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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-937/662 

2022-02-10/2022-02-14 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-937/662-I-1 priede pateikiama: 

• LRV nutarimo DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS 

AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, 

PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-I-2 priede pateikiama: 

• LRV nutarimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO ATITINKAMŲ 

NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO Suvestinė redakcija nuo 2022-02-08, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-937/662-I-3 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS. VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS. 

SPRENDIMAS. DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI 

FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2022-02-08, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-937/662-II-1 priede pateikiama; 

• AM raštas EM „DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO“ TN: tn, 

• LŠTA INFO. Komentaras - AM pastabos ŠŪĮ, 

• LSA 2022-02-07 raštas EM Nr. (6)-SD-81 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, 

 

Šio skyriaus IS-937/662-II-2 priede pateikiama:  

• LRP 2022-02-09 pranešimas. PREZIDENTAS TEIKIA DEKRETĄ DĖL INFLIACIJOS 

PASEKMIŲ SUŠVELNINIMO GYVENTOJAMS, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS INFLIACIJOS NEIGIAMŲ 

PASEKMIŲ MAŽINIMUI ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/boisGhMXkb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92C7F6AC9FDF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bf601320881811ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20
https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-teikia-dekreta-del-infliacijos-pasekmiu-susvelninimo-gyventojams/37641


 

2 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS INFLIACIJOS NEIGIAMŲ 

PASEKMIŲ MAŽINIMUI ĮSTATYMO PROJEKTAS, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-

1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS; LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS, TN: 

tn, 

• PREZIDENTŪRA VALDANČIŲJŲ SPRENDIMĄ VADINA KEISTU: ŽMONĖS 

SĄSKAITAS GAUNA ŠIANDIEN, BNS 2022 m. vasario 9 d. www.delf.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2022-02-10 teikimas LRV Nr. 3-185 dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 

skirsniu įstatymo projekto (toliau – Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

PAKARTOTINIO PATEIKIMO, TN: tn, 

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

pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto lyginamasis 

variantas TN: tn, 

• Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas TN: tn, 

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

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, TN: tn, TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-937/662-II-3-1 

priedas 2022-02-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-937/662-II-4 priede pateikiama:  

• Seimo narė Laima Nagienė. 2022-02-09 Pasiūlymas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 

STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1314, TN: tn. 

• Seimo narė Laima Nagienė. 2022-02-04 Pasiūlymas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1309 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-02-11 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic 

prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento, TN: tn, 

• VERT 2022-02-11 raštas Nr. R2-(RPS)-866 DĖL UAB GET BALTIC PREKYBOS 

GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO PAKEITIMO PROJEKTO VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS, TN: tn, 

o UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO 

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-937/662-II-5-1 priedas 2022-

02-14.zip). 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e8bc150897911ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65e93cfe-e617-4174-84ac-8b9f2bdc5030
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b987b6d0897911ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=65e93cfe-e617-4174-84ac-8b9f2bdc5030
http://www.delf.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89420715
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2f6688d08a4811ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98dd33608a4611ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99f787908a4711ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2f6688d08a4811ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98dd33608a4611ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99f787908a4711ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aeadd1908a4b11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=14&searchModelUUID=6f891320-bf98-4ca3-98c3-7b6459d4bc39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18a835a08a4b11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=26eb043b-c977-4ebe-985c-c3d24cb8e5bd
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-11/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-uab-get-baltic-prekybos-gamtiniu-duju-birzoje-reglamento-.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220211_VERT_lydrastis_ViesojiKonsultacijadelreglamentokeitimo-v.-II.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220211_VERT_lydrastis_ViesojiKonsultacijadelreglamentokeitimo-v.-II.zip
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III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-02-08 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

• Baltpool 2022-02-10 raštas Nr. SD-220034 EM, VERT, LŠTA, NŠGA, LITBIOMA, ab 

„VŠT“ DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO (dėl SM3 kokybės biokuro 

naudojimo), TN: tn,  

• VERT 2022-02-11 raštas Nr. R2-(ŠGK)-865 DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO 

NAUDOJIMO SKATINIMO, TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-2 priede pateikiama  

• AM 2022-02-07 pranešimas. Planuojantiems teikti paraiškas Inovacijų fondui – naudinga 

informacija apie projektus, TN: tn. 

• LVPA INFO. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-02-08 raštas SADM Nr. 28 DĖL KOMPENSACIJŲ SOCIALIAI 

REMTINIEMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS SKAIČIAVIMO, ESANT PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO KOMPENSACIJAI UŽ PRAEITUS LAIKOTARPIUS, TN: tn  

• LŠTA INFO. Komunikacija gyventojams_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-4 priede pateikiama  

• EM 2022-02-10 raštas AM, LŠTA Nr. 3-189 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO, 

TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. PRAŠYMAS_ ŠT įmonių pateikti duomenis rengiamai studijai_Išsamaus 

nacionalinio šilumos ir vėsumos potencialo vertinimas_EM_Vilnius economics 

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-6 priede pateikiama  

• UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2022-02-11 raštas Nr. SRRŽ-26 LŠTA dėl 

NENUTRŪKSTMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO, TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-7 priede pateikiama  

• VERT 2022-02-11 pranešimas. VERT: vasario mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-III-8 priede pateikiama  

• AM 2022-02-11 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie žaliuosius viešuosius 

pirkimus, TN: tn, 

• AM 2022-02-11 pranešimas. Mokesčio už aplinkos teršimą pasikeitimai: ką reikia žinoti jį 

deklaruojant? TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-1 priede pateikiama:  

• AM 2022-02-08 pranešimas. Oro kokybė vis dar nesiekia PSO rekomenduojamų standartų, 

TN: tn. 

https://e.baltpool.eu/biomass/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220210_Baltpool_ENMIN-2022-02-10-SUI-del-Misko-kirtimo-liekanu.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220211_VERT_atsak_i-08_delSM3.docx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/planuojantiems-teikti-paraiskas-inovaciju-fondui-naudinga-informacija-apie-projektus
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220208_28_LSTA-rastas-i-SADM-Del-kompensaciju-skaiciavimo-keiciantis-PVM-2022-02-08_-SIUNTIMUI.docx
https://lsta.lt/aktualijos/informacija-silumos-vartotojams-apie-nulini-pvm/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220210_EM_Rastas-AM-del-mazosios-renovacijos_galutinis.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220211_Alytaus-ST_del-nenutrukstamo-el_en_tiekimo.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-11/vert-vasario-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-zaliuosius-viesuosius-pirkimus
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/mokescio-uz-aplinkos-tersima-pasikeitimai-ka-reikia-zinoti-ji-deklaruojant
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/oro-kokybe-vis-dar-nesiekia-pso-rekomenduojamu-standartu
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Šio skyriaus IS-937/662-IV-2 priede pateikiama  

• ANDRIUS KUBILIUS. „GAZPROM“ PRIEŠ EUROPOS ŽALIĄJĮ KURSĄ („GREEN 

DEAL“): KAS LAIMĖS? Andrius Kubilius, Europos Parlamento narys, nuolatinis 

pranešėjas Rusijos klausimais 2022.02.08 www.lrt.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-3 priede pateikiama 

• GYVENTOJŲ SKOLOS UŽ ŠILUMĄ SIEKIA MILIJONUS EURŲ: PAGRINDINIS 

SMŪGIS DAR LAUKIA, Edgaras Savickas 2022 m. vasario 8 d. www.delfi.lt, TN: tn, tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-4 priede pateikiama 

• REKORDINĖS ŠILDYMO SĄSKAITOS SKATINA DOMĖTIS DAUGIABUČIŲ 

MODERNIZAVIMU, Aplinkos projektų valdymo agentūra 2022 m. vasario 8 d. 

www.delfi.lt, reklama, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-5 priede pateikiama 

• SEGALOVIČIENĖ: MANAU, KAD SEIME BUS NEMAŽAI DISKUSIJŲ DĖL 

VYRIAUSYBĖS SIŪLYMO TAIKYTI NULINĮ PVM ŠILDYMUI, Leonardas 

Marcinkevičius, ELTA, 2022 m. vasario 8 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-6 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-02-08 pranešimas. Vilniečiams jau siunčiamos sąskaitos 

už šildymą: bus mažesnės nei prognozuota, TN: tn. 

• SOSTINĖS VALDŽIA IR VŠT PASIRENGĘ PERIMTI „IGNITIS GRUPĖS“ STATOMĄ 

VILNIAUS KOGENERACINĘ JĖGAINĘ „Į SAVO RANKAS“, Arvydas Jockus 2022-02-

11 www.alfa.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-IV-7 priede pateikiama 

• IGNITIS. KODĖL KYLA ELEKTROS KAINA IR KAS JĄ SUDARO? 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-937/662-V-1 priede pateikiama 

• AM 2022-02-07 pranešimas. Kviečiame į susitikimą metų darbams aptarti, TN: tn. 

• AM INFO po renginio. Naudinga informacija: pranešimų skaidrės, nuorodos (tiesioginės 

nuorodos tekste) 

o AM pranešimų skaidrės, nuorodos (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-937/662-V-1-1 priedas 2022-02-14.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-937/662-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-02-07 pranešimas. SĖKMINGAI UŽBAIGTAS ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ K. KORSAKO G. – GYTARIŲ G. – GEGUŽIŲ G. KVARTALE 

PROJEKTAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-VI-2 priede pateikiama 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1609383/andrius-kubilius-gazprom-pries-europos-zaliaji-kursa-green-deal-kas-laimes
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gyventoju-skolos-uz-siluma-siekia-milijonus-euru-pagrindinis-smugis-dar-laukia.d?id=89399285
https://infogram.com/skolos-uz-siluma-1h8n6m3k5zkvj4x
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89404643
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89402743
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-jau-siunciamos-saskaitos-uz-sildyma-bus-mazesnes-nei-prognozuota:637
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/sostines-valdzia-ir-vst-pasirenge-perimti-ignitis-grupes-statoma-vilniaus-kogeneracine-jegaine-i-savo-rankas/245499/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-susitikima-metu-darbams-aptarti
https://www.senergija.lt/naujienos/sekmingai-uzbaigtas-silumos-perdavimo-tinklu-k-korsako-g-gytariu-g-geguziu-g-kvartale-projektas/


 

5 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-09 pranešimas. KONKURENCIJA KLAIPĖDOS 

ŠILUMOS RINKOJE UŽTIKRINA GERIAUSIAS KAINAS VARTOTOJAMS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-937/662-VI-3 priede pateikiama 

• Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _ 

įgyvendinimas per LŠTA, 

o Danfoss pristatymas „Šilumos energijos suvartojimą mažinantys sprendimai 

daugiabučių atnaujinimui“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-937/662-VI-3-1 priedas 2022-02-14.pdf).  

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

praktinės kainodaros klausimais, 

• LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo diegimas_nuotolinė apskaita 

 

Šio skyriaus IS-937/662-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Kvietimas_LSTA_FM_VMI_SADM_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo, 

• LŠTA INFO. LŠTA_BALTPOOL_susitikimas_dėl biokuro aktualijų 

https://www.klenergija.lt/konkurencija-klaipedos-silumos-rinkoje-uztikrina-geriausias-kainas-vartotojams/
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IS-937/662-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 23-976, i. K. 1031100NUTA00000277 

Nauja redakcija nuo 2014-07-30: 

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

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS  

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

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2003 m. kovo 3 d. Nr. 277 

Vilnius 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

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

nutaria:  
Preambulės pakeitimai: 

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

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

 

Patvirtinti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 
energijai gaminti, pirkimų taisykles (pridedama).  

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS PETRAS ČĖSNA 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 

redakcija) 
 

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

ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 

gaminti, pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 

energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, 
pareigas ir atsakomybę, vykdomų pirkimų kontrolės tvarką.  

2. Taisyklėse nustatyta tvarka yra privaloma šilumos tiekėjams, elektros energijos gamintojams, 

reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir bendriems šilumos ir elektros energijos 
gamintojams, įsigyjantiems energiją ir (ar) kurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti. 

Nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams Taisyklėse nustatytos biokuro įsigijimo tvarkos 

nuostatos taikomos visa apimtimi, jeigu sandorio ekonominio naudingumo sąlyga vertinama pagal Taisyklių 

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

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

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

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

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

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

21. Esant ekstremaliai energetikos padėčiai, įmonės, veikiančios energetikos srityje, energijos ar 

kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus turi teisę vykdyti netaikydamos Taisyklių 

nuostatų. Jeigu energetikos įmonė energijos išteklius įsigyja ne biržoje, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, privalo informaciją apie tokią sudarytą energijos išteklių įsigijimo 

sutartį pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir nurodyti:  
Punkto pakeitimai: 

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

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

21.3. sutartyje nustatytą energijos išteklių kiekį; 

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

21.6. sudarytos energijos išteklių įsigijimo sutarties vertę; 

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

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

3. Įsigyjančioji organizacija užtikrina, kad atliekant energijos išteklių pirkimo procedūras ir nustatant 

laimėtoją būtų laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, 
skaidrumo ir protingumo principų. 

4. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią 

įsigyjančiajai organizacijai įsigyti reikiamą kiekį reikiamos rūšies energijos išteklių, racionaliai naudojant 

tam skirtas lėšas. 
5. Biokuras įsigyjamas Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka. Tiek, kiek XII skyrius 

nereglamentuoja tam tikrų įsigijimo procedūrų, taikoma Taisyklių kituose skyriuose nustatyta energijos 

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

aktų reikalavimai: 

6.1. elektros energijos prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos elektros energija 
taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 

6.2. gamtinių dujų prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos gamtinėmis dujomis 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 

6.3. biokuro prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Centralizuotos prekybos biokuru 
taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

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

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

energijos išteklių rinkos įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.  
9.3. Biržos operatorius – asmuo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis ir administruojantis energijos 

išteklių prekybą biržoje.  

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

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

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

labiausiai įsigyjančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kriterijus 

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

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

energijai gaminti deginimo būdu.  

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

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

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

tiekėjai, o įsigyjančioji organizacija su visais nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkančiais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. 

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

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

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

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

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

arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;  

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme.  
 

II SKYRIUS  

PIRKIMŲ KOMISIJA 

 

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

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

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

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

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

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

111. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

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

12. Įsigyjančioji organizacija pirkimus organizuoti ir juos atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo gali 

įgalioti kitą įsigyjančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija), nustačiusi įgaliotajai organizacijai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sprendimas nutraukti pirkimą.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami 

protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų 
motyvai, pateikiami paaiškinimai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio Komisijos nario atskiroji nuomonė. 

Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių. 

16. Komisijos nariai, pirkimo organizatorius ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti 

ekspertai neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, ir 
tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinio, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Taisyklių nustatytus atvejus. 

17. Pirkimų organizatorius, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti pirkimo 

procedūrose tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo 
deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos nurodomos įsigyjančiosios ar įgaliotosios organizacijos 

patvirtintame Komisijos darbo reglamente.  

18. Komisijai nustatomoje užduotyje nurodoma:  
18.1.  įsigyjama energijos išteklių rūšis;  

18.2. įsigyjamas energijos išteklių kiekis ar priimtinas kiekio intervalas;  

18.3. maksimali priimtina įsigyjamų energijos išteklių kaina ar kainų intervalas;  

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

19.1.  priima sprendimą dėl energijos išteklių įsigijimo būdo; 

19.2. nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo tvarką; 
19.3. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus; 

19.4. atlieka pirkimo procedūras, sudaro tiekėjų pasiūlymų eilę ir nustato laimėtoją, su kuriuo 

įsigyjančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį; 

19.5. atlieka kitas rašytines įsigyjančiosios organizacijos nurodytas užduotis. 
 

III SKYRIUS  

PIRKIMO BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMAS 

 

20. Pirkimai gali būti atliekami šiais būdais: 

20.1. energijos išteklių įsigijimas biržoje; 
20.2. atviro konkurso; 

20.3. skelbiamų derybų; 

20.4. neskelbiamų derybų. 

21. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, 
kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą (toliau – energetikos įmonės, energijai 

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

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

vertinama prieš sudarant sutartį su vienu iš Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų būdų įvykdyto 

biokuro pirkimo laimėtoju ar prieš nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pirkusiems 

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

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

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

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

21.1.2. nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pateikus pavedimą įsigyti 

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

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

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

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

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

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

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

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

21.2. Laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėtojo priėmimo iki pirkimo sutarties su juo sudarymo 
biokuru biržoje neprekiaujama. Laikoma, kad biokuru biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis 

biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius atitinkamą patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, kreipimosi gavimo. 

21.3. Įstatymai nustato energetikos įmonėms kitus privalomus vykdyti reikalavimus dėl biokuro 
įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

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

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas įsigyti ne 

biržoje gali Taisyklių 43.11 papunktyje nurodytomis sąlygomis arba esant bent vienai iš toliau nurodytų 
sąlygų, kai: 

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

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

sandorių rinkoje sudarytus sandorius; 

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

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

212. Laikoma, kad 211.2 papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu: 

212.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pateikus pavedimą 
biržoje įsigyti atitinkamo gamtinių dujų pristatymo laikotarpio gamtines dujas, dieninių ir (ar) mėnesinių 

sandorių rinkoje už laimėjusiame pasiūlyme nurodytą kainą, toks pavedimas nėra įvykdomas. Pavedimas 

laikomas tinkamai pateiktu, kai jis yra pateikiamas ne vėliau kaip per 3 valandas nuo prekybos sesijos 
pradžios ir nėra atšaukiamas ne trumpiau kaip 48 valandas nuo pavedimo pateikimo į biržą momento; 

212.2. laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo dienos iki sutarties su juo 

sudarymo gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų 

kiekio ar jo dalies (prekyba gamtinėmis dujomis biržoje nebuvo vykdoma). Laikoma, kad gamtinėmis 
dujomis biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos 

operatorius patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti 

naudojančių gamtines dujas, kreipimosi gavimo.  
Papildyta punktu: 

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

22. Neteko galios nuo 2016-08-30 
Punkto naikinimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Punkto pakeitimai: 

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

23. Neteko galios nuo 2015-11-01 
Punkto naikinimas: 

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

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

Taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga įvykdyta. Šiuos duomenis ir informaciją privaloma saugoti ne ilgiau nei 

5 metus nuo įvykusio pirkimo pabaigos. 
25. Energijos išteklių pirkimai neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomi tik esant Taisyklėse 

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

prioritetą.  
Punkto pakeitimai: 

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

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

ATVIRO KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Atviras konkursas skelbiamas Taisyklių 49 punkte nurodyta tvarka.  

27. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą paskelbimo.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

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

30. Jeigu įsigyjančioji organizacija iš anksto paskelbia apie pirkimą ne mažiau kaip prieš 60 

kalendorinių dienų ir ne daugiau kaip prieš 10 mėnesių iki pirkimo pradžios, pasiūlymų pateikimo terminas 
gali būti sutrumpintas iki 7 kalendorinių dienų. Iš anksto paskelbtas skelbimas apie pirkimą ir skelbimas apie 

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

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

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

būti ir trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos nuo skelbimo apie 

pirkimą paskelbimo. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, 

kad pirkimo pradžioje buvo tenkinama ši sąlyga.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

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

nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

SKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

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

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

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

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

35. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, įsigyjančioji organizacija patikrina, ar 

pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija kviečia derėtis visus tiekėjus, kurie atitinka nustatytus 

minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 

minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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36. Rašytiniai kvietimai derėtis visiems pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

atitinkantiems tiekėjams išsiunčiami vienu metu. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, 
rašytiniai kvietimai derėtis išsiunčiami visiems tiekėjams, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų 

pateikimo reikalavimus. Tiekėjai kviečiami derėtis laikantis pasiūlymų pateikimo eilės.  
Punkto pakeitimai: 

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

37. Rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas tiekėjams, turi būti pateikta:  

37.1. nuoroda į skelbimą apie pirkimą;  

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

37.4. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, reikiama informacija.  
Punkto pakeitimai: 

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

38. Įsigyjančioji organizacija turi teisę su tiekėju derėtis dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties 
sąlygų, kurios neturi prieštarauti skelbimui apie pirkimą, pirkimo dokumentams ir rašytiniam kvietimui 

derėtis. 

