant būtinus rekvizitus: vardas, pavardė, 

adresas, tel, el.p aštas), online registracijos formą sukurs Asociacija, o vartotojų 

tikslines grupes atrinktų ir pagal adresatus (kaip savo klientams) išsiųstų pačios šilumos 

tiekimo įmonės.  

- Jungiantis vartotojas būtinai turės nurodyti savo: vardą, pavardę, miestą (būtina 

atsižvelgt  BDAR  

- Bus daromas vaizdo įrašas. 

- Bus pateikta dalyvių prisijungimų ataskaitą, pagal kurią būtų galima patikrinti, kiek 

unikalus dalyvis buvo prisijungęs/atsijungęs (Teams sugeneruoja po renginio 

„Attendance report“ – šios informacijos Agentūrai pakaktų) 

- Mokymus praves UAB „Danfoss“ atstovas Saulius Blazevičius 

- Planuojama trukmė apie 1-1.5 val.  

- Jeigu dalyvių skaičius bus didelis, siekiant išvengti techninių nesklandumų, būtų 

organizuojami 2 atskiri vebinarai (atitinkamai pasidalinant tarp įmonių vartotojų). 

- Preliminari mokymų data: 2022 m. kovo pabaiga – balandžio mėn.  

Kilus klausimams, skambinkit žemiau nurodytais kontaktais. 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

PROJEKTAS 

 
ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUTARTIS 

 

(data ir numeris) 

 

(vieta) 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, įm. kodas 124361985, adresas V. Gerulaičio g 10, 08200 Vilnius, 
atstovaujama prezidento Valdo Lukoševičiaus, (toliau –Asociacija) ir [energijos tiekėjo įmonės pavadinimas], kodas 

[...], adresas [buveinės adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], (toliau – Bendrovė) toliau kartu vadinamos 

Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos 

vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudaro šią energijos vartotojų 

švietimo ir konsultavimo sutartį, skirtą vartotojų švietimui ir konsultavimui per kitus asmenis (toliau – Sutartis): 

 

I SKYRIUS 

SUSITARIMO DALYKAS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFlNjZmYWYtZjI4Ny00Yjc5LWE0MmMtYWQ0ODY4ODBiMjEw%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_NjFlNjZmYWYtZjI4Ny00Yjc5LWE0MmMtYWQ0ODY4ODBiMjEw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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1. Bendrovė įpareigoja Asociaciją, o Asociacija įsipareigoja įgyvendinti Šildymo sistemų efektyvaus 

eksploatavimo mokymus (energijos taupymo koeficientas 0,05), surandant lektorius ir organizuojant 

seminarą nuotoliniu formatu per MS Teams platformą. 

2. Planuojamas priemonės įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. vasario-kovo mėn.  

3. Planuojamų vartotojų tikslinė grupė: buitiniai vartotojai (daugiabučių namų gyventojai, jų atstovai 

(bendrijų pirmininkai, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai)). 

4. Paslaugą Asociacija teikia neatygintinai. 
 

II SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2. Asociacijos teisės ir pareigos: 

2.1. įgyvendinti švietimo ir konsultavimo priemonę nurodytu laikotarpiu, apie renginio datą informuojant 

Bendrovę ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų; 

2.2. Bendrovės prašymu teikti papildomą informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu; 

2.3. užtikrinti, kad mokymų turinys atitiktų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo nuostatas ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2.4. švietimo ir konsultavimo priemonė įgyvendinama centralizuotai, taikoma ir kitoms šilumos tiekimo 

įmonėms pagal analogišką susitarimą su Asociacija.  
3. Bendrovės teisės ir pareigos: 

3.1. išsiųsti kvietimus į planuojamus mokymus Bendrovės vartotojų tikslinei grupei turimais el. pašto adresais 

ir savo ryšio priemonėmis.  

3.2. Teikti Asociacijai pasiūlymus ir informaciją, būtiną šioje Sutartyje nurodytos švietimo ir konsultavimo 

priemonės parengimui ir įgyvendinimui; 

3.3. gauti iš Asociacijos su švietimo ir konsultavimo priemonės įgyvendinimu susijusius dokumentus ar jų 

kopijas. 

 

III SKYRIUS 

ATASKAITOS UŽ ĮGYVENDINTAS PRIEMONES 

 
4. Asociacija už įgyvendintą švietimo ir konsultavimo priemonę Bendrovei pateikia laisvos formos ataskaitą ar 

kitą informaciją, įrodančią apie šių priemonių įgyvendinimą. 

 

IV SKYRIUS 

SUSITARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5. Sutartis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu 

Sutartis pasirašoma skirtingomis dienomis, Sutarties įsigaliojimo data laikoma vėlesnė jos pasirašymo diena. 

6. Sutartis gali būti keičiama, papildoma ir (ar) pratęsiamas tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 

 

V SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

8. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl 

nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurios suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse. 

9. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nė 

vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas 

ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nepaprastosiomis 

aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku ar netinkamo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo ar nevykdymo. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos apraše. 

11. Vienos Šalies kitai Šaliai teikiama informacija, pranešimai, įspėjimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, turi 

būti pateikiami kitai Šaliai raštu. 

12. Pasikeitus Šalių adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto adresams, Šalys įsipareigoja apie tai 

nedelsdamos informuoti viena kitą. 

13. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai spendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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14. Sutartis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

[Šilumos tiekimo įmonės pavadinimas]  

[adresas] 

Tel. [....] 
el. p. [....] 

Kodas [...] 

 

[Pareigos, vardas, pavardė] 

 

[Pasirašymo data] 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius 

Kodas 124361985 
 

Prezidentas Valdas Lukoševičius 

 

[Pasirašymo data] 

 

________ 

 

LŠTA INFO 2022-02-14 LŠTA_Vilnius economics_konsultacinis vebinaras_ ŠT įmonėms 

praktinės kainodaros klausimais 

 

Kvietimas_2022-02-14 LŠTA_Vilnius economics_konsultacinis vebinaras_ ŠT įmonėms praktinės 

kainodaros klausimais 

 

Informuojame, kad š.m. vasario 14 d. (pirmadienį) 14:00 val. vyks LŠTA pirmadienio 

vebinaras, kurio metu UAB „Vilnius economics“ konsultuos praktinės dabartinės ir naujos 

šilumos kainodaros klausimais (mokymai klausimų-atsakymų formatu). 

Pridedame kai kurių ŠT įmonių atsiųstų klausimų sąrašą (šią informaciją LŠTA rinko metų 

pradžioje). Atsižvelgiant į gautus paklausimus Vilnius economics specialistai praves mokymus. 

Jeigu dar nespėjote pateikti savo klausimų/neaiškumų dėl kurių norėtumėte pasikonsultuoti, 

atsiųskite iki kito ketvirtadienio (vasario 10 d.) el.p. ramune@lsta.lt, kad lektoriai spėtų susipažinti 

ir pasiruošti. 

Kviečiame įmonių ekonomikos/finansų ir kt. specialistus registuotis į šiuos mokymus 

užpildant formą: (SPAUSTI ČIA) Prisijungimo nuoroda į vasario 14 d. renginį bus atsiųsta 

užsiregistravusiems dalyviams kitą savaitę.  
 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

om: Ramunė Gurklienė – LŠTA  
Sent: Monday, December 13, 2021 4:22 PM 

Subject: PRIMINIMAS_LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs probleminiai 

klausimai 

Importance: High 

 

Laba diena, 

Maloniai primename,  kad laukiame iš įmonių aktualių klausimų sąrašo dėl dabartinės ir 

naujos kainodaros praktinio įgyvendinimo (kur matote problemas, sunkumus, kurios vietos 

neaiškios, pertekliniai, nekorektiški reikalavimai ir pnš.) planuojamiems nuotoliniams mokymams 

su „Vilnius economics“ ekspertais  (žr. paklausimą apačioje ). 

Būtume dėkingi sulaukę Jūsų atsakymų iki šio penktadienio gruodžio 17 d. el.p 

 ramune@lsta.lt 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

mailto:ramune@lsta.lt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFl_FUVYfrPp_qFnbXucRIO6nLaRIDfnvmIjcDxGNNouTNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
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Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, December 3, 2021 5:02 PM 

Subject: LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs probleminiai klausimai 

Importance: High 

 

Gerb. įmonių vadovai, 

Spalio pabaigoje VERT organizavo mokymus CŠT reguliuojamos apskaitos, veiklos 

ataskaitų rengimo, investicijų planavimo/derinimo temomis, tačiau daugumai bendrovių vis dar 

išlieka neaiškumų atskirais klausimais (pvz. bazinių kainų nustatymo, sąnaudų pagrindimo, darbo 

užmokesčio fondo pripažinimo ir pnš.). LŠTA 2022 m. sausio mėn. planuoja su UAB “Vilnius 

economics” ekspertais (Rapolas Striukas ir kt) pravesti konsultacijas (klausimų-atsakymų 

seminaras) praktinės dabartinės ir naujos kainodaros klausimais (dalyvautų tik LŠTA šilumos 

tiekimo įmonės). Vėlesniu etapu, apibendrinant problemines vietas, būtų teikiami siūlymai VERT 

dėl neaiškių kainodaros epizodų, jų koregavimo, patikslinimo, vienodo, korektiško teisės aktų 

nuostatų vertinimo (pvz. įmonėms teikiant kainų projektus) ir pnš. 

Tam, kad „Vilnius economics” specialistai galėtų iš anksto pasiruošti ir detaliau pristatyti, 

panagrinėti problemines temas, būtų labai gerai gauti Jūsų įmonei aktualius klausimus dėl kurių 

kyla neaiškumų ir norėtumėt pasitarti/padiskutuoti. 

Klausimų sąrašo laukiame iki gruodžio 13 d. (pirmadienio) el.p. ramune@lsta.lt  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 
ŠT įmonių klausimai kainodaros mokymams: 

 
AB „Klaipėdos energija“: 

1. Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau-Metodika) 57.1.4 punktą yra įvertinamos atliktų 

investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos per laikotarpį nuo turto vienetų 

eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos. Pagal 
Metodiką perskaičiuota šilumos kaina galioja metus. Dažnu atveju šilumos kainos perskaičiavimas 

vėluoja keletą mėnesių ir paskutinio perskaičiavimo šilumos kaina gali galioti net iki 1,5-2 metų. Jei 

šilumos tiekėjas vadovausis grynai teoriniu laikotarpiu kada perskaičiuotos šilumos galiojimo laikotarpis 
baigiasi po metų nuo jos taikymo datos, tokiu atveju, jis einamajame vėluojančiame šilumos kainos 

perskaičiavime neturės galimybės įsivertinti nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudų už tą laikotarpį, 

kai kaina teoriškai baigėsi, bet faktiškai dar galiojo, kol nebuvo nustatytos naujos šilumos kainos 
dedamosios. Todėl už šį laikotarpį nusidėvėjimo, investicijos grąžos sąnaudos būtų įvertinamos tik dar 

sekančiame šilumos kainos perskaičiavime. Klausimas - koks laikotarpis iš tikro yra traktuojamas kaip 

šilumos kainos galiojimo pabaigos laikotarpis - teorinis ar faktinis ? 

2. Perskaičiuojant šilumos kainas yra įvertinamos nenaudojamo turto nusidėvėjimo, investicijų grąžos 
sąnaudos. Kokiu atveju šilumos tiekėjas gali suteikti turtui sąvoką ,,nenaudojamas“ ar tada kada jis 

buhalterinėje apskaitoje yra konservuojamas? 

3. Ar šilumos kiekis pagamintas šilumos tiekėjo šilumos komerciniais gamybos įrenginiais ir panaudotas 
šilumos balansavimui traktuojamas kaip šilumos aukcione supirktas šilumos kiekis ir šis kiekis patenka į 

leistinų pajamų skaičiavimą? 

4. Metodikoje nėra aiškiai apibrėžta kaip įvertinamos naujų šilumos vartotojų papildomų investicijų 

sąnaudos, susijusius su šių vartotojų prijungimu. Ar teisingai suprantame, kad  pateikus ribinių šilumos 
tiekimo sąnaudų skaičiavimus naujam šilumos vartotojui papildomos pastovios sąnaudos susijusios su jo 

prijungimu ir investicijų grąža nevertinamos bendrose perskaičiuojamos šilumos kainos sąnaudose? Ir 

šios, aukščiau paminėtos naujo šilumos vartotojo pastovios sąnaudos įskaitant ir investicijų grąžos 
sąnaudas,  neperskaičiuojamos visus tris metus pagal Metodikoje nurodytus šilumos kainos 

http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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perskaičiavimo kriterijus? (Metodikos prieduose nėra atskirų stulpelių šiai kainai nustatyti). Tokiu atveju, 

naujų šilumos vartotojų realizuojamas šilumos kiekis taip pat turėtų būti nevertinamas šilumos kainos 
perskaičiavime dėl realizuoto šilumos kiekio pokyčio? 

5. Metodikos 7 priedas planuojamai bazinei šilumos gamybai pildomas pagal Metodikos 39.1 punkto 

nuostatas, t. y. atsižvelgiant į Ūkio subjekto optimalią kuro struktūrą atitinkamu laikotarpiu, užtikrinančią 
mažiausias sąnaudas (vertine išraiška) energijos vienetui pagaminti, ir sudarytą atsižvelgiant į atitinkamos 

CŠT sistemos technines prielaidas, įskaitant elektrinių ir katilinių darbo režimą, gamybos įrenginių galią, 

išteklių (kuro rūšių) įsigijimo galimybes, ir teikiant prioritetą atliekų deginimui ir atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimui. Projekcinės gamybos apimtys ir parinkta optimali kuro struktūra niekada 
nesutaps su faktiniais ūkio subjekto duomenimis bei lyginamaisiais kuro sąnaudų koeficientais. Kokiu 

būdu ir kokiais duomenimis remiantis šilumos tiekėjas turėtų pagrįsti parinktus lyginamuosius kuro 

sąnaudų koeficientus, vandens ir elektros suvartojimo lyginamuosius, jei kaip ir pagrindo remtis faktiniais 
neturi, nes tai yra planuojama gamybos apimtis. Pagrindimas yra neišvengiamas visais atvejais, nes 

planuojamų kuro, elektros ir vandens lyginamųjų viršijimas yra iš karto užprogramuotas, nes grupės 

lyginamieji paskaičiuoti vidutiniai, nepriklausomai kiek CŠT sistemų turi šilumos tiekėjas, kokiais 

įrengimais šilumos tiekėjai dirba šilumos aukcione, kokia konkurencija, koks tinklo išsidėstymas. 
6. Pagal investicinį planą investicijos yra suderinamos šilumos gamybai, perdavimui ir pardavimui. 

Atskirais atvejais faktiškai atlikta Tarybos nutarime suderinta kaip  gamybos verslo vieneto investicija 

pagal paskirtį yra priskiriama netiesioginiam kaštų centrui. Atliekant šilumos perskaičiavimą kyla 
klausimas, ar galima šilumos gamybos verslo vienete įvertinti atliktos investicijos nusidėvėjimo ir 

investicijų grąžos sąnaudas, t. y. ten, kur jos buvo suderintos nepriklausomai nuo to, kad faktiškai minėtas 

turtas paskirstomas pagal paskirstymo kriterijus? 
 

AB „Panevėžio energija“: 

1. Šilumos bazinė kaina nustatyta pagal šilumos kainų nustatymo metodiką, galiojusią iki 2019 m. sausio 1 

d. Atliekant kasmetinį šilumos kainų perskaičiavimą, nustatytą bazinę šilumos gamybos kainą reikia 
išskaidyti į CŠT sistemas, ir kiekvienos CŠT sistemos gamybos sąnaudas, kurioje veikia NŠG, reikalinga 

išskirti į konkurencinę ir piko/rezervo paslaugas: 

- Į ką atsižvelgti, paskirstant CŠT sistemos, kurioje veikia NŠG, gamintiną šilumos kiekį 
(MWh), kurą (t n.e ar MWh) į konkurencinę ir piko/rezervo paslaugas, 

- Kokiu principu paskirstyti bazinės kainos pastoviąsias šilumos  gamybos sąnaudas atskiroms 
CŠT sistemoms, kuriose veikia NŠG, į konkurencinę ir piko/rezervo paslaugas. 