39. Per derybas turi būti laikomasi šių sąlygų:  
39.1. įsigyjančioji organizacija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju; 

39.2. tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę iki 

vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, atplėšimo; 

39.3. derybose dalyvaujantys asmenys negali atskleisti jokios techninės, komercinės ar su kainomis 
susijusios informacijos tretiesiems asmenims;  

39.4. visiems pakviestiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, įsigyjančioji organizacija neturi 
diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai; 

39.5. derybos turi būti protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis 

asmuo, derybose dalyvavę Komisijos nariai ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo; jeigu 
pirkimus organizuoja pirkimų organizatorius, derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir tiekėjas, su 

kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas atstovas; 

39.6. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, turi būti pateikiami 

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

derybas.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

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

TREČIASIS SKIRSNIS 

NESKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

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

tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4–43.12 

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

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

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

Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

43. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu:  

43.1. dėl techninių priežasčių energijos išteklius gali patiekti tik konkretus tiekėjas; 
43.2. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio įsigyjančioji organizacija 

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

biržoje; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo įsigyjančiosios 
organizacijos;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
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43.3. kuras tiekiamas tik eksperimentų ar techninio tobulinimo tikslais ir nesiekiama gauti pelno arba 

padengti eksperimentavimo ar techninio tobulinimo išlaidų, jeigu toks pirkimas neribos konkurencijos 
atliekant vėlesnius tokius pirkimus;  

43.4. įsigyjančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį, sudarytą po atviro konkurso ar skelbiamų 

derybų, iš kurio nors tiekėjo pirko energijos išteklius ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, 
nekeičiant energijos ištekliaus kainos ir kitų sąlygų, jeigu skelbiant pirkimą nurodyta galimybė pirkti 

papildomai pirkimo skelbime ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 procentų pagrindinės 

sutarties sumos; tokios sutarties trukmė negali būti ilgesnė už pagrindinės sutarties trukmę; 

43.5. perkamas kuras, sukauptas kaip valstybės atsargos, iš valstybės įmonės, kurią Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija paskyrė kaupti valstybės atsargas;  

43.6. visi atviram konkursui pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui 
pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir 

pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Punkto pakeitimai: 

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

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

pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus; 

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

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

energijos išteklių pirkimo vertės;  
Punkto pakeitimai: 

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

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

tiekėjai, iš kurių bent vienas tiekėjas nėra įmonė, susijusi su įsigyjančiąja organizacija, ir kurio pasiūlymas 

atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju į derybas kviečiami visi vykusioms 
skelbiamoms deryboms pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus 

minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Papildyta punktu: 

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

Punkto pakeitimai: 

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

43.81. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

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

43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už biržos 

informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus 
duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, 

tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą (šiuo atveju 

netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti apribojimai);  
Papildyta papunkčiu: 

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

Papunkčio pakeitimai: 

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

43.11. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius 

pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas suskystintas gamtines dujas arba 

tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti suskystintas gamtines dujas, kai prognozuojama 
gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės 

skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė 

už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę 
vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 36 mėnesius iki planuojamo dvišalio susitarimo 

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

10 procentų didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures 

skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.  
Papildyta papunkčiu: 
Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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43.12. perkamos gamtinės dujos siekiant energetinio saugumo, patikimumo ir efektyvumo, 

užtikrinant parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui.  
Papildyta papunkčiu: 
Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

44. Įsigyjančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu tiekėju, atitinkančiu įsigyjančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir nustačiusi geriausią pasiūlymą priima 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su šiuo tiekėju. Derantis su dalyviais mutatis mutandis taikomi Taisyklių 
36–41 punktų reikalavimai. 

45. Įsigyjančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalomai apklausia ne 

mažiau kaip 3 tiekėjus, iš kurių bent 2 tiekėjai turi nebūti įmonės, susijusios su įsigyjančiąja organizacija, 
kaip nustatyta Taisyklių 9.11 papunktyje. Šis reikalavimas netaikomas atliekant pirkimą Taisyklių 43.8, 

43.10 ir 43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:   
Punkto pakeitimai: 

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

Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

45.1. apklausiami tik su įsigyjančiąja organizacija nesusiję tiekėjai; 
45.2. nėra objektyvių galimybių apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus.  

451. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

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

46. Neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentai siunčiami ar įteikiami tiesiogiai pasirinktiems 

tiekėjams vienu metu.  

 

IV SKYRIUS  

PIRKIMŲ SKELBIMAI 

 

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

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

sistemoje ir nurodo įsigyjančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo 

objekto pavadinimą, numatomus: kiekį ir (ar) pirkimo vertę, pirkimo pradžią ir pirkimo būdą, ketinamos 
sudaryti pirkimo sutarties trukmę. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

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

Punkto pakeitimai: 

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

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

48. Įsigyjančiųjų organizacijų numatomų vykdyti energijos išteklių pirkimo planai ir visi jų 
patikslinimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos 

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

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

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

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

dalyvauti pirkimo procedūrose skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo interneto 

svetainėje, o kai kuriais atvejais, jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija, – ir Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje – skelbimas pateikiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui įsigyjančiosios 

organizacijos pasirinkta kuria nors oficialia Europos Sąjungos kalba ir prieš tai išsiunčiamas Europos 

Sąjungos Komisijai pranešimas apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta 
pranešimo išsiuntimo Europos Sąjungos Komisijai data.  
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

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

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

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

informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje. Jeigu skelbimai apie pirkimą 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c


 

16 

skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jų paskelbimo data laikoma įsigyjančiosios 

organizacijos skelbimo išsiuntimo į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį diena. Jeigu skelbimas neskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jo paskelbimo diena laikoma skelbimo paskelbimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje diena. Už 

tinkamą atliekamo pirkimo paskelbimą atsako įsigyjančioji organizacija. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 
Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

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

patvirtintose standartinėse formose. 

52.  Įsigyjančioji organizacija skelbimus apie savo atliekamus pirkimus kiekvienu atveju gali 
papildomai skelbti ir kitame leidinyje ir (ar) kitoje interneto svetainėje. Kituose leidiniuose ar interneto 

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

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

Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui data. To paties skelbimo turinys visur turi būti vienodas. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

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

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

53. Įsigyjančioji organizacija siunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti skelbimus 

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

skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis priemonėmis.  

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

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

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

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

derybas).  
 

V SKYRIUS  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

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

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

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

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

nupirkti pirkimo dokumentuose nurodytą kiekį nurodytos rūšies energijos išteklių. 
58.  Įsigyjančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau, negu oficialiai 

paskelbiama apie pirkimą. Pateikdama pirkimo dokumentus, įsigyjančioji organizacija vadovaujasi tiekėjų 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais. 

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

įsigyjančioji organizacija.  

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

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

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

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

darbo dieną nuo skelbimo dalyvauti pirkimo procedūrose paskelbimo dienos. 

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

62.2. tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems 

bendrą pasiūlymą teikiantiems tiekėjams ar dalinį pasiūlymą teikiantiems tiekėjams;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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Punkto pakeitimai: 

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

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

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

pateikti; 

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

(periodiškumas), pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos;  

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

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

62.8. sumokėjimo už energijos išteklius sąlygos ir sumokėjimo laikotarpis; 

62.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodyta pirkimo kaina; į 
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai; 

62.10. kainos pateikimo forma, pagal kurią kaina skaidoma į dedamąsias, atskirai nurodant energijos 

ištekliaus žaliavos kainą ir transportavimo paslaugos kainą; jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės 
užtikrinti energijos ištekliaus sandėliavimą ir (ar) teikti rezervo formavimo paslaugą, atskirai turi būti 

nurodytos sandėliavimo ir (ar) rezervų formavimo paslaugų kainos;  

62.11. pasiūlymų pateikimo terminas – nurodoma data, valanda, minutės, vieta ir būdas, taip pat 

informacija, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis; 
62.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) reikalavimai, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties 

įvykdymo užtikrinimas yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti 
prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai; pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimų dydis (procentais) turi būti proporcingas tiekėjo siūlomam parduoti energijos 

išteklių kiekiui, tačiau bet kuriuo atveju prašomas pateikti užtikrinimo reikalavimų dydis negali viršyti 15 
procentų tiekėjo pasiūlymo vertės;  
Punkto pakeitimai: 

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

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

įsigyjančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai ir terminai, kuriais 
įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 

62.14. data (įskaitytinai), iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis (įskaitytinai), kurį turi 

galioti pasiūlymas; 

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

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

vienetais; jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos 
piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio 

valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

62.18. įsigyjančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių, kurie įgalioti palaikyti 
tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, 

vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresai; 

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

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

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

turi būti objektyvūs ir atspindėti energijos ištekliaus gamybos, darbo užmokesčio ir (ar) transportavimo 
sąnaudų kitimą, būti proporcingi visos energijos išteklių kainos daliai, kurią sudaro šios kintamosios;  

62.21. artimiausio susitikimo su tiekėjais data, jeigu įsigyjančioji organizacija numato rengti 

susitikimus su tiekėjais pirkimo dokumentams paaiškinti ir patikslinti; 

62.22. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, svarbi informacija. 
63. Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti 

(patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus 

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

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

kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus.  
65. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) įsigyjančioji organizacija 

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

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

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

Protokole fiksuojami visi per susitikimą pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. 
Protokolas išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo įvykusio susitikimo visiems pirkimo procedūrose 

dalyvaujantiems tiekėjams ir paskelbiamas pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Jeigu susitikimas su 

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

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

 

VI SKYRIUS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APRAŠYMAS 

 

67. Pirkimo dokumentuose pateikiami energijos išteklių kokybės reikalavimai ir terminologija turi 
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus energijos išteklių kokybės reikalavimus ir nė vienam 

tiekėjui neturi sudaryti nepagrįstų kliūčių dalyvauti pirkimuose.  

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

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

 

VII SKYRIUS  

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 

 

69. Įsigyjančioji organizacija, siekdama nustatyti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus 
įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose 

nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų pirkimo 

dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Įsigyjančioji organizacija 

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

vertinama vadovaujantis Taisyklių 70–78 punktų nuostatomis.  
Punkto pakeitimai: 

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

70. Įsigyjančioji organizacija skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nurodo, kokią 
teisės verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominės ir finansinės būklės, techninę informaciją turi 

pateikti tiekėjai, kad įsigyjančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka jos skelbime apie pirkimą 

ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 
kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tik tiek informacijos, kiek 

reikia norint nustatyti, ar tiekėjas atitinka minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 

kvalifikacijos reikalavimus, bet ne daugiau. Reikalavimas pateikti dokumentus negali diskriminuoti tiekėjų. 
Kvalifikacijos, informacijos ir dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, reikalavimai nustatomi skelbime 

apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose. 

71. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti:  

71.1. tiekėjų teisę verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla patvirtinančius dokumentus, jeigu jų 
reikia tokiai veiklai vykdyti;  

71.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu 

tiekiant energijos išteklius;  
Punkto pakeitimai: 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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71.3. informaciją apie tiekėjo technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamų 

energijos išteklių kokybė atitinka įsigyjančiosios organizacijos nustatytus kokybės reikalavimus; 
71.4. informaciją apie tiekėjui iškeltą restruktūrizavimo, bankroto bylą arba bankroto procesą, 

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

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

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

pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją organizaciją priskirti 

susijusioms įmonėms); 
71.6. dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba 

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

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

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

pirkimo dokumentuose.  
Punkto pakeitimai: 

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

721. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

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

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

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

ribotų galimą konkurenciją.  

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

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

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

Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus įsigyjančiosios organizacijos prašyme nurodytų duomenų, 

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

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

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

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

sprendimo dėl tiekėjo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo 

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

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

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

78. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad užsienio valstybių tiekėjai pateiktų įstatymų 
nustatyta tvarka įteisintus dokumentus, patvirtinančius jų pateiktus kvalifikacinius duomenis. 

 

VIII SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

79. Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba ir (ar) ta (tomis) kalba (kalbomis), kurią (kurias) 

kvietime dalyvauti pirkimo procedūrose nurodo įsigyjančioji organizacija. Jeigu skirtingomis kalbomis 
parengtų pasiūlymų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtu pasiūlymu.  
Punkto pakeitimai: 

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

80. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame voke. 

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

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

Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir 

pasiūlymo lapų skaičius. Prie kitų pasiūlymo lapų pritvirtinama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumento 

originalas įdedamas į bendrą voką. Jis neįrišamas ir nenumeruojamas.  

82. Reikalavimai, nurodyti Taisyklių 80 ir 81 punktuose, netaikomi, jeigu įsigyjančioji organizacija 
pirkimo dokumentuose nurodo, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai 

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

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

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

83. Tiekėjo prašymu įsigyjančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad 
tiekėjo pasiūlymas gautas, nurodydama tikslų pasiūlymo gavimo laiką (diena, valanda ir minutės), išskyrus 

tuos atvejus, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis. 

84. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 
atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas 

neužklijuotame voke. 

85. Tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas 
ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi 

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

pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų 

negali. Įsigyjančioji organizacija privalo reikalauti tiekėjo (-ų) pateikti rašytinį patvirtinimą, kad laikomasi 
šios sąlygos. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 papunktyje 

nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame 

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

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

tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.  
87. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai 

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

neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.  

88. Tiekėjai, kurie sutinka pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša įsigyjančiajai 
organizacijai, pratęsia pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymų galiojimo 

užtikrinimą. Jeigu tiekėjas per 5 darbo dienas nuo įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo neatsako 

į įsigyjančiosios organizacijos rašytinį prašymą pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, jo 
nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymų užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti pasiūlymo 

galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą.  

89. Kol nesibaigęs galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu pirkimo dokumentuose 
nenustatyta kitaip. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami galiojančiais, 

jeigu įsigyjančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 

 
IX SKYRIUS  

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 

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

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

gautais elektroninėmis priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir laikas turi sutapti su 

pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas 
ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Apie pasikeitusį pasiūlymų pateikimo terminą įsigyjančioji 

organizacija raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi 

vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.  
91. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi 

pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, derybų atveju vokų su galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo 

procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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92.  Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos 

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

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

dalyvaujantys nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.  
94. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 

95. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams 

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

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

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

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

97. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 

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

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

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

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

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

susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija įsigyjančioji 
organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

99. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.  

 
X SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 
100. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. 

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

prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl 
kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų 

reikalavimus, išskyrus derybų būdu vykdomų pirkimų pateiktus pasiūlymus, kol jie tampa galutiniai. Jeigu 

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

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

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

prašymo išsiuntimo. 
102. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

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

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

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

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

reikalavimų. 

104. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos 
įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos. 

105. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 

105.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų arba įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų 
apie savo kvalifikaciją; 

105.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  

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



 

22 

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

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

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

kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais 
įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 

108. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus 

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

priėmimo.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

109.1. sudaroma pirkimo sutartis; 

109.2. atmetami visi pasiūlymai; 
109.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

109.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas; 

109.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios 
priklauso nuo tiekėjų; 

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

 
XI SKYRIUS  

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR GINČŲ 

NAGRINĖJIMAS 

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

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

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

111. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigia pirkimo 

sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, 

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

išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas, 
kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas arba vykdomo atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir 

bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros 

įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės.  
Punkto pakeitimai: 

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

1111. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

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

112. Kiekvienas tiekėjas, kuris mano, kad įsigyjančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir pažeidė ar 
pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti įsigyjančiajai organizacijai pretenziją. Pretenzija turi būti 

pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo 

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

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

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

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

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

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

pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai įsigyjančioji organizacija praneša pasiūlymus 
pateikusiems dalyviams ir nurodo terminų atidėjimo priežastį.  
Punkto pakeitimai: 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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114. Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam tiekėjui apie priimtą sprendimą. Apie pretenzijos pateikimą ir priimtą sprendimą dėl 

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

pirkimo procedūra tęsiama.  
Punkto pakeitimai: 

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

115. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per 

kurjerį pateikti įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 
116. Įsigyjančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti 

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

pranešimo apie: 

116.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 
116.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones 

atmetimo, kai šis prašymas teisme gaunamas iki ieškinio pareiškimo; 

116.3. teismo pranešimą priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. 
117. Įsigyjančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama raštu informuoja kitus pasiūlymą pateikusius tiekėjus apie teismo priimtus sprendimus. Jeigu dėl 

tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo 
procedūrų terminai, įsigyjančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus apie tai ir nurodo terminų 

pratęsimo priežastis. 

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

procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina 
neatitinka Taisyklių 211.1 arba 43.11 papunktyje nurodytų sąlygų. Iki pirkimo sutarties sudarymo visais 

atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji organizacija, siekdama įvykdyti 

Taisyklių 21 punkte arba 211.2 papunktyje ir 212 punkte nurodytas sąlygas, pateikia pavedimą įsigyti biržoje 
laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro ar gamtinių dujų kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą ir sudaromas 

sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu įsigyjamas biokuras, arba tą pačią 

dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės dujos, nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie 

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

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

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

119. Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 
Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 

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

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

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

120. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose 

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

nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo 

sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 

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

jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai ir kitos pirkimo 

sutarties sąlygos, išskyrus Taisyklių 132 punkte nustatytą išimtį.  

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

123. Sudarius pirkimo sutartį, įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 

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

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

galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Kainos indeksavimas, 

kaip nustatyta Taisyklių 62.20 papunktyje, nelaikomas kainos keitimu. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar VIAP 
įkainių dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė 

tikslinamos prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą 

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

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

sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams.  
Punkto pakeitimai: 

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

126. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

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

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

 
XII SKYRIUS  

BIOKURO ĮSIGIJIMO YPATUMAI 

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

išskyrus kai perkama malkinė mediena. Įsigyto biokuro kiekio apskaita atliekama energetikos ministro 

tvirtinamose Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

128. Jeigu įsigyjančioji organizacija, vykdydama biokuro pirkimą atviro konkurso ar skelbiamų 

derybų būdu, pasirenka nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, ji privalo nustatyti tokius tiekėjų 

kvalifikacinius reikalavimus, kurie leistų skelbiamame pirkime dalyvauti ne mažiau kaip 5 potencialiems 
biokuro tiekėjams, veikiantiems Lietuvos rinkoje, nesvarbu, kurioje valstybėje jie registruoti.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

dokumentuose nurodyto viso perkamo biokuro kiekio.  

130. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu bent 3 tiekėjai pateikia pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus ir iš kurių bent 2 tiekėjai nėra susijusios su įsigyjančiąja 

organizacija įmonės.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju įsigyjančioji organizacija turi nustatyti, ar 
tokios skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis pagal Taisyklių 130 punktą. Jeigu skelbiamos derybos 

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

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

sutartį.  
Punkto pakeitimai: 

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

132. Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą reikiamą 

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

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

tvarka: pirmiausiai sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, dėl likusios kiekio dalies 

sudaroma sutartis su antroje (tolesnėje) vietoje esančiu tiekėju ir taip sutartys sudaromos, kol užpildomas 
visas pirkimo dokumentuose nurodytas energijos išteklių kiekis arba yra sutartis sudaryti norinčių tiekėjų. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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133. Taisyklių 132 punkte nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija privalo visiems tiekėjams 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anksčiau nei likus 21 kalendorinei dienai iki numatomos pratęsti sutarties galiojimo pabaigos dienos. Visais 

atvejais visas tokios sutarties galiojimo laikas, įskaitant visus galimus jos pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 
vieni metai.  
Punkto pakeitimai: 

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

1361. Draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą.  
Papildyta punktu: 

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

 

XIII SKYRIUS  

PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

 

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

atvejus, kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje, išskyrus 
atvejus, kai įsigyjamas biokuras, ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia pirkimų 

procedūrų ataskaitą. Joje nurodoma:  
Punkto pakeitimai: 

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

137.1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo 
telefono numeris; 

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

(pagrindimas);  
Punkto pakeitimai: 

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

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

137.3. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;  

137.4. pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys; 

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

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

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

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

137.10. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina; 

137.11. pirkimo sutarties galiojimo terminas.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

138. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, išskyrus atvejus, kai įsigyjamas biokuras, pirkimų 

procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama 

įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje ir joje nurodoma Taisyklių 137.1, 137.3, 137.9–137.11 
papunkčiuose nurodyta informacija.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

139. Neteko galios nuo 2015-11-01 
Punkto naikinimas: 

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

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

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

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

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

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

140. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo 
procedūromis, tretiesiems asmenims, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, kenkia ar gali pakenkti 

teisėtiems pasiūlymus pateikusių tiekėjų komerciniams interesams ir (ar) trukdo užtikrinti sąžiningą 

konkurenciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

atliekantiems subjektams ir tokią informaciją suteikti kitiems asmenims įpareigoja kiti taikytini teisės aktai. 
141. Pirkimų procedūrų ataskaita pildoma Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.  

Punkto pakeitimai: 

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

 
XIV SKYRIUS  

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

 

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

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

143. Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama Taisyklių laikymosi priežiūrą, vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 
įstatyme ir Taisyklėse nustatytus įgaliojimus.  
Punkto pakeitimai: 

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

 
144. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos:  

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

procedūrų reikalavimų;  

144.2. nustačius Taisyklių pažeidimą, pagal kompetenciją inicijuoti administracinės atsakomybės 
taikymo procedūrą už pažeidimą atsakingiems asmenims;  

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

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

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

konfidencialią, skelbti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;  

144.5. konsultuoti įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo Taisyklių 
20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais procedūrų klausimais;  

144.6. bendradarbiauti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti jai konsultacijas dėl 

Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų, kai yra atliekamos Taisyklių 147 punkte 
nurodytos atsakomybės taikymo procedūros.  
Punkto pakeitimai: 

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

Punkto pakeitimai: 

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

145. Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:  

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

informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti; 

145.3. jeigu yra pagrindas manyti, kad su energijos išteklių pirkimais susiję dokumentai suklastoti, 
šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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145.4.  gauti įsigyjančiosios organizacijos, energijos išteklių pirkimo procedūrose dalyvaujančių 

asmenų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus; 
145.5. Neteko galios nuo 2019-06-04 

Punkto naikinimas: 

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

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

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

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

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

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

pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

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

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

numatyta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.  
Punkto pakeitimai: 

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

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

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

funkcijas, veikia pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių 

rinkos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus.  
Punkto pakeitimai: 

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

 

XV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

Taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymo ir teisių pažeidimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės 

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

pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

Priedo pakeitimai: 

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

Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 508, 2013-06-05, Žin., 2013, Nr. 63-3124 (2013-06-14), i. K. 1131100NUTA00000508 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros 

ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9567E7BA91DC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
6. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
7. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
8. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
9. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 
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“ pakeitim 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
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IS-937/662-I-2 priedas 

 
TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-08 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 33-1563, i. K. 1101100NUTA00000286 

Nauja redakcija nuo 2022-02-08: 

Nr. 85, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-07, i. K. 2022-02152 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO ATITINKAMŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO 

 

2010 m. kovo 17 d. Nr. 286 

Vilius 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 7 punktu, 

13 straipsnio 4 dalies 9 punktu, 14 straipsnio 25 punktu, 141 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 16 
straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktais, 17 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 18 straipsnio 2 dalimi, 31 straipsnio 1 ir 2 

dalimis ir 32 straipsniu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 14 

punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 
1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Subjektų, kurie privalo kaupti veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmeninės 

apsaugos priemones, sąrašą (toliau – Subjektų, kurie privalo kaupti apsaugos priemones, sąrašas). 
1.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių 

administracijų kaupiamų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių , 

reikalingų nustatytų galimų pavojų atveju, atsargų sąrašo sudarymo ir jų kaupimo principų aprašą (toliau – 
Kaupiamų apsaugos priemonių atsargų sąrašo sudarymo ir jų kaupimo principų aprašas); 

1.3. Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų 

atlikimą tvarkos aprašą; 

1.4. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašą; 
1.5. Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašą. 

2. Nustatyti, kad Civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 9 punkte bei šiuo nutarimu 

patvirtintame Subjektų, kurie privalo kaupti apsaugos priemones sąraše nurodyti subjektai, savivaldybių 
administracijų direktoriai kaupia apsaugos priemones nepertraukiamai veiklai užtikrinti pagal šiuo nutarimu 

tvirtinamą Kaupiamų apsaugos priemonių atsargų sąrašo sudarymo ir jų kaupimo principų aprašą.  

3. Įgalioti: 

3.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos parengti ir 
patvirtinti kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą; 
3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją nustatyti šio nutarimo 2 punkte nurodytų 

subjektų sukauptinų apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos 

užkrečiamosios ligos, sąrašą ir kiekius.  
 

MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS 

 

 
 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS RAIMUNDAS PALAITIS 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92C7F6AC9FDF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.92C7F6AC9FDF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d834d0f0881a11ec902c973ca77da22a
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 

 
SUBJEKTŲ, KURIE PRIVALO KAUPTI VEIKLOS VYKDYMUI UŽTIKRINTI BŪTINAS 

PRIEMONES IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONES,  

SĄRAŠAS 

 
1. Savivaldybių administracijos. 

2. Išvardytos savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, kurių savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms 
aplinkybėms gali sukelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl 

kurių galėtų susidaryti ekstremalioji situacija: 

2.1. pavojingųjų objektų veiklos vykdytojai, apibrėžti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir 

tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 
966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių 

sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms 

medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“; 
2.2. subjektai, kurie steigia ar įsteigė ir eksploatuoja atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektus; 

2.3. subjektai, turintys leidimus pavojingosioms atliekoms apdoroti ir (ar) laikyti jų susidarymo 

vietoje;  
2.4. pavojingąsias chemines medžiagas ir cheminius mišinius tvarkantys subjektai; 

2.5. subjektai, kurie savo veikloje naudoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose Darbuotojų apsaugos nuo 

biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatuose nurodytus trečiosios ir (arba) ketvirtosios 
rizikos grupės biologinius profesinės rizikos veiksnius arba kurių darbuotojai yra kitaip veikiami šių 

veiksnių; 

2.6. subjektai, turintys leidimus padangų atliekoms apdoroti ir (ar) laikyti jų susidarymo vietoje;  
2.7. subjektai, turintys leidimus nepavojingosioms atliekoms apdoroti ir (ar) laikyti jų susidarymo 

vietoje. 

3. Išvardyti subjektai, kurių kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar 
padarytų žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar 

infrastruktūros funkcionavimą: 

3.1. pirmos, antros ir trečios kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, 

numatytos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme; 
3.2. subjektai, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl 

Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka yra 

pripažinti valstybinės reikšmės objektais arba eksploatuoja jiems priklausančius valstybinės reikšmės 
objektus. 

4. Subjektai, kurie privalo užtikrinti svarbiausių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą: 

4.1. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai; 

4.2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybinės reikšmės bibliotekos; 
4.3. valstybės archyvai. 

5. Subjektai, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams: 

5.1. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo užtikrinimas:  
5.1.1. licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos (nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos); 

5.1.2. licencijuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos; 
5.1.3. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai; 

5.1.4. vaistinės; 

5.1.5. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

5.1.6. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija; 
5.2. socialinės paramos tęstinumo užtikrinimas: 

5.2.1. socialinių paslaugų įstaigos;  

5.3. švietimo paslaugų tęstinumo užtikrinimas: 
5.3.1. švietimo įstaigos ir švietimo teikėjai, teikiantys formaliojo švietimo paslaugas; 
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5.3.2. švietimo įstaigos ir švietimo teikėjai, teikiantys neformaliojo švietimo paslaugas; 

5.4. komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimas: 
5.4.1. nepavojingąsias atliekas šalinantys subjektai;  

5.4.2. komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius eksploatuojantys subjektai;  

5.4.3. komunalines atliekas surenkantys subjektai;  
5.4.4. centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantys subjektai; 

5.4.5. viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai;  

5.5. elektros energijos tiekimą, skirstymą, perdavimą, kaupimą vykdantys ir elektros energijos 

persiuntimo paslaugas teikiantys subjektai, kurie neatitinka kitų šiame sąraše išvardytų subjektų apibrėžimo; 
5.6. elektroninių ryšių ir paslaugų teikėjai; 

5.7. subjektai, vykdantys kelių priežiūrą; 

5.8. parduotuvės (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė 
veikla yra maisto prekių pardavimas; 

5.9. mažmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais vykdantys subjektai.  

6. Teismai (apsaugos priemones, teismams įgyvendinant Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 124 

straipsnio 2 dalies 5 punktą, kaupia Nacionalinė teismų administracija). 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 
 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ 

ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ KAUPIAMŲ VEIKLOS VYKDYMUI 

UŽTIKRINTI BŪTINŲ PRIEMONIŲ IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ 

NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ ATVEJU, ATSARGŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR JŲ KAUPIMO 

PRINCIPŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių 

administracijų kaupiamų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių, 

reikalingų nustatytų galimų pavojų atveju, atsargų sąrašo sudarymo ir jų kaupimo principų aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 9 punkte ir Subjektų, 
kurie privalo kaupti veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmenines apsaugos priemones, sąraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 286 „Dėl Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, 
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“, nurodytų subjektų 

(toliau – subjektai) sukauptinų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos 

priemonių (toliau – apsaugos priemonės), reikalingų galimų pavojų, nustatytų pagal Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus tvirtinamas galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijas atliktą valstybės ir savivaldybės institucijos, 

įstaigos, ūkio subjekto ir kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (toliau – 

galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė), atveju, atsargų sąrašo sudarymo ir jų kaupimo 
principus. 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatyme. 
 

II SKYRIUS 

APSAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ SĄRAŠO SUDARYMO  

IR JŲ KAUPIMO PRINCIPAI 

 

3. Apsaugos priemonių, reikalingų galimų pavojų, nustatytų pagal atliktą galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, atveju, atsargų sąrašas, atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių 
institucijų, įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vykdomų funkcijų pobūdį ir joms atitinkamo pavojaus 

keliamus padarinius, formuojamas iš šių apsaugos priemonių: 

3.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių; 
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3.2 asmeninės apsaugos priemonių; 

3.3. medicinos priemonių; 
3.4. vaistinių preparatų; 

3.5. biocidų. 

4. Subjektai apsaugos priemones privalo sukaupti: 
4.1. elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų atveju – 1 parai;  

4.2. epidemijų, pandemijų, branduolinių ar radiologinių avarijų atveju – 30 parų; 

4.3. kitų pavojų atveju – 3 paroms. 

5. Subjekto sukauptinų apsaugos priemonių sąrašas sudaromas ir jų kiekis Aprašo 4 punkte 
nurodytiems sukaupimo terminams apskaičiuojamas atsižvelgiant į subjekto vykdomų funkcijų pobūdį ir 

būtinybę jas vykdyti savarankiškai ir nepertraukiamai, atitinkamo pavojaus, nustatyto atliekant galimų 

pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, keliamus padarinius subjekto darbuotojams ir 
aptarnaujamiems asmenims, subjekte dirbančių ir aptarnaujamų asmenų skaičių, priemonių gamintojų 

pateiktus priemonių naudojimo tinkamumo ir naudojimo sąlygų reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimus. 

6. Subjektai, kai juose nustatomi galimi pavojai, turi kaupti šias apsaugos priemones (pagal 
subjekte darbuotojams kylančius galimų pavojų padarinius): 

6.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones – generatorius, prožektorius, elektrinius 

šildytuvus, ryšio priemones, kurą, geriamąjį vandenį (buteliukuose), maisto davinius, užklotus, durų ir (ar) 
langų sandarinimo priemones, dozimetrinius matuoklius, dozės galios matuoklius ir kt.; 

6.2. asmeninės apsaugos priemones: 

6.2.1. kvėpavimo takų apsaugos priemones – filtruojamąsias pramonines ir civilines dujokaukes, 
puskaukes, filtruojamuosius antveidžius (respiratorius FFP2/FFP3); 

6.2.2. odos, galvos, akių apsaugos priemones – apsauginius ir specialius drabužius, kostiumus, 

apsiaustus, kombinezonus, liemenes, guminę avalynę, apsauginius batus, pirštines, apsauginius šalmus, 

galvos apsauginius gaubtuvus, apsauginius skydelius (akinius); 
6.3. medicinos priemones – vienkartines medicinines kaukes, vienkartines apžiūrų, chirurgines 

pirštines, bekontakčius termometrus; 

6.4. vaistinius preparatus – kalio jodido tabletes; 
6.5. biocidus – rankų antiseptikus, paviršių dezinfekantus; 

7. Subjektai Aprašo 4 punkte numatytam laikotarpiui sukauptiną priemonių kiekį apskaičiuoja taip: 

7.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinų apsaugos priemonių – atsižvelgdami į subjekte nustatytą 
tokių priemonių poreikį; 

7.2. asmeninių apsaugos priemonių – atsižvelgdami į gamintojo nustatytą asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimo laiką ir eksploatavimo sąlygas, darbuotojų, kuriems reikalingos asmeninės apsaugos 

priemonės, skaičių, darbuotojų, kuriems reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, darbo valandų ir darbo 
dienų skaičių per Apraše numatytą laikotarpį, kuriam priemonės turi būti sukauptinos. Jei naudojamos 

vienkartinės asmeninės apsaugos priemonės, vienam darbuotojui aprūpinti reikalingas asmeninių apsaugos 

priemonių kiekis apskaičiuojamas dauginant darbuotojo sunaudojamų asmeninių apsaugos priemonių skaičių 
per darbo dieną iš darbuotojo darbo dienų skaičiaus per Apraše nustatytą laikotarpį, kuriam asmeninės 

apsaugos priemonės turi būti sukauptinos. Jei naudojamos daugkartinio naudojimo asmeninės apsaugos 

priemonės, nustatomas vienam darbuotojui aprūpinti reikalingas priemonių kiekis atsižvelgiant į šių 

priemonių priežiūros reikalavimus, nusidėvėjimą. Bendras subjekte Apraše numatytam laikotarpiui 
sukauptinas atitinkamos asmeninės apsaugos priemonės kiekis apskaičiuojamas susumuojant visų subjekte 

dirbančių darbuotojų (numatomas skaičius turi būti ne mažesnis, nei subjekte nustatytų pareigybių (etatų) 

skaičius), kuriems reikalingos asmeninės apsaugos priemonės, poreikius; 
7.3. vaistinių preparatų (kalio jodido tablečių) – atsižvelgdami į vidutinį darbo metu pastate esančių 

darbuotojų skaičių. 

8. Subjektai apsaugos priemones, skirtas apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos 
užkrečiamosios ligos, kaupia ir apskaičiuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų 

nuostatų įgyvendinimo“ 3.2 papunktyje nurodytu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
nustatytu subjektų sukauptinų apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos 

užkrečiamosios ligos, sąrašu ir kiekiais. 

9. Savivaldybių administracijų direktoriai kaupia šio Aprašo 6 punkte nurodytas apsaugos 
priemones Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 25 punkte nurodytiems subjektams. Kaupiama ne mažiau 
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kaip 10 procentų Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 25 punkte nurodytiems subjektams pagal šio 

Aprašo 7 punktą apskaičiuoto priemonių poreikio. 
10. Jei tos pačios apsaugos priemonės yra reikalingos subjekte nustatytų dviejų ar daugiau galimų 

pavojų atveju, subjektas kaupia pagal šio Aprašo 7 punktą apskaičiuotą priemonių kiekį, neatsižvelgdamas į 

nustatytų galimų pavojų skaičių. 
11. Subjektas apsaugos priemones kaupia tiems nustatytiems galimiems pavojams, kurių rizika 

pagal galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės, atliekamos pagal Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus tvirtinamas galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijas, rezultatus subjekte yra labai didelė arba 
didelė (pagal poreikį gali būti kaupiama ir vidutinės bei priimtinos rizikos galimiems pavojams). 

12. Jei subjektas neatitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus tvirtinamų kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi 
organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, ir kriterijų ūkio subjektams, kurių vadovai turi 

sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, ir todėl neatlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės, jis apsaugos priemones kaupia savivaldybės, kurios teritorijoje yra jo veiklos vykdymo 

vieta, nustatytiems labai didelės arba didelės rizikos galimiems pavojams. 
 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pagal Aprašo priede nustatytą formą patvirtintinas detalus apsaugos priemonių atsargų sąrašas 

turi būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus. 

 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio 
subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų 

kaupiamų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių 

ir asmeninės apsaugos priemonių, reikalingų nustatytų 
galimų pavojų atveju, atsargų sąrašo sudarymo ir jų 

kaupimo principų aprašo 

priedas  
 

(Veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašo 

forma) 

 
(įstaigos ar ūkio subjekto pavadinimas) 

 

_______ m. ___________________ ______ d.  Nr. ___________ 
 

VEIKLOS VYKDYMUI UŽTIKRINTI BŪTINŲ PRIEMONIŲ IR ASMENINĖS APSAUGOS 

PRIEMONIŲ ATSARGŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  

Apsaugos 

priemonės[1] 

Apsaugos priemonių kiekis 

(vnt.) 

Apsaugos priemonių 

saugojimo vieta ir už jų 

išdavimą atsakingo 
asmens kontaktai 

Galimas pavojus, kurio 

galimiems padariniams 

likviduoti ir šalinti skirta 
asmeninė apsaugos 

priemonė[3] 

Sukauptinas[2] Faktiškai 

sukaupta 

1. Veiklos vykdymui užtikrinti būtinos apsaugos priemonės: 

1.1.      

1.2.      

...      

2. Asmeninės apsaugos priemonės: 

2.1.      

2.2.      

...      

3. Medicinos priemonės ir vaistiniai preparatai: 

3.1.      
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3.2.      

...      

4. Biocidai: 

4.1.      

4.2.      

...      

 
[1] Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų 

subjekto veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių, reikalingų nustatytų galimų 
pavojų atvejais, atsargų sąrašas. 
[2] Sukauptinas kiekis turi užtikrinti nepertraukiamą ir savarankišką subjekto veiklą Aprašo 4 punkte nurodytam 

laikotarpiui. 
[3] Galimi pavojai: visi kiti galimi pavojai, kurių rizika pagal galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės, 

atliekamos pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

tvirtinamas galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijas, rezultatus subjekte yra 

labai didelė arba didelė (prireikus gali būti nurodomi ir vidutinės bei priimtinos rizikos pavojai)  
 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 
 

 

BŪTINŲ UŽDUOČIŲ PASKYRIMO, ATLIKIMO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS IR 

KOMPENSAVIMO UŽ JŲ ATLIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų 

atlikimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo 

būtinoms užduotims, reikalingoms ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti (toliau – 
užduotys), atlikti, šių užduočių paskyrimo, atlikimo, atliktų užduočių apskaitos ir kompensavimo už jų 

atlikimą tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos 
Respublikos valstybės rezervo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos 

Respublikos užimtumo įstatyme ir Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plano patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

GYVENTOJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASITELKIMAS, UŽDUOČIŲ 

PASKYRIMAS IR ATLIKIMAS 

 

3. Gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms užduotys skiriamos tik tada, kai civilinės 
saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių, esančių operacijų vadovo žinioje, nepakanka ekstremaliajai 

situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti. 

4. Šio aprašo nustatyta tvarka paskirtoms užduotims atlikti gali būti pasitelkiami žmogiškieji ir 
materialiniai ištekliai, kurių reikia norint pasiekti tikslą, nurodytą priimant sprendimą dėl užduočių atlikimo. 

5. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų 

vadovas), gavęs informaciją iš civilinės saugos sistemos pajėgų, valstybės ir savivaldybių institucijų ar 

įmonių, kiek ir kokių darbų reikia atlikti ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, 
savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju prašo savivaldybės administracijos direktoriaus, o 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju paveda atsakingajai, remiančiajai ar ekstremaliąją situaciją 

likviduojant ir jos padarinius šalinant dalyvaujančiai institucijai (toliau – institucija) per jo nurodytą terminą 
organizuoti gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų telkimą užduotims atlikti.  

6. Užduotims atlikti pasitelkiami darbingi gyventojai, sulaukę 18 metų. Neįgalieji, vyresni kaip 65 

metų asmenys, asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, asmenys, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba 

neįgalų vaiką iki 18 metų, gali būti pasitelkiami užduotims atlikti tik su jų sutikimu. 
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7. Savivaldybės administracijos direktorius arba institucija parenka gyventojus, ūkio subjektus ir 

kitas įstaigas užduotims atlikti laikydamiesi tokio eiliškumo: 
7.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla susijusi su darbais, ir (ar) valdantys materialinius 

išteklius, kurių reikia atlikti ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, ar kitas ūkio 

subjektas ir kita įstaiga, kurie bet kokia forma išreiškia savo ketinimą padėti likviduojant ekstremaliąją 
situaciją ir (ar) šalinti jos padarinius; 

7.2. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla susijusi su darbais, ir (ar) valdantys materialinius 

išteklius, kurių reikia atlikti ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti ir kurių veikla nėra 

nutraukta dėl ekstremaliosios situacijos; 
7.3. gyventojai, kurie turi kvalifikaciją ar (ir) patirtį atlikti darbus, kurių reikia ekstremaliajai 

situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, kurie bet kokia forma išreiškia savo ketinimą padėti 

likviduojant ekstremaliąją situaciją ir (ar) šalinti jos padarinius; 
7.4. gyventojai, kurie turi kvalifikaciją ar (ir) patirtį atlikti darbus, kurių reikia ekstremaliajai 

situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti; 

7.5. kiti gyventojai, kurie bet kokia forma išreiškia savo ketinimą padėti likviduojant ekstremaliąją 

situaciją ir (ar) šalinti jos padarinius.  
8. Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo užduotims atlikti, 

atsižvelgdamas į Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka parinktus gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas, 

priima operacijų vadovas. Jeigu užduotims atlikti reikalingi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, sprendime 
dėl užduočių skyrimo ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms nurodoma paskirtoms užduotims atlikti naudoti 

savo įrankius, įrangą ar kitus materialinius išteklius, jeigu ūkio subjektai ir kitos įstaigos juos turi darbų 

atlikimo metu.   
9. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju paskirtų užduočių atlikimą organizuoja ir 

koordinuoja savivaldybės administracijos direktorius, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – 

institucija. 

10. Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojai (toliau – darbuotojai), pasitelkti užduotims 
atlikti, turi atvykti, prireikus yra atvežami centralizuotai operacijų centro, savivaldybės administracijos 

direktoriaus ar institucijos patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.  

11. Gyventojai paskirtų užduočių atlikimo metu aprūpinami maistu ir, jeigu užduotys atliekamos ne 
jų gyvenamojoje vietovėje, gyvenamąja patalpa. 

12. Savivaldybės administracijos direktorius ar institucija užtikrina, kad gyventojai pasitelkti 

užduotims atlikti, būtų apmokomi atlikti jiems paskirtas užduotis, būtų užtikrinti darbo santykius 
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai jų saugai, sveikatai ir maksimaliam darbo laikui, 

taip pat aprūpinami užduotims atlikti reikalingais įrankiais, įranga, specialia apranga ar kitais materialiniais 

ištekliais.  

13. Užduotims atlikti pasitelkus ūkio subjektus ir kitas įstaigas, Aprašo 12 punkte nurodytus 
reikalavimus darbuotojams užtikrina ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys. 

14. Su užduotims atlikti pasitelktais gyventojais, ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis, prieš 

pradedant darbus, savivaldybės administracijos direktorius ar institucija sudaro paskirtų užduočių atlikimo 
sutartį (toliau – sutartis). Sutartyje nurodomas gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos pasitelkimo 

užduotims atlikti pagrindas, paskirtos užduotys, nustatomi paskirtų užduočių atlikimo terminai ir sąlygos, 

šalių teisės ir pareigos, kam priklausantys įrankiai, įranga ar kiti materialiniai ištekliai bus naudojami 

užduotims atlikti, ginčų sprendimo tvarka. Jeigu su užduotims atlikti pasitelktu ūkio subjektu ir kita įstaiga 
dar prieš pradedant darbus sutariama dėl jiems paskirtų užduočių atlikimo išlaidų, jos nurodomos sutartyje. 

 

III SKYRIUS  

ATLIKTŲ UŽDUOČIŲ APSKAITA 

 

15. Paskirtas užduotis atliekančių gyventojų darbo laiko apskaitą ir kitus su darbų atlikimu ir dėl jų 
patirtomis išlaidomis susijusius dokumentus tvarko savivaldybės administracijos direktorius ar institucija.   

16. Paskirtas užduotis atliekančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbo laiko apskaitos ir kitus su 

darbų atlikimu ir dėl jų patirtomis išlaidomis susijusius dokumentus ūkio subjektų ir kitų įstaigų įgalioti 

asmenys ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po užduočių atlikimo savivaldybės lygio ekstremaliosios 
situacijos atveju pateikia savivaldybės administracijos direktoriui, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

atveju – institucijai. Jeigu patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų dėl objektyvių priežasčių ūkio 

subjektai ir kitos įstaigos neturi, nurodoma patirtų išlaidų atliekant darbus vidutinė rinkos kaina (toliau – 
informacija apie patirtas išlaidas).  
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17. Savivaldybės administracijos direktorius ar institucija, gavę Aprašo 16 punkte nurodytus 

dokumentus, informaciją apie patirtas išlaidas ar pabaigus gyventojams paskirtų užduočių atlikimą, ne vėliau 
kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo patikrina atliekant užduotis patirtas išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus, informaciją apie patirtas išlaidas, ir, atsižvelgdami į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės 

patvirtintą minimalų valandinį atlygį, užduotims atlikti sunaudotus materialinius išteklius, vidutines 
užduotims atlikti sunaudotų materialinių išteklių rinkos kainas jų sunaudojimo dieną ir kitas su užduočių 

atlikimu patirtas pagrįstas išlaidas (toliau – išlaidos), nustato gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms 

įstaigoms kompensuotiną išlaidų sumą, parengia ir pateikia gyventojui, ūkio subjektui, kitai įstaigai ir 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Aprašo priede nurodytos formos pažymą apie atliekant užduotis 
patirtas išlaidas (toliau – pažyma).  

18. Pažymoje nurodoma: 

18.1. sprendimai, kurių pagrindu buvo paskirtos užduotys ir jų ryšys su ekstremaliąja situacija; 
18.2. kokios buvo atliktos užduotys; 

18.3. užduotis atlikusio gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos duomenys (vardas, pavardė, 

asmens kodas, gyvenamoji vieta / teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, 

el. pašto adresas); 
18.4. užduotims atlikti sunaudotų materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė; 

18.5. kitos atliekant būtinas užduotis patirtos pagrįstos išlaidos; 

18.6. gyventojui, ūkio subjektui ir kitai įstaigai kompensuotina išlaidų suma. 
19. Jeigu ūkio subjektai ir kitos įstaigos nepateikia savivaldybės administracijos direktoriui ar 

institucijai dokumentų, pagrindžiančių išlaidas ar informacijos apie patirtas išlaidas per Aprašo 16 punkte 

nustatytą terminą, Aprašo 17 punkte nurodyti veiksmai atliekami ir pažyma parengiama ir pateikiama ūkio 
subjektui, kitai įstaigai ir Finansų ministerijai per 20 darbo dienų nuo dokumentų, pagrindžiančių išlaidas ar 

informacijos apie patirtas išlaidas, pateikimo dienos. 

20. Lydraštyje, kuriuo siunčiama pažyma užduotis atlikusiam gyventojui, ūkio subjektui ir kitai 

įstaigai, savivaldybės administracijos direktorius ar institucija nurodo, kad gyventojui, ūkio subjektui ir kitai 
įstaigai kompensuotina išlaidų už užduočių atlikimą suma yra apskaičiuota ir pateikta Finansų ministerijai 

tolimesniems veiksmams atlikti. Lydraštyje, kuriuo siunčiama pažyma užduotis atlikusiam gyventojui, ūkio 

subjektui ir kitai įstaigai, savivaldybės administracijos direktorius ar institucija taip pat nurodo pažymoje 
pateiktos informacijos apskundimo tvarką. 

 

IV SKYRIUS  

KOMPENSAVIMAS UŽ ATLIKTAS UŽDUOTIS 

 

21. Finansų ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažymos gavimo dienos išnagrinėja 

pažymoje pateiktą informaciją ir išlaidų atitiktį valstybės rezervo lėšų panaudojimo tikslams, nustatytiems 
Valstybės rezervo įstatyme, parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei teikia Vyriausybės nutarimo 

dėl išlaidų, susijusių su užduočių atlikimu, kompensavimo gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms 

projektą (toliau – nutarimo projektas), lydraštyje nurodydama nekompensuotinas išlaidas arba, jei patirtos 
išlaidos dėl būtinų užduočių atlikimo tiesiogiai nesusijusios su pažymoje nurodyta ekstremaliąją situacija ir 

(ar) operacijų vadovo sprendimu, nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo projekto, raštu informuoja apie 

tai savivaldybės administracijos direktorių ar instituciją, nurodo tokio sprendimo priežastis ir informuoja 

apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Savivaldybės administracijos direktorius ar institucija apie gautą 
Finansų ministerijos sprendimą nerengti ir neteikti nutarimo projekto Vyriausybei, per 3 darbo dienas nuo 

tokios informacijos gavimo informuoja užduotis atlikusius gyventojus, ūkio subjektus ar kitas įstaigas.   

22. Kilus neaiškumų dėl pažymoje pateiktos informacijos ir (ar) jos pagrįstumo, Finansų 
ministerija gali prašyti:  

22.1. savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

terminą papildomai pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus;  
22.2. kompetentingų institucijų ir įstaigų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų terminą pateikti 

informaciją, būtiną vertinant pažymoje pateiktos informacijos pagrįstumą.  

23. Jeigu Finansų ministerija, išnagrinėjusi pažymą, papildomai prašo Aprašo 22 punkte nurodytų 

dokumentų ar informacijos, Aprašo 21 punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildomų išlaidų 
pagrindimo dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. 

24. Jeigu Finansų ministerijai per jos nustatytą terminą nepateikiama Aprašo 22 punkte nurodyta 

informacija, dokumentai, kuriais pagrindžiamos išlaidos, Finansų ministerija dėl tokios išlaidų dalies 
nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo projekto, raštu informuoja apie tai savivaldybės administracijos 
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direktorių ar instituciją, nurodo tokio sprendimo priežastis ir informuoja apie tokio sprendimo apskundimo 

tvarką. 
25. Vyriausybei priėmus nutarimą dėl išlaidų, susijusių su užduočių atlikimu, kompensavimo 

gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, ši kompensacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

šiame punkte nurodyto Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo išmokama užduotis atlikusiems gyventojams, ūkio 
subjektams ir kitoms įstaigoms iš valstybės rezervo piniginių lėšų, o kai jų nepakanka – iš kitų finansavimo 

šaltinių. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Nepagrįstai suteikta valstybės kompensacija išieškoma iš gyventojų, ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ekstremaliųjų 

situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą 

tvarkos aprašo  
priedas 

 

(Pažymos apie atliekant būtinas užduotis patirtas išlaidas forma) 

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

(buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) 

 

PAŽYMA  

APIE ATLIEKANT BŪTINAS UŽDUOTIS PATIRTAS IŠLAIDAS 

 
_________________ Nr. _________ 

 (data) 

 

 

2022.Operacijos vadovo sprendimas, kuriuo buvo paskirtos būtinos užduotys: 

 

(operacijos vadovo sprendimo data ir numeris, pavadinimas, paskirtos būtinos užduotys) 
 

 

2. Ekstremaliosios situacijos, kurios metu buvo paskirtos būtinos užduotys, pavadinimas: 

 

(sprendimo, kuriuo buvo paskelbta ekstremalioji situacija, data ir numeris, pavadinimas) 
 

 

3. Atliktos būtinos užduotys:  

 

(būtinų užduočių pavadinimas, atlikimo data ir vieta) 

 
 

4. Užduotis atlikusio gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos duomenys: 

 

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta / teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono 

numeris, el. pašto adresas) 

 
5. Užduotims atlikti sunaudotų materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė: 

 

Materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai Kiekis  Vertė (eurais) 

1.  
2. 
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... 

 

6. Kitos su užduočių atlikimu patirtos išlaidos: 
 

Kitų su užduočių atlikimu patirtų išlaidų pavadinimai Kiekis  Vertė (eurais) 

1.  

2. 
... 

  

 

 
7. Gyventojui, ūkio subjektui ir kitai įstaigai kompensuotina išlaidų suma:  

 

___________________________                       ________________                               _________________________ 

(pareigos)                                                       (parašas)                                              (vardas ir pavardė) 

 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 

 
 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO IR KOMPENSAVIMO UŽ JŲ TEIKIMĄ TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato materialinių išteklių teikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems 

darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, taip pat gautų, sunaudotų ar sužalotų 

materialinių išteklių apskaitos ir kompensavimo už jų teikimą procedūras. 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos 
Respublikos valstybės rezervo įstatyme ir Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMAS 

 
3. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai ir kitos įstaigos teikia jiems nuosavybės teise 

priklausančius materialinius išteklius, kai gelbėjimo darbų vadovo arba ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo (toliau – operacijų vadovas) žinioje ir valstybės rezerve esančių materialinių išteklių nepakanka.  
4. Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovas arba operacijų vadovas, gavęs 

informaciją iš civilinės saugos sistemos pajėgų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kiek 

ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, 

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie 

materialinių išteklių poreikį. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs operacijų vadovo arba  

gelbėjimo darbų vadovo informaciją apie materialinių išteklių poreikį, teikia savivaldybės valdomus 
materialinius išteklius, o jei jų neturi, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, su kuriais, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, sudarytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutartys, teikia rašytinį reikalavimą teikti materialinius išteklius 

į operacijos vadovo nurodytą vietą. 
5. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, 

operacijų vadovo sprendimu turimus materialinius išteklius į jo nurodytą vietą teikia ūkio subjektai ir kitos 

įstaigos, su kuriais nesudarytos Aprašo 4 punkte nurodytos sutartys.  
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6. Operacijų vadovas, siekdamas Aprašo 5 punkte nurodytu atveju pasitelkti ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų turimus materialinius išteklius, gali pavesti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju 
savivaldybės administracijos direktoriui, o valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – atsakingajai, 

remiančiajai ar ekstremaliąją situaciją likviduojant ir jos padarinius šalinant dalyvaujančiai institucijai (toliau 

– institucija) parinkti ūkio subjektus ir kitas įstaigas, kurių turimus materialinius išteklius ketinama pasitelkti, 
laikantis tokio jų parinkimo eiliškumo: 

6.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, valdančios materialinius išteklius, kurių reikia 

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir toks ūkio subjektas ir kita įstaiga bet 

kokia forma išreiškia savo ketinimą padėti likviduojant ekstremaliąją situaciją ir (ar) šalinant jos padarinius; 
6.2. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, valdančios materialinius išteklius, kurių reikia 

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir (ar) jų padariniams šalinti. 

7. Savivaldybės administracijos direktorius, institucija ir operacijų vadovas privalo siekti, kad ūkio 
subjektų ir kitų įstaigų nuostoliai ir veiklos trukdžiai būtų kuo mažesni. 

 

III SKYRIUS 

GAUTŲ, SUNAUDOTŲ AR SUŽALOTŲ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ APSKAITA 
 

8. Aprašo 4 punkte nurodytu atveju savivaldybės teiktų, iš ūkio subjektų ir kitų įstaigų gautų, 

sunaudotų ar sužalotų materialinių išteklių apskaitą tvarko savivaldybės administracijos direktorius. Aprašo 
5 punkte nurodytu atveju, kai materialiniai ištekliai teikiami savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos 

metu – savivaldybės administracijos direktorius, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu – operacijų 

vadovo sprendime, kuriuo pavedama teikti materialinius išteklius, nurodyta institucija. 
9. Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurios Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais teikė 

materialinius ištekius, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po materialinių išteklių teikimo pabaigos 

savivaldybės administracijos direktoriui arba institucijai pateikia dokumentus, pagrindžiančius ūkio subjekto 

ir kitos įstaigos patirtas išlaidas dėl materialinių išteklių teikimo (toliau – išlaidos). Jeigu išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų dėl objektyvių priežasčių ūkio subjektai ir kitos įstaigos neturi, nurodoma teiktų 

materialinių išteklių vidutinė rinkos kaina (toliau – informacija apie patirtas išlaidas). 

10. Savivaldybės administracijos direktorius ar institucija gautus, bet nesunaudotus materialinius 
išteklius, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po gelbėjimo, paieškos, ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, jų 

padarinių šalinimo ir neatidėliotinų darbų, kuriems šie materialiniai ištekliai buvo pasitelkti, užbaigimo, 

grąžina juos savivaldybei, ūkio subjektui ir kitai įstaigai, kurie juos teikė. 
11. Savivaldybės administracijos direktorius ar institucija, gavę Aprašo 9 punkte nurodytus 

dokumentus ar informaciją apie patirtas išlaidas, per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo inventorizuoja 

Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais gautus, sunaudotus ar sužalotus materialinius išteklius, 

apskaičiuoja jų vidutinę rinkos vertę jų paėmimo dieną, išnagrinėja faktiškai patirtų išlaidų, teikiant 
materialinius išteklius, pagrindimo dokumentus, informaciją apie patirtas išlaidas, nustato ūkio subjektui, 

kitai įstaigai kompensuotiną išlaidų sumą, parengia ir pateikia ūkio subjektui, kitai įstaigai ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai Aprašo priede nurodytos formos pažymą apie patirtas išlaidas dėl 
materialinių išteklių teikimo (toliau – pažyma).  