2. Pildant 1.1.PD-INV lentelę apie naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetus ir nenaudojamų, 

nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetus, iškilo tam tikri klausimai: 

- Prašome pateikti pavyzdžius pagal šilumos kainų nustatymo metodikos 65.3.1.2 ir 65.5.2.2.; 

63.3.2.2. ir 65.5.3.2. punktuose nurodytus terminus.  

-  1.1.PD-INV lentelėje pildomas turtas turi būti išskaidytas paslaugoms bei CŠT. Sudėtingas 
turto skaidymas, kai turtas yra priskiriamas bendrajam turtui, pagal PR2 ataskaitą su požymiu “B“. Vieną 

turto vienetą reiki išskaidyti mūsų atveju net į 7 ar devynias sumas, kurios turi būti 1.1.PD-INV 

ataskaitoje pateikiamos atskiromis eilutėmis. Gal būtų galima supaprastinti šios lentelės pildymą.  

- Ar verta taip pat skaidyti turtą pagal paslaugas bei CŠT, kurio finansavimo šaltinis yra ES, nes 

turto dalis, kuri yra įsigyta ES lėšomis tolimesniuose skaičiavimuose nedalyvauja. 

3. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika nauja redakcija 
patvirtinta 2021-07-29 VERT nutarimu Nr.O3E-925:  

- Nuo kada ir kaip RAS ataskaitose būtų taikoma nauja Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika (Metodika_el), kai AB „Panevėžio energija“ bazinė 
šilumos kaina buvo nustatyta 2020 m. spalio 1 d. : 

1) pavyzdžiais pateikite , kaip  RAS ataskaitose nuo 2021 m. vertinti  lyginamosios analizės aprašo rodiklius 

( pateikite pavyzdžiais); 

- Ar Metodikos_el    2 punkto  paskutinio sakinio nuostatos taikymas nėra privalomas: „ 

Metodika netaikoma tuo atveju, kai bendrame technologiniame cikle (kogeneracinėse jėgainėse)  

pagaminta elektros energija naudojama tik šilumos gamybai“ . Pavyzdžiui, Panevėžio RK-1 katilinėje 

veikia 2 kogeneraciniai įrenginiai po 1,25 MW galios, kurie kogeneraciniu būdu gamina elektrą ir šilumą. 
Visa pagaminta elektros energija naudojama ne tik Panevėžio RK-1 katilinėje , bet ir persiunčiama į 

nutolusius rajonus (Kupiškio, Pasvalio, ir kt.) šilumos gamybai, perdavimui, savoms reikmėms  bei kitai  

veiklai ir paskirstoma  pagal elektros energijos kiekinę proporciją. 
UAB „Visagino energija“ 
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Būtų naudinga, jeigu papasakotų, kaip apskaičiuojama papildoma dedamoji dėl įskaitytų ir faktinių 

sąnaudų kurui skirtumo bei dėl dalyvavimo šilumos aukcione (sistemoje veikia NŠG), kai bazinė kaina 
nustatyta pagal Metodikos redakciją, galiojusią iki 2018 m. gruodžio 31 d. , ir vėlesnę redakciją (su 

pavyzdžiais ir skaičiais). 

 
UAB „Kaišiadorių šiluma“ 

Prašau į šilumos kainodaros praktinio mokymo darbotvarkę įtraukti klausimus: 

1. Investicijų grąžos skaičiavimas. Investicijų grąžos neatitikties skaičiavimas ir įvertinimas šilumos 

kainoje; 
2. Kitų papildomai gautų pajamų ir/ar nesusigrąžintų sąnaudų, kurių susidarymą lėmė teisės aktų 

pasikeitimai, įvertinimas šilumos kainoje. Gal galima būtų konkrečiais pavyzdžiais paaiškinti. 

 
UAB Tauragės šilumos tinklai 

Daugiausia klausimų kyla tuo metu, kai yra rengiamos metinės RAS ataskaitos ir ruošiami bazinių šilumos 

kainų dedamųjų skaičiavimo projektai. 

Aktualus klausimas būtų dėl investicijų (jau įgyvendintų), bet neįtrauktų į šilumos kainą, suderinus su 
savivaldybe ir VERT, įtraukimo į kainą mechanizmo įvairiose ilg. turto įtraukimo į kainą stadijose.  
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IS-936/661-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. E-laiškas LRP Dėl centralizuoto šilumos tiekimo kainų stabilizavimo. 

 
From: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, February 2, 2022 11:11 AM 
To: Vaidas.Augustinavicius@prezidentas.lt; tomas.lukosevicius@prezidentas.lt; jaroslav.neverovic@prezidentas.lt 

Subject: Dėl centralizuoto šilumos tiekimo kainų stabilizavimo 

 

Laba diena, 

Atsižvelgdami į š.m. vasario 3 d. Prezidentūroje organizuojamą susitikimą-diskusiją su 

Prezidentu Gitanu Nausėda, į kurį kviečiami Seimo, Vyriausybes, Savivaldybių ir kt. atstovai, 

teikiame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) siūlomus kertinius probleminius klausimus, 

kuriuos būtina svarstyti siekiant šilumos kainų stabilizavimo.  

Paskutinių metų patirtis ir ypač energetinės krizės laikotarpis parodė dabartinio reguliavimo 

ir bendrai valstybės politikos Lietuvos šilumos ūkyje trūkumus, kuriuos reikia šalinti, siekiant 

centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) kokybės ir prieinamų kainų. LŠTA nuomone, svarstytinos 

trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės, kurios turėtų atliepti visuomenės interesus apsirūpinant šiluma 

ir karštu vandeniu.  

1. Nulinis PVM tarifas padėtų pagerinti šildymo prieinamumą didelei daliai šilumos 

vartotojų, pavyzdžiui, vyresniojo amžiaus žmonėms, kurie negali pasinaudoti 

kompensacijomis, taikomomis socialiai remtiniems šilumos vartotojams. Tokia 

priemonė 9 proc. sumažintų šildymo sąskaitas buitiniams vartotojams.  

2. Patobulinti ir supaprastinti šildymo kompensacijų skyrimo tvarką remtiniems 

šilumos vartotojams, kad ji būtų aiški, prognozuojama ir pasiekiama be biurokratinių 

procedūrų.   

3. Turi būti skubiai tobulinama organizacija ir padidinamas paramos intensyvumas 

pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (mažoji 

renovacija), kad jos mastai taptų reikšmingi jau šiais metais (iki sekančio šildymo 

sezono). Tokia priemonė padeda sumažinti šilumos suvartojimą iki 25 % (priklausomai 

nuo modernizavimo apimties). Finansavimas gali būti numatytas iš Klimato kaitos 

programos jau šiais metais (parama teikiama ir šiuo metu, tačiau dėl sudėtingų 

finansavimo sąlygų, priemonė nėra patraukli gyventojams). Svarstytina privalomas 

šildymo sistemų atnaujinimas pastatuose, kurie energetiškai neefektyvūs, o šildymas 

neatitinka sanitarinių ir higienos normų.  