12. Kai Aprašo 4 punkte nurodytu atveju buvo teikiami savivaldybės valdomi materialiniai 

ištekliai, savivaldybės administracijos direktorius per 20 darbo dienų po materialinių išteklių teikimo, bet ne 

vėliau kaip iki ekstremaliosios situacijos, kurios metu materialiniai ištekliai buvo teikti, atšaukimo, 
inventorizuoja sunaudotus ar sužalotus materialinius išteklius, apskaičiuoja jų vidutinę rinkos vertę jų 

paėmimo dieną, išnagrinėja faktiškai patirtų išlaidų, teikiant materialinius išteklius, pagrindimo dokumentus, 

nustato savivaldybei kompensuotiną išlaidų sumą, parengia ir pateikia Finansų ministerijai pažymą. 
13. Pažymoje nurodoma: 

13.1. sprendimai, kurių pagrindu buvo teikiami materialiniai ištekliai, ir jų ryšys su ekstremaliąja 

situacija; 
13.2. savivaldybės, ūkio subjekto ir kitos įstaigos, kuri teikė materialinius išteklius, duomenys 

(teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas); 

13.3. gautų ir sunaudotų ar sužalotų materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, 

vertė; 
13.4. savivaldybei, ūkio subjektui ir kitai įstaigai kompensuotina išlaidų suma. 

14. Jeigu ūkio subjektai ir kitos įstaigos nepateikia savivaldybės administracijos direktoriui ar 

institucijai dokumentų, pagrindžiančių išlaidas ar informacijos apie patirtas išlaidas per Aprašo 9 punkte 
nustatytą terminą, Aprašo 11 punkte numatyti veiksmai atliekami ir pažyma parengiama ir pateikiama ūkio 
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subjektui, kitai įstaigai ir Finansų ministerijai per 20 darbo dienų nuo dokumentų, pagrindžiančių išlaidas, 

pateikimo dienos. 
15. Lydraštyje, kuriuo siunčiama pažyma materialinius išteklius teikusiam ūkio subjektui ir kitai 

įstaigai, savivaldybės administracijos direktorius ar institucija nurodo, kad ūkio subjektui ir kitai įstaigai 

kompensuotinos išlaidų už materialinių išteklių teikimą sumos yra apskaičiuotos ir pateiktos Finansų 
ministerijai tolimesniems veiksmams atlikti. Lydraštyje, kuriuo siunčiama pažyma materialinius išteklius 

teikusiam ūkio subjektui ir kitai įstaigai, savivaldybės administracijos direktorius ar institucija taip pat 

nurodo pažymoje pateiktos informacijos apskundimo tvarką. 

 
IV SKYRIUS 

KOMPENSACIJOS UŽ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMĄ MOKĖJIMAS 

 
16. Finansų ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažymos gavimo dienos išnagrinėja 

pažymoje pateiktą informaciją, išlaidų atitiktį valstybės rezervo lėšų panaudojimo tikslams, nustatytiems 

Valstybės rezervo įstatyme, parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei teikia nutarimo dėl 

kompensuotinos už materialinių išteklių teikimą sumos išmokėjimo savivaldybėms, ūkio subjektams ir 
kitoms įstaigoms projektą (toliau – nutarimo projektas), lydraštyje nurodydama nekompensuotinas išlaidas 

arba, jei patirtos išlaidos dėl materialinių išteklių teikimo nesusijusios su pažymoje nurodyta ekstremaliąją 

situacija, ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis, su kuriais sudarytos Aprašo 4 punkte nurodytos sutartys ir 
(ar) gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimu, nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo 

projekto, raštu informuoja apie tai savivaldybės administracijos direktorių ar instituciją, nurodo tokio 

sprendimo priežastis ir informuoja apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Savivaldybės administracijos 
direktorius ar institucija apie gautą Finansų ministerijos sprendimą nerengti ir neteikti nutarimo projekto 

Vyriausybei, per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo informuoja materialinius išteklius teikusius 

ūkio subjektus ar kitas įstaigas.   

17. Kilus neaiškumų dėl pažymoje pateiktos informacijos ir (ar) jos pagrįstumo, Finansų 
ministerija gali prašyti:  

17.1. savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

terminą papildomai pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus;  
17.2. kompetentingų institucijų ir įstaigų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų terminą pateikti 

informaciją, būtiną vertinant pažymoje pateiktos informacijos jos pagrįstumą. 

18. Jeigu Finansų ministerija, išnagrinėjusi pažymą, papildomai paprašo Aprašo 17 punkte 
nurodytų dokumentų ar informacijos, Aprašo 16 punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildomų 

išlaidų pagrindimo dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. 

19. Jeigu Finansų ministerijai per nustatytą terminą nepateikiama Aprašo 17 punkte nurodyta 

informacija ar dokumentai, kuriais pagrindžiamos išlaidos, Finansų ministerija dėl tokios išlaidų dalies 
nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo projekto, raštu informuoja apie tai savivaldybės administracijos 

direktorių ar instituciją, nurodo tokio sprendimo priežastis ir informuoja apie tokio sprendimo apskundimo 

tvarką. 
20. Vyriausybei priėmus nutarimą dėl kompensacijos už materialinių išteklių teikimą išmokėjimo 

savivaldybėms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, ši kompensacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

šiame punkte nurodyto Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo išmokama materialinius išteklius teikusioms 

savivaldybėms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms iš valstybės rezervo piniginių lėšų, o kai jų nepakanka – 
iš kitų finansavimo šaltinių. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Nepagrįstai suteikta valstybės kompensacija išieškoma iš savivaldybių, ūkio subjektų ir kitų 

įstaigų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų 

teikimą tvarkos aprašo 

priedas 
 

(Pažymos apie patirtas išlaidas dėl materialinių išteklių teikimo forma) 
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(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

(buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) 

 

PAŽYMA  

APIE PATIRTAS IŠLAIDAS DĖL MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO 

 

_________________ Nr. _________ 
 (data) 

 

 

2022.Sprendimas, kurio pagrindu buvo teikiami materialiniai ištekliai: 

 

(operacijos vadovo ar kito subjekto sprendimo data ir numeris, pavadinimas) 
 

2. Ekstremaliosios situacijos, kurios metu buvo teikiami materialiniai ištekliai, pavadinimas: 

 

(sprendimo, kuriuo buvo paskelbta ekstremalioji situacija, data ir numeris, pavadinimas) 
 

3. Savivaldybės, ūkio subjekto ir kitos įstaigos, kuri teikė materialinius išteklius, duomenys: 

(teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas) 

 
4. Gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai, kiekis, vertė: 

 

Materialinių išteklių nomenklatūriniai pavadinimai Kiekis  Vertė (eurais) 

1.  
2. 

... 

  

 
5. Savivaldybei, ūkio subjektui ir kitai įstaigai kompensuotina išlaidų suma:  

 
___________________________                       ________________                               _________________________ 

(pareigos)                                                            (parašas)                                                   (vardas ir pavardė) 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 85 
 

VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja prašymų suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, 

pateikimą, nagrinėjimą ir šios paramos teikimą gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms. 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

 

II SKYRIUS 

PRAŠYMO SUTEIKTI VALSTYBĖS PARAMĄ UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 
3. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą 

(toliau – žala), ne vėliau kaip per trejus metus nuo žalos atsiradimo gali raštu teikti prašymus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei suteikti valstybės paramą už žalą (toliau – prašymas). 
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4. Vyriausybė, gavusi prašymus, per 10 darbo dienų persiunčia juos savivaldybės, kurioje 

gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos patyrė žalą, administracijos direktoriui, prašydama įvertinti 
prašymuose nurodytą žalą.  

5. Prašyme nurodoma: 

5.1. prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu 
fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos 

adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės 

adresas (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą); 

5.2. žalos atsiradimo data, žalos dydis ir pobūdis; 
5.3. aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios 

situacijos poveikiu. 

6. Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris  sugadintas  
patvirtinantys dokumentai, taip pat žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) 

pagrindžiantys dokumentai. 

7. Prašymus savivaldybės administracijos direktorius priima ir organizuoja jų nagrinėjimą 

vadovaudamasis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 

„Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 

patvirtinimo“.  
8. Nagrinėjant prašymus nustatoma, ar nepasibaigęs Aprašo 3 punkte nurodytas prašymo pateikimo 

terminas, ar žala patirta dėl nustatyta tvarka paskelbtos ekstremaliosios situacijos, ar neprašoma suteikti 

valstybės paramą už turtą, kuris žalos atsiradimo metu buvo apdraustas, ir už kurį gauta draudimo išmoka, 
patikrinamos aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios 

situacijos poveikiu, ir, atsižvelgiant į vidutines tokio paties ar panašaus turto, kurio netekta ar kuris  

sugadintas, rinkos kainas, buvusias žalos atsiradimo dieną, nustatomas žalos dydis. Žalos dydis kiekvienam 

gyventojui, ūkio subjektui, kitai įstaigai nustatomas proporcingai patirtos žalos dydžiui. 
9. Prašymas netenkinamas, jeigu: 

9.1. pasibaigęs Aprašo 3 punkte nurodytas prašymo pateikimo terminas; 

9.2. prašoma suteikti valstybės paramą už žala patirtą ne dėl nustatyta tvarka paskelbtos 
ekstremaliosios situacijos; 

9.3. prašoma suteikti valstybės paramą už turtą, už kurį jau buvo suteikta parama; 

9.4. prašoma suteikti valstybės paramą už turtą, kuris žalos atsiradimo metu buvo apdraustas, ir už 
kurį gauta draudimo išmoka. 

10. Baigęs nagrinėti prašymą, savivaldybės administracijos direktorius parengia Aprašo priede 

nurodytos formos išvadą apie gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos patirtą žalą (toliau – išvada), kurią 

per 5 darbo dienas pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir prašymą pateikusiam asmeniui.  
11. Išvadoje nurodoma: 

11.1. gyventojo, kuris dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, vardas, pavardė, asmens kodas 

(arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens 
kodas) ir gyvenamosios vietos adresas; 

11.2. ūkio subjekto ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, teisinė forma, 

buveinės adresas, juridinio asmens kodas (užsienio juridinio asmens atveju – valstybės, kurioje jis 

įregistruotas, pavadinimas); 
11.3. žalos atsiradimo data ir jos sąsaja su konkrečia ekstremaliąja situacija; 

11.4. aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios 

situacijos poveikiu; 
11.5. žalos dydis ir pobūdis; 

12. Lydraštyje, kuriuo siunčiama išvada prašymą pateikusiam asmeniui, savivaldybės 

administracijos direktorius nurodo, kad gyventojui, ūkio subjektui, kitai įstaigai, kurie dėl ekstremaliosios 
situacijos patyrė žalą valstybės paramos sumos yra apskaičiuotos ir pateiktos Finansų ministerijai 

tolimesniems veiksmams atlikti. Lydraštyje, kuriuo siunčiama išvada prašymą pateikusiam asmeniui, 

savivaldybės administracijos direktorius taip pat nurodo išvadoje pateiktos informacijos apskundimo tvarką. 

13. Prašymo nagrinėjimo metu nustatęs, kad prašymas netenkintinas, savivaldybės administracijos 
direktorius, informuoja apie tai prašymą pateikusį asmenį, nurodo tokio sprendimo priežastis ir informuoja 

apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. 

 
III SKYRIUS 
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VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, 

TEIKIMAS 

 

14. Finansų ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos išnagrinėja 

išvadoje pateiktą informaciją, parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei teikia nutarimo dėl 
valstybės paramos gyventojams, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos 

patyrė žalą projektą (toliau – nutarimo projektas), lydraštyje nurodydama nekompensuotinas išlaidas ir 

valstybės finansines galimybes arba, jei patirtos išlaidos už žalą tiesiogiai nesusijusios su ekstremaliąja 

situacija, nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo projekto, raštu informuoja apie tai savivaldybės 
administracijos direktorių, nurodo tokio sprendimo priežastis ir informuoja apie tokio sprendimo 

apskundimo tvarką. Savivaldybės administracijos direktorius apie gautą Finansų ministerijos sprendimą 

nerengti ir neteikti nutarimo projekto Vyriausybei, per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo 
informuoja žalą patyrusius gyventojus, ūkio subjektus ar kitas įstaigas.   

15. Kilus neaiškumų dėl išvadoje pateiktos informacijos ir (ar) jos pagrįstumo, Finansų ministerija 

gali prašyti:  

15.1. savivaldybės administracijos direktoriaus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų terminą 
papildomai pateikti žalos dydžio ir atsiradimo aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;  

15.2. kompetentingų institucijų ir įstaigų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų terminą pateikti 

informaciją, būtiną vertinant išvadoje pateiktos informacijos ir (ar) jos pagrįstumą. 
16. Jeigu Finansų ministerija, išnagrinėjusi išvadą, papildomai prašo ir Aprašo 15 punkte nurodytų 

dokumentų ar informacijos, Aprašo 14 punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildomų žalos 

dydžio ir atsiradimo aplinkybių pagrindimo dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos.  
17. Jeigu Finansų ministerijai per jos nustatytą terminą nepateikiama Aprašo 15 punkte nurodyta 

informacija ar dokumentai, kuriais pagrindžiama prašoma valstybės paramos lėšų suma, Finansų ministerija, 

dėl tokios valstybės paramos lėšų sumos dalies,  nerengia ir neteikia Vyriausybei nutarimo projekto, raštu 

informuoja apie tai savivaldybės administracijos direktorių ir nurodo tokio sprendimo priežastis ir 
informuoja apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. 

18. Vyriausybei priėmus nutarimą dėl valstybės paramos gyventojams, ūkio subjektams, kitoms 

įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, teikimo, valstybės parama už žalą išmokama žalą 
patyrusiems gyventojams, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šiame 

punkte nurodyto Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo iš valstybės rezervo piniginių lėšų, o kai jų nepakanka, – 

iš kitų finansavimo šaltinių. 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
19. Nepagrįstai už žalą dėl ekstremaliosios situacijos suteikta valstybės parama išieškoma iš 

gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios 

situacijos, teikimo tvarkos aprašo 
priedas 

 

(Išvados apie gyventojo, ūkio subjekto ir kitos įstaigos patirtą žalą forma) 

 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

(buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) 

 

IŠVADA  

APIE GYVENTOJO, ŪKIO SUBJEKTO IR KITOS ĮSTAIGOS PATIRTĄ ŽALĄ 
_________________ Nr. _________ 

 (data) 

 

 

2022.Gyventojo, kuris dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, duomenys: 

 
________________________________________________________________________________________ 
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(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) 

 

 

2. Ūkio subjekto ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, duomenys: 

 

(teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas) 
 
3. Žalos atsiradimo data ir jos sąsaja su konkrečia ekstremaliąja situacija:  

 

(būtinų užduočių pavadinimas, atlikimo data ir vieta) 

 

4. Aplinkybės, kuriomis padaryta žala, ir žalos atsiradimo priežastinis ryšys su ekstremaliosios situacijos 

poveikiu:  

 
5. Žalos pobūdis ir dydis: 

 

Žalos pobūdis Dydis (eurais) 

1.  
2. 

... 

 

 
___________________________                        ________________                               _________________________ 

(pareigos)                                                            (parašas)                                                   (vardas ir pavardė) 

 

 
Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 1473, 2020-12-30, paskelbta TAR 2020-12-30, i. K. 2020-29163 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 85, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-07, i. K. 2022-02152 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=986454e04aaa11eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d834d0f0881a11ec902c973ca77da22a
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IS-937/662-I-3 priedas 

 
TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-08 
Sprendimas paskelbtas: TAR 2022-01-21, i. K. 2022-00925 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ  

VADOVAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, 

PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2022 m. sausio 20 d. Nr. V-119 

Vilnius 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 

15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl 

Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti žmogiškuosius resursus gyvybiškai svarbių 

valstybės funkcijų vykdymui: 

1. T v i r t i n u Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti 
nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad darbuotojai, vykdantys funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbias valstybės 
funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąraše, 

(toliau – gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai) dirba šiomis sąlygomis: 

2.1. turėjus sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar susirgus šia liga 
izoliavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 

12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, 

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, 
kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 

išskyrus šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytus atvejus; 

2.2. jei dėl didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, sergančių 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičiaus neįmanoma užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės 
funkcijų vykdymo (jeigu nėra galimybės šių funkcijų perduoti kitiems darbuotojams), dirbti gali besimptome 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) forma sergantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys 

darbuotojai, jų sutikimu, nesilaikydami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 
d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir 

gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyto izoliavimo laikotarpio;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

2.3. veikla vykdoma užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendime Nr. V-1546 „Dėl 

valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo 

sąlygų“ nustatytus reikalavimus, išskyrus nuostatas dėl medicininių veido kaukių ir respiratorių dėvėjimo. 
Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams rekomenduojama darbo metu, neturint 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
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kontakto su trečiaisiais asmenimis, bendraujant tik su kolegomis, dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 ar KN95 

lygio respiratorius (toliau – respiratoriai), kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. 
Susidarius šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytai situacijai, gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas 

vykdantiems darbuotojams respiratorių dėvėjimas privalomas. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 
asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

3. Įpareigoju gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių darbuotojų darbdavius: 

3.1.  tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių tipinių pareigybių grupių arba 
vardinį darbuotojų sąrašą; 

3.2. kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidaro gyvybiškai svarbias valstybės 

funkcijas  vykdančių darbuotojų trūkumas ir negali būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios funkcijos, priimti 

sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti šio sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos; 
3.3. užtikrinti, kad darbuotojui nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, būtų 

užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) 

anketa (https://atvejis.nvsc.lt/), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis, kuriems turi 
būti taikoma izoliacija.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-259, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. K. 2022-02123 

 

4. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 24 d. 
 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas   Arūnas Dulkys 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-119     

 

GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, 

PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠAS 

 

1. Energetinių išteklių užtikrinimas: 

1.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) darbuotojai, vykdantys 
branduolinės energetikos objektų priežiūros funkcijas ir (ar) dalyvaujantys Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos (VATESI) Ekstremaliųjų situacijų centro veikloje; 

1.2.  VĮ Ignalinos atominės elektrinės Operatyvinio valdymo, eksploatavimo, bendrųjų reikalų 

padalinių darbuotojai; 
1.3. Centralizuotų šilumos energijos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos energijos gamintojų 

gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos 

gamyba ir (arba) tiekimas būtų sutrikdyti), sistemų eksploataciją užtikrinantys darbuotojai;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-259, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. K. 2022-02123 

1.4.  AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro darbuotojai ir kiti kritinių pareigybių darbuotojai;  

1.5. AB  „Amber Grid“ sistemos valdymo centro darbuotojai; 

1.6.  AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriai; 
1.7.  AB „Ignitis grupė“ / AB „ESO“ elektros ir dujų dalies dispečeriai; 

1.8.  Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės operatyvinio valdymo komanda; 

1.9.  Kauno hidroelektrinės operatyvinio valdymo komanda. 
2. Kelių ir susisiekimo infrastruktūros užtikrinimas:  

2.1. AB „Detonas“ Saugos tarnybos darbuotojai, atsakingi už sprogmenų sandėlio apsaugą; 

2.2. AB „Kelių priežiūra“ mašinų operatoriai, darbų vadovai, meistrai; 

2.3.  AB „Smiltynės perkėla” darbuotojai; 
2.4. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo valdymo tarnybos specialistai ir vyr. specialistai (atliekantys 

fizinius darbus duomenų perdavimo tinkle); 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://atvejis/
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd1a24187d711ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd1a24187d711ecbd43a994b3e2e1cb
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2.5. Lietuvos transporto saugos administracijos Laivybos paslaugų, Jūrų departamento Laivybos 

priežiūros skyrių ir Paslaugų departamento teritorinių padalinių specialistai;  
2.6. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybos operatoriai, Laivų eismo 

tarnybos locmanai, Uosto priežiūros skyriaus dispečeriai, Laivyno skyriaus laivų įgulos; 

2.7. VĮ Lietuvos oro uostų  Aviacinio saugumo darbuotojai (patruliai, pamainos vadovai, 
inspektoriai), Operacijų darbuotojai (terminalo koordinatoriai, operatyvinio valdymo specialistai, inžinieriai, 

vairuotojai), Operacijų darbuotojai, atliekantys saugumo bei priešgaisrinio gelbėjimo funkcijas). Oro uostų 

antžeminio aptarnavimo agentūros, perono agentai, vairuotojai, krovikai, registracijos agentai, krovinių 

operacijų agentai;  
2.8. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Duomenų centrų inžinieriai, Paslaugų valdymo 

(monitoringo) skyriaus inžinieriai, Techninės priežiūros skyriaus inžinieriai; 

2.9. AB „Lietuvos paštas“ tinklo padalinio darbuotojai (laiškininkai, pensijų pristatytojai ir kiti 
darbuotojai, užtikrinantys pensijų bei kitų išmokų pristatymą galutiniams gavėjams); 

2.10. AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė:  Traukinių eismo tvarkdariai, stoties budėtojai. LTG Link 

traukinių mašinistai. LTG Link keleivius aptarnaujantis personalas (kasininkai ir  konduktoriai). LTG Cargo 

traukinių mašinistai, saugos paslaugas teikiantys darbuotojai;  
2.11. Pasienio kontrolės punktų direkcijos pasienio kontrolės punktus administruojantys darbuotojai; 

2.12. VĮ Oro navigacijos skrydžių vadovas, Skrydžių valdymo centro vyresnysis skrydžių vadovas, 

pamainos viršininkas, Ryšių, navigacijos ir stebėjimo tarnybos pamainos viršininkas, technikas, inžinierius.  
Papildyta papunkčiu: 
Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

3. Finansai ir bankų veikla – Lietuvos banko darbuotojai, atsakingi už stabilų kritinių veiklų 

vykdymą. 

4. Socialinės apsaugos užtikrinimas: 

4.1. Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai; 

4.2. Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėjai;  

4.3.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
darbuotojai, vertinantys neįgalumo ir (ar) darbingumo būklę; 

4.4.  Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

darbuotojai, tiesiogiai išduodantys neįgaliesiems būtinas techninės pagalbos priemones;  
4.5.  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Mobiliųjų komandų specialistai, budėtojai, gynėjai; 

4.6. Tiesiogiai su socialinių paslaugų gavėjais dirbantys su apgyvendinimu susijusių stacionarių ir 

nestacionarių įstaigų bei socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims arba asmenims su negalia asmens 
namuose teikiančių įstaigų darbuotojai.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

5. Vidaus reikalų sistemos ir viešojo saugumo užtikrinimas:  

5.1. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų darbuotojai, nepertraukiamai vykdantys pagalbos prašymų 
skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 priėmimą ir operatyvųjį pajėgų valdymą, gaisrų gesinimo, 

gelbėjimo darbų atlikimo ir vadovavimo šiems darbams funkcijas;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

5.2. Policijos departamento prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai, vykdantys reagavimo į 

pranešimus apie įvykius, viešosios tvarkos užtikrinimo, eismo priežiūros, areštinės ir kitų objektų apsaugos, 

konvojavimo, kriminalinės žvalgybos, ikiteisminių tyrimų, kriminalistinių tyrimų, pajėgų valdymo, 

specialiųjų užduočių, liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos funkcijas,  informacinių technologijų 
infrastruktūros, dokumentų, turto valdymo ir aptarnavimo padalinių darbuotojai, Lietuvos policijos 

mokyklos (kursantų rengimo) darbuotojai;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

5.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM valstybės sienos apsaugos funkcijas 
užtikrinantys darbuotojai ir Užsieniečių registracijos centre dirbantys darbuotojai;  

5.4. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys  sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų 

konvojavimo, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas; 
5.5.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys ikiteisminio tyrimo, 

kriminalinės žvalgybos funkcijas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
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5.6.  Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose dirbantys pareigūnai, psichologai, maitinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, kiti 
darbuotojai; 

5.7. Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertai; 

5.8. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatai, teikiantys nuolatinę antrinę 
teisinę pagalbą, tarnybos skyriaus administratorės; 

5.9. VĮ Registrų centro ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės informacinių 

išteklių, elektroninių ryšių paslaugų teikimą užtikrinantys darbuotojai, klientų aptarnavimą, archyvų ir 

registrų veiklas užtikrinantys darbuotojai; 
5.10. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos muitinės postų 

pareigūnai (muitinės kontrolės funkcijų užtikrinimui), muitinės informacinių sistemų centro specialistai 

(muitinės informacinės sistemos veiklos užtikrinimui), muitinės laboratorijos specialistai (prekių mėginių 
tyrimo laboratorijoje funkcijai užtikrinti), Sulaikytų prekių administravimo skyriaus specialistai (sulaikytų 

prekių paėmimo, saugojimo ir sunaikinimo funkcijų įgyvendinimui), Pažeidimų prevencijos skyriaus 

specialistai (ryšių valdymo centro funkcijų užtikrinimui), Turto valdymo skyriaus specialistai (pastatų 

apsaugos ir IT infrastruktūros veiklos užtikrinimas), Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai (kriminalinės 
žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo funkcijų užtikrinimui); 

5.11. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai; 

5.12. Savivaldybių viešąją tvarką užtikrinantys darbuotojai; 
5.13. Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo užtikrinimas: nenutrūkstama 

kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolė ir koordinavimas, dalyvavimas kardomosios priemonės 

– suėmimo paskyrimo, termino pratęsimo procese, procesinių veiksmų teisėtumo patvirtinimas, tarptautinis 
susižinojimas ir su šia veikla susijusių dokumentų valdymas.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

6. Krašto apsaugos užtikrinimas: 

6.1.  Krašto apsaugos sistemoje dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su įslaptinta informacija 
(gynybos planavimas, įsigijimų planavimas ir vykdymas, įslaptintos informacijos administravimas, personalo 

administravimas, finansinių dokumentų valdymas), informacinių technologijų priežiūra ir administravimu, 

kariūnų ir kursų klausytojų mokymu bei administravimu, Kibernetinio saugumo, Karinių objektų apsaugos 
užtikrinimu, ūkinės ir administracinės veiklos palaikymu; 

6.2.  Karinių vienetų medicinos ir valgyklų personalas;  

6.3.  Budinčios įgulos (Karinių jūrų pajėgų , Karinių oro pajėgų ) ir karinių vienetų apsaugos 

vykdymo personalas;  
6.4.  Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos ir Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro personalas; 

6.5.  Judėjimo kontrolės centro ir Karo policijos palydas vykdantis personalas; 

6.6.  Greitojo reagavimo pajėgų vadovavimo ir valdymo personalas;  
6.7.  Personalas vykstantis į tarptautines operacijas;  

6.8.  Tiesiogiai su Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir užsienio kariais Lietuvoje 

dirbantis personalas; 

6.9.  Taikos meto užduotis vykdančios pajėgos; 
6.10. Greitojo reagavimo pajėgos;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

6.11. NATO greito reagavimo pajėgų personalas; 
6.12. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos personalas.  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

7. Sveikatos apsaugos (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros svarbiausių paslaugų teikimo 

bei valdymo) ir farmacinės veiklos tęstinumo užtikrinimas:  

7.1. Asmens sveikatos priežiūra: visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus planinę 

pagalbą, teikiantys darbuotojai – greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, personalas, teikiantis 

neatidėliotinas paslaugas (infarkto, insulto, traumų klasteriai ir kt. skubios situacijos), skubios pagalbos 

skyrių, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiųjų skyrių, palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugas teikiantys darbuotojai ir kt. 

7.2. Visuomenės sveikatos priežiūra: laboratorinę diagnostiką atliekantys Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai, užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą 
vykdantys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
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Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Radiacinės saugos 

centro darbuotojai.  
7.3 Farmacinė veikla: farmacijos specialistai, užtikrinantys visuomenės vaistinių, ligoninės vaistinių ir 

universiteto vaistinės bei vaistinių preparatų didmeninio platinimo įmonių veiklą.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

8. Kritinių funkcijų  ir kitos veiklos  tęstinumo užtikrinimas: 

8.1.  Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai; 

8.2.  Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą užtikrinančių subjektų darbuotojai; 

8.3.  Gatvių priežiūros, komunalines paslaugas užtikrinančių įmonių darbuotojai;  
8.4.  Viešojo transporto funkciją užtikrinančių įmonių darbuotojai; 

8.5.  Už šiukšlių išvežimą savivaldybių teritorijose atsakingų subjektų darbuotojai; 

8.6.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojai, teikiantys gyvybiškai 

svarbių funkcijų užtikrinimą vykdančių darbuotojų vaikų priežiūros paslaugas  
8.7.  Socialines paslaugas teikiančių subjektų, nenurodytų 4.6 papunktyje, darbuotojai; 

8.8.  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbuotojai; 

8.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai bei žemės ūkio 

sektoriuje laboratorinę veiklą vykdantys, gyvūno produktyvumo tyrimus atliekantys darbuotojai. 

8.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – LRVK) Grėsmių valdymo ir krizių 
prevencijos grupės darbuotojai, gyvybiškai svarbių valstybei funkcijų tęstinumą užtikrinantys LRVK 

darbuotojai. 
Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 

 
Pakeitimai: 
 
1. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas 
Nr. V-158, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. K. 2022-01317 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, 

privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas 
Nr. V-259, 2022-02-07, paskelbta TAR 2022-02-07, i. K. 2022-02123 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, 

privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c8da28a07fa311ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd1a24187d711ecbd43a994b3e2e1cb
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4 , LT-01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 

 

 2022-01- Nr. (14)-D8E- 

Į  Nr.  

 

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

TN: tn  

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi derinimui 

pateiktą 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), teikia šias pastabas ir pasiūlymus:  

Įstatymo projekte keičiamos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 

sąvokos derintinos su Valstybine lietuvių kalbos komisija. 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 5 dalyje dėstomoje sąvokoje „Karšto vandens tiekimas“ turėtų 

būti nurodyti visi būdai, išvardinti šio straipsnio 2 dalyje dėstomoje sąvokoje „Apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdas“. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo galiojančios redakcijos sąvokoje „Karšto vandens 

tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens 

vartotojams“ nurodytas, be kita ko, ir pristatymas vartotojams, ši keičiama sąvoka atitinkamai 

tikslintina ją papildant.   

Įstatymo projekto 2 straipsnio 8 dalyje dėstoma sąvoka „Šildymo sezonas“ tikslintina, nes 

neaišku, kas yra „nustatytos paskirties savivaldybių pastatų“, kas yra „vartotojas“: daugiabutis 

namas, butas, ar kt. Siūlome nustatyti, kad kiekvienas daugiabutis namas pradeda šildymo sezoną 

individualiai, bet ne vėliau kaip savivaldybei oficialiai paskelbus apie sezono pradžią. 

Atsižvelgiant į Įstatymo projekto 12 straipsnio, kuriuo keičiamas Įstatymo 20 straipsnis, 1 

dalies nuostatas, kad ,,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)“, 

atitinkamai patikslinti Įstatymo projekto susijusius straipsnius, įvertinant visus minėtus šilumos 

punkto nuosavybės atvejus.  

Įstatymo projekto 14 straipsnis, kuriuo keičiamas Įstatymo 23 straipsnis, tikslintinas, nes 

Įstatyme ir Įstatymo projekte nėra sąvokos „pertvarkymas“, todėl neaišku, ar „pertvarkymo“ 

projekto parengimas ir darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

nuostatomis, pagal kurias, be kita ko, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui 

reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, projektas, namo butų ir kitų patalpų savininkų 

protokolinis sprendimas. Sprendimus dėl namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančios pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo priima 

savininkai, jei sistemos pertvarkymui naudojamos valstybės paramos lėšos, sukuriamas naujas 

bendrojo naudojimo objektas, sprendimas priimamas savininkų balsų dauguma Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka1. Neaišku, ar tokie projektai 

 
1 Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 3 dalis. 

https://am/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
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valstybės paramai gauti rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos 

daugiabučiams (atnaujinti) modernizuoti įstatymo nuostatomis. Pažymėtina, kad namo butų ir kitų 

patalpų savininkai taip pat gali priimti sprendimą nesiskolinti lėšų, bet patvirtinti lėšų kaupimo 

planą. Pažymėtina, kad be savininkų sprendimo valdytojas nedelsiant organizuoja, be kita ko, 

inžinerinių sistemų gedimų šalinimą, kitus darbus planuoja, numato jiems kauptinų lėšų poreikį, 

planus derina su savininkais, teikia jiems tvirtinti, organizuoja lėšų kaupimą ir savininkų sprendimo 

įgyvendinimą, atstovaudamas savininkams.    

Siūlytina pagal minėtas nuostatas atitinkamai suderinti Įstatymo projekto 15 straipsnio 3 

dalies nuostatas dėl išmontuoto šilumos punkto grąžinimo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto 

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, įvertinant tai, kad tokie projektai 

rengiami vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo nuostatomis.  

Įstatymo projekto 15 straipsnio 3 dalies nuostatos iš dalies sprendžia problemą, atnaujinant 

(modernizuojant) šilumos punktus, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programą, tačiau manome, kad šiame punkte numatyta sąlyga „jeigu šilumos 

punkto įrenginių grąžinimas numatytas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse 

sąlygose“, palieka galimybę šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo piktnaudžiavimui, išduodant 

technines sąlygas (pvz. gali nurodyti, kad šilumos punktas turi būti įsigyjamas), todėl siūlome šią 

sąlygą išbraukti.  

Siekiant aiškumo, siūlome techninius patikslinimus Įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo 8 

straipsnio 3 daliai: 

„3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 

vartotojams būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 

<...> Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų 

teritorijos ir pateikiami leidžiami 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 poveikį aplinkai mažinimo galimybes ir palyginti juos 

su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius.“ 

Siūlome Įstatymo projekto 13 straipsniu papildytą Įstatymo 22 straipsnio 6 dalį tikslinti taip, 

kad informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių išteklių 

energijos procentinę dalį vartotojui visais atvejais būtų nurodyta išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo 

pranešime). 

Atsižvelgiant į Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės2 papunktyje 31.2.1 

nustatytą uždavinį iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro mažosios energetikos sektoriuje3, siūlome 

pagal Įstatymo projekto 4 straipsnį naujai savivaldybėms rengti numatytame strateginiame plėtros 

plane nurodyti priemones, kuriomis numatoma atsisakyti iškastinio kuro, ir jų įgyvendinimo 

terminus.  

Įstatymo projekto 4 straipsniu naujai papildomo 82 straipsnio 4 dalyje tikslinga pabrėžti, kad 

numatyta strateginio šilumos ūkio plėtros plano kaštų ir naudos analizė įvertintų naudą ar 

patiriamus kaštus dėl poveikio aplinkai. 

Atkreipiame dėmesį, kad naujai papildomo 82 straipsnio 2 dalyje nurodytas šilumos ūkio 

strateginio plėtros plano tikslas atitinka (iš dalies dubliuoja) šiame Įstatyme nurodytą šilumos ūkio 

specialiojo plano tikslą, todėl šią dalį siūlome tikslinti nurodant, kad šis plėtros planas numato 

priemones mažinti šilumos sąnaudas, užtikrinant kuo mažesnį poveikį aplinkai: 

 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490. 
3 Mažąja energetika laikoma energiją gaminantys įrenginiai (maži kurą deginantys įrenginiai, kurių galia siekia iki 20 

MW) ir ją naudojantys sektoriai (namų ūkiai, viešasis, paslaugų, statybų, žuvininkystės, miškininkystės sektoriai ir kt.), 

kurie nepatenka į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. 
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„2. Pagrindinis savivaldybės strateginio šilumos ūkio plėtros plano tikslas yra užtikrinti tvarią 

šilumos ūkio plėtrą, tenkinti vartotojų šilumos poreikius būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir 

siekiant mažinti neigiamą poveikio aplinkai neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 

Numatant šilumos sąnaudų mažinimo veiksmus, užtikrinant nuoseklų poveikio aplinkai 

mažinimą.“ 

 

Šiuo metu tiek Įstatyme, tiek Įstatymo projekto 10 straipsnio keičiamo 15 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta, kad “<…> vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją <…>”. 

Pažymėtina, kad paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo, laikomas 1-uoju 

apsirūpinimo karšto vandeniu būdu, todėl vartojai gali pasirinkti vieną apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą, t. y. paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo (1-asis) arba 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo (2-asis) 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 (3-iasis). Atsižvelgiant į tai, siūlome Projekte įtvirtinti, kad “<…> 

vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą  <…>”. 

Pažymėtina, kad Įstatyme numatyta, jog kai karšto vandens tiekėjas tiekia karštą vandenį (1-

asis būdas), nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas 

šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams, tačiau Įstatyme nėra 

pareigos išdalyti ir paskirstyti nepaskirstytą karšto vandens kiekį. Atkreiptinas dėmesys, kad 

Įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje įtvirtinta sąvoka – „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis4“, tačiau 

daugiau tekste ji nevartojama. Atsižvelgiant į tai, siūlome Įstatymo projekte įtvirtinti, kad kai karšto 

vandens tiekėjas tiekia karštą vandenį, nustatant mokesčius už karštą vandenį, analogiškai kaip 

dabar įtvirtinta, kad „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“, numatyti, jog tokiu pat būdu gali būti priskirtas ir 

išdalijamas apmokėti vartotojams nepaskirstytas karšto vandens kiekis. 

Pažymėtina, kad vadovaujantis galiojančiomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau 

– Taisyklės) nuostatomis5 (193 p.) daugiabučio namo gyventojai priėmę sprendimą apsirūpinti 2-

uoju karšto vandens būdu, privalo paskirti tinkamai įgaliotą atstovą, kuris su šilumos ir geriamojo 

vandens tiekėjais pasirašo atitinkamas sutartis. Pagal Taisyklių nuostatas pasirinkus 2-ąjį 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, gyventojų įgaliotas asmuo yra daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta 

tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Vartotojams teisėtai atstovaujantis 

asmuo su geriamojo vandens tiekėju atsiskaito pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens 

skaitiklio rodmenis. 

Atkreipiame dėmesį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 2011 m. gruodžio 15 d. 

administracinėje teismo Nr. I-442-18/2011 byloje, Energetikos ministerija pateikė atsiliepimą, kad 

„Sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo priima ne kiekvienas šilumos 

vartotojas individualiai, bet Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis 

priimamas kolegialus visų atitinkamo daugiabučio namo patalpų savininkų sprendimas. Priėmus 

kolegialų patalpų savininkų (šilumos vartotojų) sprendimą, jis įgyvendinamas taip pat ne 

individualiai kiekvieno vartotojo, bet jų įgalioto asmens – bendrijos valdybos pirmininko (bendrijos 

 
4 Šilumos ūkio įstatymo  2 str. 21 d. „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų 

paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir 

butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.“ 

5 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297  „Dėl Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
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pirmininko), patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioto asmens arba patalpų 

savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus, kaip nurodyta Civilinio kodekso 4.85 

straipsnio 3 dalyje. Taigi Taisyklėse nurodytas vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo arba 

vartotojų įgaliotas asmuo nėra ir jokia apimtimi neveikia kaip „tarpininkas“ tarp šilumos tiekėjo ir 

šilumos vartotojų, tariamai vykdantis ūkinę komercinę veiklą šilumos ūkio sektoriuje, tačiau 

išimtinai vykdo šilumos vartotojų atstovo funkcijas Civilinio kodekso 2.132 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta apimtimi. Būtent šiuo aspektu priėmus sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo 

pasirinkimo susiklosto patalpų savininkų (šilumos vartotojų) atstovavimo teisiniai santykiai <…>.”  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 14 d. priėmęs nutartį civilinėje byloje Nr. 