4. Lietuvos CŠT sektoriuje 80 % šilumos gaminama iš biokuro ir komunalinių atliekų. Šių 

išteklių kainos turi didžiausią poveikį galutinėms šilumos kainoms. Pusę Lietuvos 

miškų valdanti Valstybinė miškų urėdija (VMU) iš esmės tiekia tik žaliavą biokurui, o 

iš jos pagamintas biokuras gali būti išvežamas į kitas šalis, jo kainos seka gamtinių dujų 

kainas ir t.t. Siekiant garantuoti biokuro prieinamumą ir biokuro tiekimą sąžiningomis 

kainomis, VMU turėtų gaminti galutinį produktą – biokurą ir parduoti su protinga 

pelno marža Lietuvos rinkoje. Tai stabilizuotų biokuro kainas, kurios šiuo metu 

galimai yra “spekuliatyvios”. Pavyzdžiui, biokuro kainos Estijoje 15-20 EUR/MWh, o 

Lietuvoje 25-30 EUR/MWh (Baltpool duomenys). Tam reikia atitinkamų VMU teisinio 

reglamentavimo pokyčių.    

5. Keisti fiktyvios konkurencijos šilumos gamyboje principus, kai konkuruojama dėl 

šilumos pardavimų vasarą, o negautos pajamos atsiimamos šaltaisiais mėnesiais. Tai 

didina šildymo sąskaitas žiemos mėnesiais, o esant gamintojų pertekliui uždaroje 

rinkoje jie bankrutuoja. Dėl tokios neprognozuojamos „konkurencijos pilnais kaštais“ 

neįmanoma investuoti į aplinkos energijos panaudojimo projektus, supirkti šilumą iš 

gaminančių vartotojų ir t.t. 
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6. Reikia kuo plačiau naudoti vietines miško atliekas – SM3 ir blogesnį biokurą. 

Daugeliui katilinių reikalingos naujos papildomos investicijos įrangos pritaikymui. Tam 

turėtų būti kuo greičiau skiriama ES parama ar kiti fondai, kurie iš esmės įgyvendintų šį 

tikslą, nedidinant šilumos kainų galutiniams vartotojams. 

7. Planingai ir racionaliai vystyti miestų šildymo infrastruktūrą, skatinant vartotojų 

prijungimą prie efektyvių CŠT sistemų – tai sumažintų pastoviųjų sąnaudų dedamąją. 

Nedubliuoti ir nefinansuoti alternatyvių šildymo technologijų atjungiant nuo esamų 

CŠT sistemų šilumos vartotojus. Sukurta miestuose infrastruktūra turi būti efektyviai 

panaudojama, kad jos išlaikymo kaštai būtų minimalūs. 

Esant reikalui galime pateikti detalesnius paaiškinimus ir pasiūlymus. 

 
Pagarbiai,  

Dr. Valdas Lukoševičius 
Prezidentas 

_____________________________________ 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 

mailto:info@lsta.lt
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LŠTA 2022 m. vasario 1 d. pranešimas. 

TN: tn  

 

SAUSIO MĖNESIO ŠILUMOS SĄSKAITOS BUS PANAŠIOS KAIP GRUODĮ 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, gyventojus pasieksiančios 2022 m. sausio 

mėnesio  sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus panašios kaip 2021-ųjų gruodį. Atskiruose 

miestuose šis pokytis gali būti skirtingas. 

Sausį dėl pabrangusios vidutinės šilumos kainos gyventojai turėjo mokėti apie 13 daugiau 

nei 2021-ųjų gruodį, tačiau sąskaitų dydį iš dalies amortizavo šiltesni orai ir apie 15 proc. mažesnis 

nei prieš mėnesį šilumos suvartojimas daugiabučiuose.  

Šį sausį vidutinė lauko oro temperatūra Lietuvoje siekė apie -0,2 0C šalčio ir buvo aukštesnė 

ne tik už vidutinę daugiametę sausio temperatūrą, bet ir už 2021 metų gruodžio mėnesio 

temperatūrą, siekusią apie -3,3 0C šalčio.  

Pirminiais duomenimis, 60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniuose senos 

statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, šių metų sausio 

mėnesį vidutiniškai išleis 114 eurų. Toks butas vidutiniškai suvartojo apie 1386 kWh (23,1 kWh/1 

kv. m.) šilumos. 

Gruodį tam pačiam plotui apšildyti vidutiniškai prireikė apie 1590 kWh (26,5 kWh/1 kv. 

m.), o vidutinės sąskaitos už šilumą sudarė apie 116 eurų.  

Mažiausiai energijos naudojančiuose naujos statybos daugiabučiuose 60 kv. metrų ploto 

butų šildymui šių metų sausį vidutiniškai suvartota apie 588 kWh (9,8 kWh/1 kv. m.). Čia 

mokėjimai už šilumą mažiausi - apie 48 eurus.  

Daugiausia šilumos vartojo butai senuose ir pačios prasčiausios būklės šalies 

daugiabučiuose, kuriuose šildymui sausį reikėjo vidutiniškai apie 1968 kWh šilumos (32,8 kWh/1 

kv. m.). Tai gyventojams vidutiniškai kainuos apie 161 eurą.  

Šį sausį vidutinė šilumos kaina Lietuvoje buvo 8,2 euro ct/kWh su PVM, prieš metus – 4,6 

euro ct/kWh su PVM. Šilumos kainų šuolį lėmė gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo kaštai 

„Baltpool“ biržoje. Pažymėtina, kad vietinis biokuras išlieka 5 kartus pigesnis už importuojamas 

gamtines dujas, todėl miestuose, kur biokuras plačiau naudojamas šilumos kainų pokyčiai yra 

mažiau drastiški.  

Kompensaciją už būsto šildymą jau nuo š.m. sausio gaus daugiau mažesnes pajamas 

gaunančių vartotojų, todėl pasinaudoję valstybės pagalba nepasiturintys šalies gyventojai 

papildomos finansinės naštos neturėtų pajusti. Kviečiame gyventojus kreiptis į gyvenamosios vietos 

savivaldybę ir sužinoti apie galimybes (daugiau informacijos: www.spis.lt ) 

Atkreipiame dėmesį, kad šildymo sąskaitoms didelę įtaką turi ne tik šilumos kaina, kuri 

atskiruose miestuose gali skirtis iki 2-3 kartų, klimatinės sąlygos, bet ir energetinė pastato kokybė. 

Šilumos suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. 

Tai priklauso nuo pastato dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio 

būklės. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo 

prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens 

kvalifikacija bei pastangos. Tvarkinguose ir sandariuose pastatuose šildymo sąskaitos 

„nesikandžioja“ – tokių namų gyventojai paprastai nesiskundžia  šildymo kokybe ir sąskaitų dydžiu. 

https://lsta.lt/aktualijos/sausio-menesio-silumos-saskaitos-bus-panasios-kaip-gruodi/
http://www.spis.lt/
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Prognozuojami vidutiniai mokėjimai už šilumą š.m. sausio mėn., lyginant su 2021 m. gruodžiu ir 

2021 m. sausiu 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 23,1 kWh/m2 26,5 kWh/m2 26,0 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1386 kWh/butui 1590 kWh/butui 1560 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,2 ct/kWh 7,3 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 114 Eur/mėn 116 Eur/mėn 72 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 9,8 kWh/m2 11,5 kWh/m2 10,8 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 588 kWh/butui 690 kWh/butui 648 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,2 ct/kWh 7,3 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 48 Eur/mėn 50 Eur/mėn 30 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 32,8 kWh/m2 37,2 kWh/m2 36,5 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1968 kWh/butui 2232 kWh/butui 2190 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,2 ct/kWh 7,3 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 161 Eur/mėn 163 Eur/mėn 101 Eur/mėn 

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemomis

2021 m. gruodis

 (-3,3 0C) 

2021 m. sausis 

(-3,2 0C) 

Senas, labai prastos būklės daugiabutis
2021 m. gruodis

 (-3,3 0C) 

2021 m. sausis 

(-3,2 0C) 

2021 m. gruodis

 (-3,3 0C) 

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas 

daugiabutis

2021 m. sausis 

(-3,2 0C) 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

 
Apie šilumos suvartojimą Lietuvos daugiabučiuose 2021/2022 m. ir ankstesnių metų šildymo 

sezono metu rasite LŠTA renkamoje statistikoje: lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/ 

https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/
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LŠTA INFO. PASTABOMS_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. Narkuno 

rekomendacijos 

 
Š.m. sausio 10 d. vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro metu ekspertas Valdas Narkūnas 

pristatė problematiką dėl išduodamų pastatų šilumos ir karšto vandens įrenginių prijungimo 

techninių sąlygų. Susitikimo metu buvo sutarta, jog V. Narkūnas paruoš tipinį techninių sąlygų 

šabloną.    