3K-3-435/2014 (S), teikdamas išaiškinimą kaip tinkamai turėtų būti organizuojamas 2-asis 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, pažymėjo, kad „Dėl geriamojo vandens tiekimo karštam 

vandeniui ruošti daugiabučiuose namuose techninės ir teisinės specifikos daugiabučio namo 

savininkai turėjo pasirinkti ir įgalioti atstovą, kuris su teikiamų paslaugų teikėjais pasirašytų 

atitinkamas sutartis, būtų atsakingas už šilumos ir geriamojo vandens paskirstymą ir išlaidų 

daugiabučio namo butų savininkams apmokėti išdalijimą, taip pat pakeisti sudarytas šilumos ir 

karšto vandens tiekimo sutartis, sudaryti naujas sutartis su vandens tiekėju, karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoju“.  

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, į galiojančių teisės aktų nuostatas, į Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, kaip tinkamai tūrėtų būto organizuojamas 2-asis apsirūpinimo 

karšu vandeniu būdas, į praktikoje pagal teisės aktų nuostatas veikiančius modelius, siūlome 

Įstatymo projekte numatyti šias pagrindines nuostatas, kad kai vartotojai Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo būdą, šilumą karštam vandeniui ruošti perkama 

iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens 

tiekėjo (2-asis būdas): 

- vartotojai apie priimtą sprendimą dėl sutikimo pasirinkti minėtą būdą, raštu 

informuoja geriamojo vandens tiekėją ir šilumos tiekėją; 

- vartotojai, pasirenka teisėtai atstovaujantį asmenį (butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų 

administratorius), kuris su geriamojo vandens tiekėju, vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartį, o su šilumos tiekėju šilumos, skirtos karštam vandeniui 

ruošti bei cirkuliacijai, pirkti, sutartį; 

- daugiabučio namo nupirkto geriamojo vandens kiekis karštam vandeniui ruošti 

nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate 

prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;  

- už daugiabučio namo butuose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, 

eksploatavimą, šių prietaisų atitikimą Metrologijos įstatymo reikalavimams atsakingas vartotojams 

teisėtai atstovaujantis asmuo;  

- šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami karštam vandeniui paruošti suvartoto 

geriamojo vandens kiekio paskirstymui, kurį atlieka teisėtai atstovaujantis asmuo. Fiksuotas 

suvartoto geriamojo vandens kiekio skirtumas (prieš karšto vandens ruošimo įrenginį rengto 

geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir butuose įrengto karšto vandens apskaitos 

prietaiso rodmenis) kuris ne rečiau kaip kartą per metus išdalinamas visiems daugiabučio namo 

vartotojams pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį; 

- teisėtai atstovaujantis asmuo atsakingas už atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais; 

- geriamojo vandens tiekimo už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

atsiskaitymo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. 

Pažymėtina, kad Įstatyme taip pat turi aiškiai įvardinta koks asmuo bus atsakingas už karšto 

vandens kokybę, kai pasirenkamas minėtas būdas. 

Aplinkos ministerija atitinkamai pakoreguos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymą. 
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J. Vaišnorienė tel. 8 695 54136, e. p. judita.vaisnoriene@am.lt  

P. Žvirblis, tel.  8 695 28551, e. p. paulius.zvirblis@am.lt 

J. Kaklauskienė, tel. 8 620 82238, e. p. jurate.kaklauskiene@am.lt  

O. Burneikaitė Raugalienė, 8 695 27279, e. p. ona.raugaliene@am.lt 

 

 

 

LŠTA INFO. Komentaras – AM pastabos ŠŪĮ 

 

AM pateikusi pastabas ŠŪĮ projektui dėl 2KV būdo, mano nuomone, nusišneka, nes 1 ir 2 būdą 

sutapatina ir abejais atvejais yra tarpininkas – kuo skiriasi kv tiekėjas nuo įgalioto asmens? 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults

=0&searchModelUUID=e3db2cc6-d5ae-4281-b034-ef80e4481abf  

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 14 d. priėmęs nutartį civilinėje byloje Nr. 

3K-3-435/2014 (S), teikdamas išaiškinimą kaip tinkamai turėtų būti organizuojamas 2-asis 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, pažymėjo, kad „Dėl geriamojo vandens tiekimo karštam 

vandeniui ruošti daugiabučiuose namuose techninės ir teisinės specifikos daugiabučio namo 

savininkai turėjo pasirinkti ir įgalioti atstovą, kuris su teikiamų paslaugų teikėjais pasirašytų 

atitinkamas sutartis, būtų atsakingas už šilumos ir geriamojo vandens paskirstymą ir išlaidų 

daugiabučio namo butų savininkams apmokėti išdalijimą, taip pat pakeisti sudarytas šilumos ir 

karšto vandens tiekimo sutartis, sudaryti naujas sutartis su vandens tiekėju, karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoju“. 

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, į galiojančių teisės aktų nuostatas, į Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, kaip tinkamai tūrėtų būto organizuojamas 2-asis apsirūpinimo 

karšu vandeniu būdas, į praktikoje pagal teisės aktų nuostatas veikiančius modelius, siūlome 

Įstatymo projekte numatyti šias pagrindines nuostatas, kad kai vartotojai Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo būdą, šilumą karštam vandeniui ruošti perkama 

iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens 

tiekėjo (2-asis būdas): 

− vartotojai apie priimtą sprendimą dėl sutikimo pasirinkti minėtą būdą, raštu informuoja 

geriamojo vandens tiekėją ir šilumos tiekėją; 

− vartotojai, pasirenka teisėtai atstovaujantį asmenį (butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, 

jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų 

administratorius), kuris su geriamojo vandens tiekėju, vartotojų vardu pasirašo geriamojo 

vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartį, o su šilumos tiekėju šilumos, skirtos 

karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti, sutartį; 

− daugiabučio namo nupirkto geriamojo vandens kiekis karštam vandeniui ruošti 

nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo 

įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis; 

− už daugiabučio namo butuose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, 

eksploatavimą, šių prietaisų atitikimą Metrologijos įstatymo reikalavimams atsakingas 

vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo; 

− šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami karštam vandeniui paruošti suvartoto 

geriamojo vandens kiekio paskirstymui, kurį atlieka teisėtai atstovaujantis asmuo. 

Fiksuotas suvartoto geriamojo vandens kiekio skirtumas (prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį rengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir butuose įrengto karšto 

vandens apskaitos prietaiso rodmenis) kuris ne rečiau kaip kartą per metus išdalinamas 

visiems daugiabučio namo vartotojams pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

4.82 straipsnio 3 dalį; 

− teisėtai atstovaujantis asmuo atsakingas už atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais; 

mailto:judita.vaisnoriene@am.lt
mailto:paulius.zvirblis@am.lt
mailto:jurate.kaklauskiene@am.lt
mailto:ona.raugaliene@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e3db2cc6-d5ae-4281-b034-ef80e4481abf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e3db2cc6-d5ae-4281-b034-ef80e4481abf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ba06d4087e311ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e3db2cc6-d5ae-4281-b034-ef80e4481abf
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− geriamojo vandens tiekimo už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

atsiskaitymo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. 

Pažymėtina, kad Įstatyme taip pat turi aiškiai įvardinta koks asmuo bus atsakingas už karšto 

vandens kokybę, kai pasirenkamas minėtas būdas. 

Aplinkos ministerija atitinkamai pakoreguos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymą. 

 
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  

 

 
Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10
1
,
 
12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 IR 35 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8
2
, 8

3
 IR 18

1
 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 

2022. 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.“ 

2. 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.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi: 

„10
1
. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto Tarybos paskirtas šilumos tiekėjas, vykdantis 

garantinį šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos 

galiojimas.“ 

4. Papildyti 2 straipsnį 102 dalimi: 

„10
2
. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos tiekėjo, kai 

šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.“ 

5. 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.“ 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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6. 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.“ 

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

„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.“ 
8. 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.“ 

12. 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.“ 

13. 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 
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(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. 

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 8
2
 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 
„8

2
 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; 

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; 
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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 8
3
 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 

„8
3
 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;  

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. 
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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 18
1
 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, 

vadovaudamasis šio įstatymo 18
1
 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 18
1
 straipsnio nuostatomis. Savivaldybės institucija, siekdama pratęsti 

garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje, Energetikos ministerijai, Tarybai ir Valstybinei 

vartotojų teisių apsaugos tarnybai turi nurodyti 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 

2022. 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.“ 

2. 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 
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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. 10
1
 straipsnio pakeitimas 

2022. 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.“ 

2. 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: 

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 
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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 

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 18
1 
straipsniu 

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu: 

„18
1
 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. 
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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. 

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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 

2022. 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 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 
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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 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 
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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, 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 



 

69 

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 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 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 
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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 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. 
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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. 

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. 
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Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 
Respublikos Prezidentas 
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LR Energetikos ministerijai   2022-02-07  Nr. (6)-SD-81 

    Į 2021-12-29  Nr. (21.2-25Mr.)3-2251 

 

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 savivaldybių asociacija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

pakartotiniam derinimui pateiktą 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 – Projektas) ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus: 

1. Projekto 2 str. 101 d. Garantinis šilumos tiekėjas. Projekto 2 str. 102 d. Garantinis šilumos 

tiekimas. Projekte siūlomos dvi naujos sąvokos: garantinis šilumos tiekėjas ir garantinis 

šilumos tiekimas. Savivaldybės mano, jog garantinio šilumos tiekimo paskirtis galimai 

nesuderinama su savivaldos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 

Taryba) funkcijų įgyvendinimu, nes:  

a. Savivaldai Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai suteikia teisę organizuoti šilumos 

tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam 

vandeniui ruošti, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu. Projekte numatoma, kad 

garantiniu šilumos tiekėju išrenka Taryba šilumos tiekimo įmonę, kurios finansinio, 

vadybinio ir technologinio pajėgumo rodikliai yra geriausi. Ar tai reiškia, kad Taryba 

gali nušalinti esamą šilumos tiekėją ir paskirti kitą šilumos tiekėją (net ne operatorių, o 

tiekėją)? Būtina diskusija šiuo klausimu ir detali Energetikos ministerijos siūlomų 

pakeitimų analizė. 

b. Projekte sakoma, kad garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti nedelsiant nuo 

sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją priėmimo, 

o tuo tarpu Įstatymo 30 str. 12 d. reglamentuoja, kad jeigu sprendimas dėl licencijos 

galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui 

šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo 

priėmimo. Be to, Projekto 181 str. 9 punkte nurodoma, kad Taryba garantiniu šilumos 

tiekėju išrenka konkurso būdu. Įvertinus tai, kad konkursą organizuoti, jį paskelbti, 

įvertinti konkurso dalyvių atitiktį ir pan., dar be to, kad konkurso rezultatai gali būti 

apskųsti, užima nemažai laiko, o tai nesuderinama su Projekto nuostata, kad garantinis 

šilumos tiekimas pradedamas vykdyti nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar 

panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją priėmimo. Papildomai Įstatyme 

numatyta, kad Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos 

sąlygų laikymosi pažeidimą arba paaiškėjus, kad prašyme išduoti licenciją pateikti 

klaidingi duomenys, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir 

nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Tai reiškia, kad nuo 

licencijos sustabdymo įmonei Įstatymas suteikia teisę pasitaisyti, o ši nuostata Projekte 

nekeičiama. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bf601320881811ecb8b0fe92fb660e20


 

74 

c. Šilumos tiekimo licencijos galimi panaikinimo atvejai nurodyti Įstatymo 30 str. 11 

punkte. Klausimas, kiek tokių atvejų yra žinoma nuo Įstatymo įsigaliojimo 2003 m.? 

Abejotinas šios pataisos tikslingumas, kuris tik sukelia papildomą administracinę naštą 

(pirmiausia Tarybai, kurios prioritetinės funkcijos turėtų būti kitos – vėluoja šilumos 

bazinių kainų perskaičiavimai daugiau nei metus). 

d. Tarybos funkcijos yra reglamentuotos Energetikos įstatymu. Svarstytina, ar Tarybos 

kompetencijoje yra savarankiškoje savivaldos teritorijoje organizuoti garantinio 

tiekėjo konkursą ir be savivaldos leidimo įpareigoti kitą teikėją naudotis tos 

savivaldybės infrastruktūra. 

e. Įvertinus visą Projekte reglamentuotą garantinio šilumos tiekėjo kontekstą, įskaitant 

Projekto 181 straipsnio reglamentavimą, pastebimi savivaldybei priklausančio turto 

(šilumos ūkio infrastruktūros) nacionalizavimo požymių, nes nėra aišku, kokias teises 

ir pareigas į savo turtą turės savivaldybė, dirbant garantiniam šilumos tiekėjui. 

Neaišku, kaip bus pasielgta su esamo šilumos tiekėjo personalu, įmonės finansiniais 

įsipareigojimais, naujomis investicijomis ir pan. Todėl atsižvelgus į išdėstytus 

argumentus, siūlome Energetikos ministerijai atsisakyti Projekte siūlomų 

nuostatų, susijusių su garantiniu šilumos tiekėju. 

2. Projekto 2 str. 29 d. Šildymo sezonas. Savivaldybės prašo Projekte reglamentuoti konkretų 

privalomą šildymo sezono pradžios laiką daugiabučiuose namuose. 

3. Projekto 8 str. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai. Projekto 8 str. 3 punkto 

pakeitime netikslinga nurodyti, kad šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo kriterijai turėtų 

nepažeisti technologinio neutralumo principo. Šis principas šiuo atveju netinkamas, nes 

saulės jėgainė ar šilumos siurblys neveiks žiemą kritinėmis klimatinėmis sąlygomis, kai 

šilumos gamyba tampa ypatingai atsakinga. Specialieji planai turi numatyti ir patikimumo 

reikalavimų užtikrinimą: šilumos šaltinių išdėstymą, trasų sužiedinimą ir t.t., kad 

centralizuoto tiekimo sistema būtų atspari kritinėms rizikoms. Todėl siūlome žodžių junginį 

„kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo“ išbraukti. 

i. Projekto 8 str. 4 punkte siūlome atsisakyti, kad Elektros, geoterminės energijos ir kiti 

ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje. Esant šiai 

nuostatai specialieji šilumos ūkio planai neturi savo prasmės ir jų tikslingumas 

abejotinas, jei bet kada bet kas gali pasikeisti šildymo būdą, todėl siūlome išbraukti: 

„<..> Elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi 

visoje savivaldybės teritorijoje“. 

4. Projekto 82 str. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. Savivaldybės rengs ir 

specialiuosius šilumos ūkio plėtros planus ir šilumos ūkio 10 metų strateginius planus, o 

šilumos tiekėjai dar rengs ir dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą (pagal 

Projekto 83 straipsnį). Akivaizdu, kas tie visi strateginiai planai, rengiami savivaldybių ir 

šilumos tiekėjo, persipina vienas su kitu ir nėra neaiškus jų tikslingumas, kurio nuostatos 

bus pagrindinės ir pan. Savivaldybės primygtinai siūlo Projekte numatyti rengti vieną 

strateginį planą: šilumos tiekėjas rengia dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros planą (Projekto 83 straipsnis), o savivaldybės rengiamo 10 metų strateginio 

šilumos ūkio plėtros plano (82 straipsnis) atsisakyti. 

5. Projekto 83 str. Atkreipiame dėmesį, jog Projekte nėra reglamentuota, kaip bus nauja 

šilumos ūkio infrastruktūra suderinama su investicijų atsipirkimo laikotarpiu. Tarybos ir 

savivaldybės suderinti ir viešosiomis lėšomis sukuriami šilumos gamybos ir tiekimo 

objektai bei infrastruktūra, kuri įtraukiama į atitinkamus miestų infrastruktūros vystymo 

planus, turi turėti lūkestį sulaukti investicijų padengimo ir atsipirkimo. 

6. Projekto 24 str. siūloma reglamentuoti, kad jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, <...>, išmontuoti 

šilumos punkto įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui. 

Savivaldybės mano, jog yra netikslinga gerai techniškai veikiančius šilumos punkto 

įrenginius išmontuoti ir juos grąžinti savininkui tik dėl nuosavybės teisės priežastinio ryšio. 
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Projekto 15, 20 str. kalbama apie šilumos punktų skirtingą nuosavybę, atitinkamai jų 

priežiūrą, karšto vandens tiekėjo pasirinkimą, tačiau minėtas straipsnis reikalauja išmontuoti 

šilumos punkto įrenginius, priklausančius šilumos tiekėjui, todėl neaišku, kodėl 

gyventojams nesuteikiama teisė pasirinkti šilumos punkto nuosavybės savininko. Visiškai 

netikslinga būtų atnaujinant vidaus šildymo sistemą, pvz., subalansuojant, keičiant 

izoliaciją, reikalauti, kad išmontuotų ir seną ir gyventojai įsirengtų naują šilumos punktą, 

todėl siūlome šio reikalavimo atsisakyti. 

7. Projekto 30 str. 13 d. 5 punkto savivaldybės siūlo atsisakyti: „derinti su savivaldybės 

administracija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų vykdymą“. Eiliniai remonto planai neturi būti su 

niekuo derinami, o derinamos tik – investicijos. 

8. Projekto 32 str. Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis, Šilumos pastoviosios dalies 

pajamų lygis, Šilumos bazinis pajamų lygis. Projekte numatoma, kad šilumos tiekėjams, 

tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh per metus šilumos licencijas ir toliau išduos, sustabdys ar 

panaikins Taryba (Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 2 dalis). Tačiau tik šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus pateikia Tarybai šilumos metinį 

pajamų lygį. Siūlome Projekto 32 straipsnyje visur 25 GWh keisti į 10 GWh, kaip buvo iki 

šiol. 

Projekte siūloma daug naujų šilumos ūkio valdymo tobulinimo būdų, kurių galutinė nauda 

tiek vartotojams, tiek šilumos tiekėjams, tiek savivaldybėms, tiek valstybei yra abejotina. 

Savivaldybės mano, jog siūlomas Projektas turi būti išdiskutuotas ne tik Šilumos taryboje, bet ir su 

visais šilumos ūkio sektoriaus dalyviais. Savivaldybės nesutinka su daugeliu Projekte siūlomų 

nuostatų ir prašo jas koreguoti. Kai kurioms Projekto nuostatoms reikalinga detali analizė, todėl 

esame pasirengę bendradarbiauti, siekiant optimalaus ir naudingo galutinio įstatymo Projekto. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė      Roma Žakaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Kazlauskienė, tel. 8 618 58715, el. p. agne.kazlauskiene@lsa.lt 
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 LRP 2022-02-09 pranešimas. 

TN: tn  

 

PREZIDENTAS TEIKIA DEKRETĄ DĖL INFLIACIJOS PASEKMIŲ SUŠVELNINIMO 

GYVENTOJAMS 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia 

Seimui dviejų įstatymų pataisas, siūlydamas priemones mažiausias ir vidutines pajamas 

gaunančių žmonių perkamajai galiai padidinti, infliacijos sukeltoms pasekmėms amortizuoti. 