Siunčiame Jums parengtą pastatų statybai ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų 

šablono projektą. Vėliau bus paruoštas atskiras šablonas magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų 

projektavimui. Kiekvienas šilumos tiekėjas galėtų papildyti prijungimo sąlygas pagal konkrečius 

savo poreikius.  

Maloniai prašome susipažinti ir pateikti savo pastabas/komentarus iki š.m. vasario 17 d. 

(ketvirtadienio) el.p. ramune@lsta.lt  Įvertinus Jūsų atsiliepimus galutinį projektą su 

rekomendacijomis V. Narkūnas pristatys artimiausiame LŠTA pirmadienio vebinare  (planuojama 

kovo mėn.).  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

PROJEKTAS 

 

ŠILUMOS TIEKĖJAS 

 
PASTATO AR JO DALIES ŠILUMOS BEI KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ 

PRIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO) PRIE CENTRALIZUOTŲ 

ŠILUMOS TINKLŲ SĄLYGOS 
202X.XX.XX Nr. XXX 

 

1. Objektas: (pvz. Puslaidininkių technologijos institutas, adresu Kabelio g. 123, Laidininko mieste). 

2. Sąlygos taikomos projektavimui: 

  Šilumos tiekimo įvadinių tinklų; 

  Šilumos punkto. 

3. Užsakovas: (pvz. UAB „puslaidininikiai“, įm. kodas XXXXXXXX, Kabelio g. 123, Laidininko mieste, 

LT-XXXXX). 

4. Prisijungimo taškas: (pvz. centralizuoti šilumos tinklai tarp kamerų ŠK-1 ir ŠK-2). 
5. Slėgiai ir temperatūros prisijungimo taške: (jei nurodomi slėgiai šilumos šaltinyje, gali būti parinkta 

netinkama šilumos punkto (ŠP) įranga ir pastate trūkti šilumos): 

Eil. 

Nr. 

Parametras Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Matavimo 

vienetai 

5.1. Tiekiamo šilumnešio temperatūra   ℃ 

5.2. Grąžinamo šilumnešio temperatūra   ℃ 

5.3. Slėgis tiekimo linijoje (T1)   MPa 

5.4. Slėgis grąžinimo linijoje (T2)   MPa 

5.5 Slėgių skirtumas tarp T1 ir T2   MPa 

6. Projektinis slėgis šilumos tinkluose: (pvz. 16 bar. Nurodoma pagal esamų tinklų projektinį slėgį 

(sovietiniais laikais tai buvo didžiausias darbinis slėgis) ir negali būti mažesnis, nei 1,0 MPa). 

7. Projektinė temperatūra šilumos tinkluose (vienoda linijose T1 ir T2): (pvz. 120℃. Nurodoma pagal 
esamų tinklų projektinę temperatūrą, kuriai jie suprojektuoti). 

8. Objekto šilumos poreikiai: 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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Eil. 

Nr. 

Parametras Sezonas Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji šilumos 

poreikiai 

Matavimo 

vienetai 

8.1. Suminis objekto šilumos poreikis Ž/V   MW 

8.2. Poreikis šildymui Ž   MW 

8.3. Poreikis vėdinimui Ž   MW 

8.4. Poreikis karšto vandens ruošimui Ž/V   MW 

8.5. Poreikis technologijai Ž/V   MW 

Ž – šildymo sezonas, V – ne šildymo sezonas 

9. Reikalavimai šilumos tinklų projektavimui: 

Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai projektuojami nuo prisijungimo taško iki ŠP įvadinių sklendžių imtinai. 

Gaminiai parenkami ir skaičiavimai atliekami vadovaujantis projektiniais parametrais. 
Naujai projektuojami įvadiniai šilumos tiekimo tinklai projektuojami vadovaujantis „Šilumos tiekimo tinklų 

ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“ bei darniojo standarto LST EN 13941-1:2019 „Centralizuoto šilumos 

tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas“ reikalavimais. Esant prieštaravimui 

tarp šių dviejų dokumentų, vadovautis darniuoju standartu. 

Remontuojami šilumos tiekimo tinklai projektuojami vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių“ reikalavimais. Galima vadovautis standartu LST EN 13941-
1:2019, jei jis kelia ne žemesnius reikalavimus, nei minėtos taisyklės. 

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami nekanaliniais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su gedimų 

kontrolės sistema. Naudojami standartus LST EN 10217-2:200, LST EN 10217-5:2003 arba LST EN 10216-
2:2014 atitinkantys vamzdžiai iš plieno P235GH. 

Projekte pateikiami LST EN 13941-1:2019 p. 4.5 nurodyti duomenys (pagrindiniai eksploataciniai, 

duomenys apie projektuojamą vamzdyną), kiti duomenys, reikalaujami pagal STR 1.04.04:2017. Parinkti 
projekto klasę (LST EN 13941-1:2019). 

Šilumos tinklų projektą derinti su trečiosiomis šalimis ir šilumos tiekėju. 

10. Reikalavimai šilumos punkto (ŠP) projektavimui. 

ŠP projektuojamas vadovaujantis šių sąlygų duomenimis nuo įvadinių sklendžių iki uždaromosios armatūros, 
priklausančios prijungiamoms pastato inžinerinėms sistemoms. 

Naujas ŠP projektuojamas vadovaujantis „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“, 

Slėginės įrangos techninio reglamento bei darniojo standarto LST EN 13480 reikalavimais. Esant 
prieštaravimui tarp šių dokumentų, vadovautis slėginės įrangos techniniu reglamentu ir  nurodytu darniuoju 

standartu. 

Remontuojami ŠP projektuojami vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatacijos) taisyklių“ reikalavimais. Galima vadovautis standartu LST EN 13480, jei jis kelia ne 

žemesnius reikalavimus, nei minėtos taisyklės. 

Projektuojant priimamos grąžinamo į šilumos tinklus termofikacinio vandens temperatūros: 

1. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 
25 °C; 

2. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 30 

°C neveikiant recirkuliacijos kontūrui. 
3. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su recirkuliacija, budėjimo 

režime ne aukštesnė kaip 45 °C. 

4. Grąžinamo iš šildymo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš 

šildymo sistemos. 
Šilumos apskaitos mazgui visais atvejais parengti darbo brėžinius. Šilumos apskaitos prietaiso parinkimą 

atlikti derinant su šilumos tiekėju, kuris pateikia komercinį šilumos skaitiklį pagal projekte numatytą 

pralaidumą ir hidraulinį pasipriešinimą. 
Įrengti slėgio skirtumo reguliatorių ir termofikacinio vandens kiekio ribotuvą. (reikalavimą pagrįsti „Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“ reikalavimais arba konkrečiais aptarnaujamų tinklų 

hidrauliniais ręžimais) 
ŠP projektą derinti su šilumos tiekėju. 
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LŠTA INFORMACIJA dėl 0 proc. PVM taikymo CŠT 

2022-02-04 

 

Informuojame, kad š.m. vasario 2 d. Vyriausybė pritarė 0 proc. PVM taikymui centralizuoto 

šilumos tiekimo paslaugomis besinaudojantiems vartotojams, kuris galiotų terminuotą laiką, tai yra 

nuo š. m. sausio 1 d. iki banlandžio 30 d, tačiau šiam sprendimui įsigalioti reikalingas Seimo 

pritarimas – PVM įstatymo pataisa. Šį svarbų klausimą Seimas neeilinėje sėsijoje spręs vasario 15 

d. ir jeigu bus pritarta, jis įsigalios nuo kovo 1 d. 

 Šiuo metu šilumos tiekėjas skaičiuoja sąskaitose įprastinį 9 proc. PVM, o jei bus priimtas 0 

proc. PVM tarifas šildymui, tuomet rašant sąskaitas kovo mėnesį, reiks įrašyti kompensacijos dydį 

atvirkštine tvarka ir tai turės atsispindėti tiek elektroninėse, tiek ir popierinėse sąskaitose. Pasak 

Finansų ministerijos darbuotojų, detalesnė informacija, kuri gali būti svarbi šilumos tiekėjui 

skaičiuojant sąskaitas gyventojams, ypatingai už buvusio laikotarpio imtį, bus paralelei pateiktos ir 

suformuotos tam paskaičiavimui skirtos taisyklės.  
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IS-936/661-VI-5 priedas 

 

INFO_LŠTA ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio pasitarimo apibendrinimas 

 

Siunčiame vakar vykusio LŠTA ŠT įmonių vadovų pasitarimo apibendrinimus.  

Kitą ketvirtadienį, vasario 10 d. 15 val. planuojamas BALTPOOL (V. Jonutis) ir ŠT įmonių 

vadovų pasitarimas dėl biokuro, kaip strateginio ištekliaus, gamybos patikimumo ir jo kainų 

stabilizavimo. Prisijungimo nuorodą atsiųsime kitą savaitę. 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

LŠTA įmonių 2022-02-03 d. pasitarimas 

 

• LŠTA info apie mokėjimus už sausį: sąskaitos bus panašios kaip gruodį.  Sausį kaina didėjo 

13 proc. daugiau nei 2021-ųjų gruodį, tačiau sąskaitų dydį iš dalies amortizavo šiltesni orai ir 

apie 15 proc. mažesnis nei prieš mėnesį šilumos suvartojimas. 

• Sausio 27 d. CŠT aktualijų ir pasiūlymų ŠŪĮ projektui pristatymas-diskusija LSDP 

frakcijoje. 

• Sausio 27 d. Valdovų rūmuose įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2021“.  

AB „Klaipėdos energija“ pripažinta „Šeimai palankiausia darboviete 2021“. 

• Sausio 28 d. VERT informavo, kad šilumos tiekėjų patirtas sąnaudas dėl vartotojų 

informavimo apie naujai taikomą kompensacijų tvarką už būsto šildymą nuo 2022 metų 

įvertins šilumos kainose dedamųjų perskaičiavimo ar bazinių kainų dedamųjų nustatymo 

metu, šilumos tiekėjams pateikus šias sąnaudas pagrindžiančius dokumentus. 

• Sausio 31 d. LŠTA aptarė su LSA naujas ŠŪĮ projekto nuostatas, aktualias savivaldai. 

• Vasario 1 d. LŠTA raštas VERT, Prezidentūrai, EM, Seimo Ekonomikos komitetui „DĖL 

ENERGETINĖS KRIZĖS PASEKMIŲ IR SPRENDIMŲ“. Dėl kintamųjų sąnaudų 

įvertinimo galutinėje šilumos kainoje - skubos tvarka prašoma padaryti metodinius pakeitimus 

ir naują tvarką, kad ir laikinai – tik šiam šildymo sezonui, pritaikyti šilumos kainų 

perskaičiavimo procedūrose. Spręsti apyvartinių lėšų problemą. Po pakartotinės apklausos kol 

kas tik 2 įmonės atsiliepė, kad joms aktualu gauti paskolas iš valstybės pagalbos fondo 

(VIVA paskola).  

• Vasario 2 d. Vyriausybė pritarė įstatymo projektui dėl 0 PVM tarifo taikymo šildymui.  

Neeilinė sesija Seime planuojama apie vasario vidurį, greičiausiai tuomet ir įtrauks į 

darbotvarkę. Finansų ministerijos paaiškinimas.  

• Vasario 2 d. išsiųstas raštas į VERT dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų, kad 

ženkliai  padidėjusios elektros energijos sąnaudos (negautos pajamos) būtų įskaičiuojamos 

į sąnaudas perskaičiuojant šilumos kainas. 

• Vasario 2 su Visagino energija aptartos ŠKNM taikymo problemos, apmokant rezervinių 

(pikinių) perteklinių katilų sąnaudas. Dalyvavo: KE ir Vilnius economics atstovai. 

• Vasario 2 d. BSAM konferencijoje informacija apie Lenkijos CŠT sektorių.  

• Vasario 3 d. LŠTA kreipėsi į Delfi redakciją (kopija: AM, APVA, Ignitis) dėl Delfi 

rubrikoje „Tvari Lietuva“ publikuojamų straipsnių, kurie galimai diskriminuoja CŠT (neva 

šilumos siurbliai vienintelis pigiausias ir geriausias šildymo būdas) ir nepagrįstai formuoja 

nekorektišką, neigiamą nuomonę žiniasklaidos priemonėse 

http://www.lsta.lt/
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• EM prašymu LŠTA pateikė informaciją apie kasmėnesinius mokėjimus didžiuosiuose 

miestuose nuo 2013 metų. Formuoja pagalbos šilumos vartotojams priemones. 

• Vasario 3  d. Prezidentūroje susitikimas-diskusija su Prezidentu Gitanu Nausėda, į kurį 

kviečiami Seimo, Vyriausybes, Savivaldybių ir kt. Atstovai. LŠTA išsiuntė siūlomus kertinius 

probleminius klausimus, kuriuos būtina svarstyti siekiant šilumos kainų stabilizavimo. 

Prezidentas pritarė 0 % PVM šilumai, siūlo vienkartines išmokas gyventojams.  

• Vasario 4 d. susitikimas su Valstybė kontrole dėl  Centralizuoto šilumos tiekimo 

vertinimo ataskaitos projekte planuojamos naudoti informacijos (neoficialiai pateikė 

susipažinti atliktą tyrimą) 

• V. Narkūnas parengė pastatų statybai ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų 

šablono projektą. Išsiųsta nariams pastaboms iki vasario 17 d.  

• Vasario 11 d. LR aplinkos ministerija  kviečia dalyvauti susitikime su socialiniais 

partneriais, kuriame bus kalbama apie svarbiausius šių metų Aplinkos ministerijos darbus. 

Aplinkos viceministrai ir kiti ministerijos komandos atstovai trumpai pristatys, kokie 

svarbiausi pokyčiai laukia jų kuruojamose srityse.  

• EM pateikė derinimui Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių projektą 

(pastaboms iki vasario 24 d.) 

• Raštas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto 

• Su EM derinami Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių pakeitimai 

ir teiraujasi, ar galima atsisakyti „priklausomos vidaus šildymo sistemos“ reglamentavimo. 

• Teismo nutartis - Pravieniškių pataisos namai prieš VERT- LŠTA komentaras 

• Vasario 10 d. planuojamas BALTPOOL (V. Jonutis) ir ŠT įmonių vadovų pasitarimas dėl 

biokuro, kaip strateginio ištekliaus, gamybos patikimumo ir jo kainų stabilizavimo. 

• Sausio 31 d. LŠTA pirmadienio vebinare buvo pristatyti Danijos įmonės Dall Energy 

biokatilai tinkami deginti prastos kokybės biokurą. Kai kurios CŠT įmonės nori važiuoti 

apžiūrėti veikiančius objektus. Kas pageidauja prisijungti – kreiptis į LŠTA. 

• Vasario 7 d. vidinis pasitarimas su įmonių atstovais, kurioms aktuali švietimo informavimo 

priemonė „Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai“ (tikslinė dalyvių grupė: 

daugiabučių namų bendrijų pirmininkai arba namo administratorius+gyventojai) 

organizavimas. Dalyvauja tos įmonės kurios informavo, jog jiems būtų aktualu priemonę 

įgyvendinti centralizuotai. 

• Vasario 14 d. Vilnius economics mokymai ŠT įmonėms – kainodara. 

• Vasario24 d. LŠTA VNS Vilniuje (gyvai TV bokšte). 

• Kovo 4 d. Kauno universitetams 100 metų. Konferencija - šventinis renginys KTU 

Mechanikos fakultete.  Pakvietimus išsiųsime, kai gausime oficialiai. 

• Siūlymas: Jeigu LRS priims PVM įstatymo pataisas skubiai kreiptis į FM ar VMI dėl 

išaiškinimo kaip apskaityti ir mokėti PVM atgaline datas, kaip sugrąžinti vartotojams 

permoką, siūlyti įstatymą įgyvendinti nuo kovo 1 d. 

• Siūlymas: Organizuoti pasitarimą su GET Baltic ir VERT atstovais dėl išankstinio gamtinių 

dujų pirkimo ir saugojimo.   
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IS-936/661-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. Pristatome In-situ „ENOTEC“ dujų analizės sistemas 

 
From: Ramūnas Gvildys <ramunas.gvildys@siemtecha.lt>  

Sent: Friday, February 4, 2022 10:17 AM 
Subject: Pristatome In-situ „ENOTEC“ dujų analizės sistemas 

 

Kviečiame susipažinti su „Siemtecha“ partnerės, Vokietijos kompanijos „ENOTEC“ dujų 

analizės sprendimais. „ENOTEC“ gaminami analizatoriai - itin tikslūs ir patvarūs. Aukščiausią jų 

kokybę užtikrina tai, jog visas analizatorių kūrimo ir gamybos procesas atliekamas Vokietijoje, 

geriausių savo srities profesionalų, inžinierių. Ilgaamžiški „COMTEC O / CO “ InSitu analizatoriai 

matavimus atlieka tiesiogiai technologiniame procese. Matavimų dėka galima stebėti ir geriau 

reguliuoti degimo procesus, užkirsti kelią galimiems gaisrams dėl įrenginių gedimo technologinio 

proceso metu bei užtikrinti maksimalų saugumą Jūsų gamykloje!  

 
 

 
 

Pagarbiai    | Best regards     | С уважением   

 Ramūnas Gvildys   

Projektų vadovas 
  

  

 

  

Mob. +370 615 78006 | Tel. +370 5 2741540   

ramunas.gvildys@siemtecha.lt | www.siemtecha.lt   

J. Kubiliaus st. 23 -101 LT-09108 Vilnius, Lithuania 

9-ojo Forto g.67-2, LT-48101 Kaunas (Kauno ofisas)   

 

 

 

_______ 

 

In-situ „ENOTEC“ dujų analizės sistemų aprašas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-936/661-VI-6-1 priedas 2022-02-07.zip). 

mailto:ramunas.gvildys@siemtecha.lt
mailto:ramunas.gvildys@siemtecha.lt
http://www.siemtecha.lt/
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IS-936/661-VI-7 priedas 

 
From: EUROHEAT&POWER | Redaktion <ew-zeitschriften-marketing@vde-verlag.de>  
Sent: Friday, February 4, 2022 11:46 
To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 
Subject: Heat storage 
 

Fachinformationen zur Wärmeversorgung | Der Newsletter von Chefredakteurin Silke Laufkötter | Online-Version 
  

 
  

 

      

 

       

 

      
 

 

 

 

 

  

EHP Newsletter | 04. Februar 2022 | ehp-magazin.de  
  

  

 

Anzeige 
  

 

   

 

Dear reader of the EUROHEAT&POWER magazine, 
 

 

thermal storages make an important contribution to energy transition because they decouple generation and 
demand. In the new issue of EUROHEAT&POWER you can find out how large scale thermal storage tanks 
provide district heating in Brescia. It also reports on the optimal design of a heat pump system with hot water 
storage and the gigaTES project that has yielded three patented design solutions.  
 

 

 
  

 

 

  

Silke Laufkötter, Editor-in-Chief 

 

  

 

      

 News auf ehp-magazin.de  
      
  

 

  

  

     

 

 

 

Webinar: Mit Wetterprognosen die 
Fernwärme- und Fernkälteversorgung 
optimieren  
Das Wetter hat erhebliche Auswirkungen auf den Bedarf 
an Fernwärme und Fernkälte. Wie durch 
Wetterprognosen Betriebskosten reduziert, Energie 
gespart und der CO2-Fußabdruck verbessert werden 
kann, wird in einem kostenlosen Webinar am 17. Februar 
vermittelt. 

 
 

 
 

 

mailto:ew-zeitschriften-marketing@vde-verlag.de
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-486GOB16-9FXB7X-o.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-48LXD21O-FE71ABG.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4I03X6Q7-AHPEYE.html
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https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4I004VQ2-1ABUHNS.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T7H0NVS-YN6UKX.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T7H0NVS-YN6UKX.html
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Fachtage Fernwärme in Kassel am 
30./31.03.2022  
Vom 30.-31.03.2022 finden im Kongress-Palais Kassel 
die Fachtage Fernwärme des AGFW statt. Im Rahmen 
von Seminaren und einer Ausstellung mit rund 50 
Ständen vernetzt der Verband Akteure rund um die 
Themen Wärme, Kälte und KWK. Wichtige Trends wie die 
Digitalisierung stehen dabei ebenso auf dem Programm 
wie Einblicke in die neue Plattform Grüne Fernwärme. 

 
 

  
 

AGFW-Infotag: Klimaziele erreichen mit 
„Sofortprogramm Fernwärme“  
„Die Ampel-Koalition hat die besondere Bedeutung der 
Wärmeversorgung für den Erfolg der Energiewende 
erkannt“, sagte AGFW-Präsident Dr. Hansjörg Roll beim 
17. AGFW-Infotag, der virtuell stattfand. Er forderte ein 
„Sofortprogramm Fernwärme“, das die Bundesregierung 
zeitnah auflegen müsse.  

 

 

  
 

Erfolgreicher Abschluss des 
Klimaschutzprojekts „InSekt“  
„Intelligente Sektorenkopplung zur Reduktion von CO2-
Emissionen in Energieversorgungssystemen“ – kurz 
InSekt – heißt ein Klimaschutzprojekt, das jetzt erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Neben der Kopplung des Strom- 
und Wärmebereichs wurde auch die stärkere Einbindung 
erneuerbarer Energien untersucht. 

 

 

  
 

Stadtwerke Lemgo errichten iKWK-System  
Grüne Fernwärme – wie kann das gelingen? 
Praxisbeispiele der Plattform Grüne Fernwärme zeigen, 
wie der Anteil erneuerbarer Energien in der 
Wärmeversorgung nach und nach gesteigert werden 
kann. Einen Beitrag dazu leisten iKWK-Systeme wie das 
der Stadtwerke Lemgo, das sich derzeit im Bau befindet. 
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Nächster Meilenstein beim GuD-
Kraftwerksbau in Herne: Steag will im Februar 
Wärmeauskopplung testen  
Nachdem das neue Gas- und Dampfturbinen-(GuD-
)Kraftwerk von Steag in Herne erstmals Strom ins Netz 
eingespeist hat, steht nun der nächste Meilenstein bevor: 
Im Februar soll die Wärmeauskopplung probeweise in 
Betrieb genommen werden. 

 

 
       

 

      

 

 

      

 Current issue EHP international I/2022  
      
   

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Current issue – Topics  (example)  
• Renewable Energies 

Innovative and Ecological Veolia System in Poland 

• Generation  
Tomatoes and Cucumbers from Siberia with 
Greenhouses and Gas Gensets 

• Storage 
Optimal Design of a Heat Pump System with Hot 
Water Storage  
 
Contents 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

      

 

 

Brunnshög – Where Science Heats the City 
 
The world's largest low temperature district heating grid 
was inaugurated in Lund, Sweden, in the fall of 2019. 
The grid is based on fossil free energy from recovered 
waste heat. Many new technologies are introduced in 
the production, distribution and use of the heat. The 
project was awarded the Global District Energy Climate 
Awards in the category ”New scheme”.  

 

 

 

 

      

 

      

  

 

 

 

      

 

  

 
 

 
 

 
     

 

Hinweise / Informationen 
Abonnenten:  Zugangsinformationen 
Anzeigenkunden:  Mediadaten 2022 / Media Kit 2022 
Autoren: Manuskripthinweise / Editorial Guidelines 
  

 

      

  

 

 

 
  

 

 

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: valdas.lukosevicius@lsta.lt) nicht mehr empfangen möchten, können Sie 
diese hier kostenlos abbestellen. 

VDE VERLAG GmbH 
Kaiserleistraße 8 A 
63067 Offenbach 

Deutschland 
ew-zeitschriften-marketing@vde-verlag.de 

www.ehp-magazin.de 
CEO: Dr.-Ing. Stefan Schlegel | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schröppel 

Register: AG Berlin-Charlottenburg, HRB 71613 
Tax ID: DE 203 732 669 | Verkehrs-Nr.: 16652 

   

 
  

 

 

 

https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T7H0NVX-18CWJBZ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T7H0NVX-18CWJBZ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T7H0NVX-18CWJBZ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T5RMKCF-109076P.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T5RMLT9-1E34ZGY.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T5RMLTB-OB4PRZ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4T5RMLTB-OB4PRZ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4HYI7WLH-1AI6YY8.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-484IAAR3-64LJQX.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-484IAAR4-7248BQ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-484IAAR4-7248BQ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-47VGX95R-W27XAQ.html
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4QO3SDNJ-1O3WWV.pdf
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-4QO3SDNK-B5INBG.pdf
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-48LXD227-VDHT0E.pdf
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-48LXD228-542DA6.pdf
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-46BB056V-12XI1APK-U.html
mailto:ew-zeitschriften-marketing@vde-verlag.de?subject=Newsletter-Anfrage
https://newsletter.vde-verlag.de/go/15/4T7J98ZT-4T53OYZX-48LXD21O-FE71ABG.html


 

157 

Iš: EUROHEAT&POWER | Redaktion <ew-zeitschriften-marketing@vde-verlag.de>  
Išsiųsta: Penktadienis, vasario 4, 2022 11:46To 
: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 
Subject: Šilumos saugojimas 
 

Techninė informacija apie šilumos tiekimo | Vyriausiojo redaktoriaus Silke Laufkötter naujienlaiškis | internetinę versiją 
  

 
  

 

 

      

 

       

 

      
 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

EHP Informacinis biuletenis | 2022 m. vasario 4 d. | ehp magazin.de  
  

  

 

Ekranas 
  

 

   

 

  

  

  

 

Gerbiamas žurnalo EUROHEAT&POWER skaitytojas, 
 

 

šiluminės saugyklos labai prisideda prie perėjimo prie energijos vartojimo, nes jos atsieina gamybą ir paklausą. Naujoje 
EUROHEAT&AMP emisijoje galite sužinoti, kaip didelio masto šiluminės talpyklos užtikrina centralizuoto šildymo 
paslaugas Brešoje. Jame taip pat pranešama apie optimalų šilumos siurblio sistemos su karšto vandens saugykla 
dizainą ir gigaTES projektą, kuris davė tris patentuotus dizaino sprendimus.  
 

 

  

 

 

  

Silke Laufkötter, vyriausioji redaktorė 

 

  

 

  

  

  

 

Ekranas 
  

 

   

 

      

 Naujienos apie ehp-magazin.de  
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Internetinis seminaras: centralizuoto šildymo ir 

vėsinimo pasiūlos optimizavimas su orų prognozėmis  

Oras turi didelę įtaką centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
paklausai. Kaip orų prognozės gali sumažinti veiklos sąnaudas, 
taupyti energiją ir pagerinti CO2 pėdsaką, bus mokoma 
nemokamame internetiniame seminare vasario 17 d. 

 
 

  
 

Centralizuoto šilumos tiekimo konferencijos Kaselyje 
2022-03-30  

Nuo 2022-03-30 Kongress-Palais Kassel vyks AGFW 
centralizuoto šildymo dienos. Kaip seminarų ir parodos su 
maždaug 50 stendų dalis, asociacija sujungs veikėjus šildymo, 
aušinimo ir termofikacijos temomis. Darbotvarkėje yra svarbios 
tendencijos, tokios kaip skaitmeninimas, taip pat įžvalgos apie 
naują Žaliąją centralizuoto šilumos tiekimo platformą. 

  

  
 

AGFW info diena: klimato tikslų pasiekimas 
naudojant "Neatidėliotiną centralizuoto šildymo 
programą"  

"Šviesoforų koalicija pripažino ypatingą šilumos tiekimo svarbą 
energijos perėjimo sėkmei", - sakė AGFW prezidentas dr. 
Hansjörg Roll 17-ojoje AGFW informacijos dienoje, kuri vyko 
virtualiai. Jis paragino nedelsiant pradėti centralizuoto šildymo 
programą, kurią federalinė vyriausybė turi pradėti laiku.  

  

  
 

Sėkmingai užbaigtas klimato apsaugos projektas 
"InSekt"  

"Pažangi sektoriaus jungtis siekiant sumažinti CO2 išmetimą 
energijos tiekimo sistemose" – trumpai tariant, vabzdžių – yra 
klimato apsaugos projekto, kuris dabar sėkmingai užbaigtas, 
pavadinimas. Be elektros energijos ir šilumos sujungimo, taip 
pat buvo tiriama stipresnė atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integracija. 
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Stadtwerke Lemgo statyti iKWK sistema  

Ekologiškas centralizuotas šildymas – kaip tai pasiekti? 
Praktiniai Žaliosios centralizuoto šilumos tiekimo platformos 
pavyzdžiai rodo, kaip atsinaujinančios energijos dalis šilumos 
tiekime gali būti palaipsniui didinama. prie to prisideda ir šiuo 
metu statomos "iKWK" sistemos, pvz., "Stadtwerke Lemgo". 

 
 

  
 

Kitas etapas kombinuoto ciklo jėgainių statyboje 
Herne: "Steag" planuoja išbandyti šilumos gavybą 
vasario mėnesį  

Po to, kai "Steag" nauja kombinuoto ciklo elektrinė Herne 
pirmą kartą į tinklą tiekė elektros energiją, kitas etapas dabar 
yra neišvengiamas: vasario mėnesį šilumos gavyba turi būti 
pradėta bandomuoju pagrindu. 

  
       

 

      

 

 

      

 Dabartinis ehp tarptautinis I/2022 numeris  
      
   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Dabartinis klausimas – Temos  (pavyzdys)  

• Atsinaujinanti 
energijaInnovacinė ir ekologinė "Veolia" sistema 
Lenkijoje 

• Karta  
Pomidorai ir agurkai iš Sibiro su šiltnamiais ir dujų 
gensetomis 

• Sandėliavimas 
Optimalus šilumos siurblių sistemos su karšto vandens 
saugykla dizainas  
 
Turinį 

 

  

 

      

  

 

 

 

      

 

 

Brunnshög – kur mokslas šildo miestą 
Didžiausias pasaulyje žemos temperatūros centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklas buvo atidarytas 2019 m. Rudenį 
Lunde, Švedijoje. Tinklas yra pagrįstas iškastiniu energijos 
neturinčiu energijos iš regeneruotos atliekų šilumos. Šilumos 
gamyboje, paskirstyme irnaudžime diegiama daug naujų 
technologijų. Projektas buvo apdovanotas Pasauliniais rajono 
energetikos klimato apdovanojimais kategorijoje "Nauja 
schema".  
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IS-936/661-VI-8 priedas 

 

Išleistas antrasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris 2022-01-31  

TN: tn  
 

Biuletenyje pateikta informacija apie: 
o išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

▪ perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, 

▪ išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus, 

▪ patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes; 

o negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

o skelbiamą negaliosiančiu Lietuvos standartą; 

o peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius; 

o peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius; 

o prieigą prie standartų projektų; 

o viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

o pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

o Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 
▪ ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

▪ ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos 

leidinius, 

▪ ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos 

leidinius. 

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais 

klausimais prašome kreiptis tel. (8 ~ 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt. 

 
_______ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 2 TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-936/661-VI-8-1 priedas 2022-02-07.pdf). 
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