Infliacijos pasekmes gyventojams šalies vadovas aptarė susitikime su profesinių sąjungų 

atstovais. Su jais taip pat diskutavo, kaip Lietuvoje stiprinti socialinį dialogą, plėsti kolektyvinių 

susitarimų praktiką. Pasak LR Prezidento, socialinis dialogas naudingas ne tik darbuotojams, bet ir 

darbdaviams, padedantis plėtoti kokybiškas darbo vietas, o kolektyviai susitarimai yra kokybiško 

socialinio dialogo įrankis. Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 

pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius 

Ričardas Garuolis, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis. 

„Šiuo metu auga ne tik šildymo, dujų ir elektros, bet ir kuro, maisto ir paslaugų kainos, 

vadinasi, nuo dviženklės infliacijos labiausiai nukenčia mažesnių pajamų gavėjai. Sprendimų reikia 

šiandien. Valstybės pareiga solidariai padėti šiems gyventojams fokusuotomis ir savalaikėmis 

priemonėmis, tokiomis kaip tikslinės vienkartinės 100 eurų išmokos bei spartesnis 

neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) didinimas – papildomai 50 eurų dar šiais metais“, – sakė 

Prezidentas. 

Vienkartines 100 eurų išmokas gautų socialinio draudimo pensijų, šalpos išmokų gavėjai, 

vaikai nepasiturinčiose šeimose, negalią turintys vaikai ir vaikai šeimose, auginančiose tris ir 

daugiau vaikų. Pagal įstatymo projektą vienkartinė išmoka bendru atveju būtų išmokama iki 2022 

m. balandžio 30 dienos. 

Taip pat Prezidentas siūlo didinti NPD nuo 460 iki 510 eurų , numatant įsigaliojimą nuo 

š. m. kovo 1 d. (retrospektyviai taip pat pritaikant pakeistą NPD ir nuo šių metų pradžios). 

Didžiausią naudą – 120 eurų per metus – turėtų mažiausių pajamų gavėjai, gaunantys minimalią ir 

panašaus dydžio algą.  Taip pat finansinė nauda dėl didesnio NPD pasiektų ir asmenis, kurie gauna 

iki 1 vidutinio darbo užmokesčio, o tai yra apie 73 proc. dirbančiųjų. Proporcingai siūloma didinti 

NPD žmonėms su negalia. 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. tarp dirbančių asmenų žemiau 

skurdo rizikos ribos buvo 8 procentai. Senatvės pensininkai, žmonės su negalia ir šeimos, 

auginančios tris ir daugiau vaikų, išlieka didžiausią skurdo riziką patiriančiomis visuomenės 

grupėmis. Jų skurdo rizikos lygis – per 30 procentų. 

Fiskalinio tvarumo atžvilgiu Prezidento siūlomas bendras priemonių paketas dėl kainų šoko 

švelninimo – NPD didinimas ir vienkartinės fokusuotos išmokos – sudaro 0,3 proc. BVP ir neviršija 

tikėtino viršplaninių pajamų iš netiesioginių mokesčių dėl ženkliai didesnės infliacijos dydžio. 

Infliacijos pasekmių švelninimo priemones praėjusią savaitę Prezidentas aptarė ir  su 

Vyriausybės, visų Seimo frakcijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, kitais socialiniais 

partneriais. 

Prezidento komunikacijos grupė 

Informacija atnaujinta 2022.02.09  

https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-teikia-dekreta-del-infliacijos-pasekmiu-susvelninimo-gyventojams/37641
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LIETUVOS RESPUBLIKOS  

VIENKARTINĖS IŠMOKOS INFLIACIJOS NEIGIAMŲ PASEKMIŲ MAŽINIMUI  

ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2022. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir 

uždaviniai 

Remiantis Europos Komisijos 2021 m. spalio mėnesio komunikatu6, energijos kainų augimas kelia 
didžiulį susirūpinimą piliečiams, įmonėms, Europos institucijoms ir vyriausybėms visoje ES. Nors energijos 

kainos ne kartą svyravo ir anksčiau, šį kartą jos kyla ES atsigaunant po COVID-19 krizės. Tai gali turėti 

įtakos ekonomikos atsigavimui ir jo teisingumui bei įtraukumui. Elektros energijos kainos 2021 m. rudenį 

didėjo visų pirma dėl spartaus pasaulinės dujų paklausos augimo atsigaunant ekonomikai. Tuo tarpu pasiūla 
nežengia koja kojon su didėjančia paklausa, o to poveikis juntamas ne tik ES, bet ir kituose pasaulio 

regionuose. 

Remiantis Lietuvos banko informacija7, nepaisant buvusių lūkesčių, energetinių išteklių bei kitų 
žaliavų rinkose įtampa kol kas neslūgsta. Plintant COVID-19 viruso omikron atmainai ir tvyrant 

geopolitinėms grėsmėms, po kritimo praėjusių metų pabaigoje energetinių išteklių ir kitų žaliavų kainos vėl 

padidėjo. Remiantis ateities sandorių kainomis, 2021 m. lapkričio mėnesį rinkose buvo tikimasi ženklaus 
gamtinių dujų kainų kritimo (iki 48 Eur už MWh) 2022 m. balandžio mėnesį. Tvyrant geopolitinei įtampai, 

šiandien tikėtina gamtinių dujų kaina 2022 m. balandžio mėn. – apie 1,7 karto didesnė. Energijos prekės 

gruodžio mėnesį lėmė 4,3 proc. punkto bendrosios infliacijos. Prekių ir paslaugų metinis kainų augimas 

gruodžio mėnesį: energija +38,9 proc., šilumos energija +60 proc., maisto prekės, įskaitant alkoholinius 
gėrimus ir tabaką, +9 proc., paslaugos +7,3 proc., pramonės prekės +5,8 proc.  

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, metinė infliacija sausį, palyginti su 2021 m. sausiu, 

siekė 12,2 proc. ir buvo aukščiausia nuo 2008 m. rugpjūčio. Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo būsto, 
vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų, maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, transporto 

prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. 

Tarptautinio valiutos fondo vertinimu8, aukšta infliacija išliks ilgiau, nei anksčiau tikėtasi. Energijos 

ir maisto produktų kainų sąlygota aukšta infliacija išliks aukšta 2022 m. pirmą pusmetį. Nors vėliau tikimasi 
mažesnės infliacijos, tačiau dėl to yra reikšmingas neapibrėžtumas. 

2022 m. valstybės biudžete patvirtinti kertiniai žmonių pajamas didinantys sprendimai buvo 

numatyti remiantis biudžeto projektu, teiktu praėjusių metų spalio mėnesį, parengtu pagal 2,5 proc. 
infliacijos prognozę. Kaip rodo pirmiau pateikti Lietuvos banko duomenys, rudenį reikšmingai kito energijos 

produktų ateities sandorių kainos. Dėl to racionalu yra šios dienos aplinkoje įvertinti paaštrėjusias infliacijos 

tendencijas ir papildomomis priemonėmis sušvelninti kainų šoko pasekmes šalies gyventojams. 
Pirminiu valstybės biudžetu buvo numatytas pensijų, neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) 

didinimas, minimalaus mėnesio atlyginimo augimas (MMA) 12–15 proc., kurie yra artimi gruodžio–sausio 

mėnesio metinėms infliacijoms. O tai signalizuoja, kad stoja skurdo ir nelygybės mažėjimas, nes kartu su 

patikslintu biudžetu nebebuvo keičiami iš anksto numatyti pensijų, NPD ar MMA dydžiai. Vienintelė 
korekcija patikslintame gruodžio mėnesio biudžete dėl energetinių kainų – praplėstas kompensacijų už būsto 

šildymą gavėjų ratas (papildomai skirta 16 mln. eurų).  

ES šalių apžvalgos rodo, kad šalys imasi kompleksinių proaktyvių priemonių padėti gyventojams 
kainų šoko akivaizdoje. Dažniausiai derinamos mokesčių priemonės ir išmokos pažeidžiamiausioms 

visuomenės grupėms9, kadangi labiausiai nuo infliacijos nukenčia mažesnių pajamų namų ūkiai10. 

Prancūzijoje mažų pajamų namų ūkiams skiriamos 100 eurų išmokos. Belgijoje vykdomi 100 eurų 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN  
7 https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf  
8 https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/24/pr2210-imf-staff-concludes-virtual-visit-to-lithuania  
9 https://www.bruegel.org/publications/datasets/national-policies-to-shield-consumers-from-rising-energy-prices/  
10 https://www.bruegel.org/2022/02/who-is-suffering-most-from-rising-inflation/  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e8bc150897911ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65e93cfe-e617-4174-84ac-8b9f2bdc5030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/24/pr2210-imf-staff-concludes-virtual-visit-to-lithuania
https://www.bruegel.org/publications/datasets/national-policies-to-shield-consumers-from-rising-energy-prices/
https://www.bruegel.org/2022/02/who-is-suffering-most-from-rising-inflation/


 

79 

išmokėjimai namų ūkiams energijos sąskaitoms dalinai padengti. Graikija planuoja didinti MMA antrą kartą 

šiais metais dėl infliacijos11. Atsižvelgiant į Lietuvos banko pateiktą informaciją ir įžvalgas, galimi 
sprendimai trumpuoju laikotarpiu – fokusuota socialinė politika, resursus nukreipiant tikslinei pagalbai 

pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. 

Svarbu pabrėžti, kad dviženklė infliacija šiuo metu ir prieš keliolika metų – apie 2008 m. yra 
panašaus dydžio, bet skirtingos kilmės infliacijos. Tai įrodo ir toliau pateiktas 1 paveikslas, paremtas 

Eurostato ir Europos Komisijos AMECO duomenų bazės informacija. 2007 m. Lietuva turėjo didžiausią per 

25 metus teigiamą produkcijos atotrūkį nuo potencialo (didelis ekonomikos kaitimas), kurio vienas iš 

atspindžių – dviženklė infliacija. Tuo tarpu šiuo metu nėra panašaus ekonomikos kaitimo, produkcijos 
atotrūkis nuo potencialo yra sąlyginai nedidelis. Nors skirtingi vertintojai skaičiuoja skirtingus atotrūkio 

ženklus, bet pats atotrūkis yra kartais mažesnis už tą, kuris buvo prieš globalią finansų krizę. Infliacija, kaip 

pabrėžia ir Europos Komisija, šiuo metu yra išdava stipriai po COVID-19 išaugusių energetinių produktų 
kainų, esant nepakankamai pasiūlai. Tai rodo ir vartojimų išlaidų augimo tempas lyginamosiomis kainomis 

(t. y. iš esmės reprezentuojantis prekių ar paslaugų apimčių pokyčius). Remiantis Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, metinis vartojimo augimas lyginamosiomis kainomis 2007 m. I ketv. – 18 proc., 

II ketv. – 14 proc., III ketv. – 7 proc., IV ketv. – 12 proc., 2008 m. I ketv. – 12 proc. Tuo tarpu vartojimo 
išlaidos lyginamosiomis kainomis 2021 m. I ketvirtį augo 1 proc., III ketvirtį vartojimas augo 6 proc. (II 

ketvirtį augo sparčiau – 14 proc., nes prieš metus įvestas karantinas anuomet laikinai sukaustė visuomenę). 

1 paveikslas. Produkcijos atotrūkis nuo potencialo ir infliacija Lietuvoje 

 Šaltinis: Europos Komisijos (AMECO) ir Eurostato duomenys 

Svarbu paminėti, kad, esant didesnei, nei tikėtasi, infliacijai, kurios pagrindu sudarytas 2022 metų 

biudžetas, būtų surenkamos didesnės įplaukos į biudžetą iš netiesioginių mokesčių, daugiausia pridėtinės 

vertės mokesčio, taip pat akcizų. Šios viršplaninės pajamos valstybės biudžete, gautinos didesnės dėl 
didesnės, nei prognozuota, infliacijos, yra laikinojo pobūdžio, dėl to racionalu fiskalinio tvarumo kontekste 

pagalbą gyventojams kainų šoko akivaizdoje teikti fokusuotai ir trumpalaikėmis ar vienkartinėmis 

priemonėmis ir (arba) spartinant šalyje vykdomą skurdo ir nelygybės mažinimą didinant ir artinant NPD prie 
MMA. 

2022 m. vasario 3 d. susitikime Prezidentas su Vyriausybės, Seimo atstovais, socialiniais partneriais 

aptarė infliacijos pasekmių švelninimo priemones. Diskusijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama pagalbos 
priemonių gyventojams pobūdžiui, siekiant atsverti energetikos, maisto produktų ir paslaugų kainų prieaugį. 

Taip pat – priemonių įgyvendinimo greičiui. 

Teikiamo įstatymo projekto siūlymo esmė – siekiant sušvelninti infliacijos neigiamas ekonomines 

ir socialines pasekmes, sudaryti galimybę gauti 100 eurų vienkartinę išmoką pažeidžiamiausioms 
visuomenės grupėms, t. y. socialinio draudimo pensijų gavėjams, šalpos išmokų gavėjams, vaikams, 

 
11 https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-

energy-bills  

https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-energy-bills
https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-energy-bills
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gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose (šeimose), negalią turintiems vaikams, šeimoms, 

auginančioms tris ir daugiau vaikų, nustatyti jos skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.  
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, senatvės pensininkai, žmonės su negalia ir šeimos, 

auginančios tris ir daugiau vaikų, išlieka didžiausią skurdo riziką patiriančiomis visuomenės grupėmis. 2020 

m. pensininkų skurdo rizikos lygis siekė 39,5 proc. ir buvo daug didesnis nei bendras šalies skurdo rizikos 
lygis (20,9 proc.). Žmonių su negalia skurdo rizikos lygis siekia 32 proc. (ES vidurkis – 21,1 proc.). Namų 

ūkių, kuriuose vienas asmuo augino vieną ir daugiau vaikų, skurdo rizikos lygis siekė net 45,2 proc. (ES 

2019 m. – 31,3 proc.), dviejų suaugusiųjų su trimis ir daugiau vaikų namų ūkių skurdo rizikos lygis siekė 

25,6 proc. (ES 2019 m. – 23,2 proc.), vienišų asmenų – 46,8 proc. (ES vidurkis 2019 m. buvo 26,5 proc.)  
 

 
 

Eurostato duomenimis, Lietuvai skurdo rizikos ir socialinės atskirties mažinimas vis dar išlieka 
dideliu iššūkiu. 

 

 

2020 m. skurdo rizikos riba siekė 430 eurų, o pagal Statistikos departamento prognostinę 
eksperimentinę statistiką, 2021 m. skurdo rizikos riba asmeniui numatoma 485 eurai. Nė viena vidutinė 

pensija ar išmoka, išskyrus vidutinę socialinio draudimo senatvės pensiją, turint būtinąjį socialinio draudimo 

stažą, kuri 2021 m. gruodžio mėn. buvo 441,02 eurai, nesiekė skurdo rizikos ribos.  



 

81 

Pensijų augimas (11,0 proc.), šalpos išmokų ir išmokų vaikams didėjimas dėl bazinių dydžių, nuo 

kurių priklauso išmokos, indeksavimas (iki 5 proc.) gali nepadėti siekti skurdo mažinimo tikslų ar juos 
reikšmingai pristabdyti, nes dėl didelės infliacijos realių pajamų padidėjimo, mažinančio jų riziką patirti 

skurdą ar nepriteklių, gyventojai nepajaus.  

Įstatymo projektu siekiama nustatyti vienkartinę išmoką asmenims, kuriems yra paskirtos ar bus 
paskirtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės), socialinio draudimo 

netekto darbingumo (invalidumo), socialinio draudimo našlių, socialinio draudimo našlaičių, maitintojo 

netekimo, ištarnauto laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, šalpos senatvės, šalpos 

neįgalumo, šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, šalpos našlaičių, socialinės pensijos, šalpos 
kompensacijos gavėjams, taip pat vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose 

(šeimose), vaikams, augantiems šeimose, auginančiose tris ir daugiau vaikų, ir negalią turintiems vaikams, 

taip švelninant vienoms iš pažeidžiamiausių gyventojų grupių infliacijos šoko pasekmes. 
 Svarbi informacija 

 Teikiamas Įstatymo projektas yra Prezidento bendro priemonių paketo, skirto padėti sušvelninti 

išskirtinio dydžio infliacijos pasekmes gyventojams 2022 metais, sudėtinė dalis. Papildomai atskiru įstatymo 

projektu taip pat teikiamas siūlymas didinti NPD nuo 460 iki 510 eurų nuo š. m. kovo 1 d. Proporcingai 
siūloma didinti NPD neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims.   

 Fiskalinio tvarumo atžvilgiu Prezidento siūlomas bendras priemonių paketas dėl kainų šoko 

švelninimo (vienkartinės išmokos ir NPD) sudaro 0,3 proc. BVP ir neviršija tikėtino viršplaninių pajamų iš 
netiesioginių mokesčių dėl ženkliai didesnės infliacijos dydžio. 

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

Įstatymo projektą inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas. Įstatymo projektą parengė Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos Ekonominės ir socialinės politikos grupė. 

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

Nėra reguliavimo, kuris numatytų papildomų, netestuojamų išmokų iš valstybės biudžeto skyrimą 

asmenims, gaunantiems socialinio draudimo, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijas, kompensacijos už 
ypatingas darbo sąlygas, šalpos išmokas ar pensijas, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 

ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus. 

Siekiant mažinti vaikų skurdo riziką ir socialinę atskirtį, pagal Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 
2 dalį prie universalios išmokos vaikui papildomai išmoka vaikui (43,26 Eur) skiriama nepasiturinčioms 

šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, – vertinant šeimos pajamas, šeimoms, 

auginančioms tris ir daugiau vaikų, ir neįgaliems vaikams – nevertinant pajamų.  
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka skiriamos ir 

mokamos socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam) pensijos, 

socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, socialinio draudimo našlių pensijos, 
socialinio draudimo našlaičių pensijos, maitintojo netekimo pensijos, ištarnauto laiko pensijos, 

kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos 

pensijos už invalidų slaugą namuose, šalpos našlaičių pensijos, socialinės pensijos, šalpos kompensacijos, 
pensijos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos 

sistemų koordinavimo reglamentus.  

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

Siūloma nustatyti vienkartinę išmoką asmenims, kuriems yra ar bus paskirtos iki 2022 m. gruodžio 31 
d. socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės), socialinio draudimo netekto darbingumo 

(invalidumo), socialinio draudimo našlių, socialinio draudimo našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto 

laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, šalpos senatvės, šalpos neįgalumo, šalpos pensijos 
už invalidų slaugą namuose, šalpos našlaičių, socialinės pensijos, šalpos kompensacijos, pensijos, paskirtos 

pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų 

koordinavimo reglamentus, bei vaikams (asmenims), kuriems skiriama ir mokama Lietuvos Respublikos 
išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje 1 ir 2 punkte nurodyta papildomai skiriama ir mokama 

išmoka vaikui (vaikams su negalia, vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose, bei 

vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų). 

 100 eurų dydžio vienkartinė išmoka būtų išmokėta iki 2022 m. balandžio mėnesio 30 d. be atskiro 
asmens prašymo, išskyrus atvejus, kai asmeniui atitinkama išmoka bus paskirta po 2022 metų balandžio 1 d. 

Tokiu atveju vienkartinė išmoka bus išmokėta kartu su pirma paskirta atitinkama išmoka. Minėta išmoka 

neturėtų įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms, taip pat 
skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas. Tas pats asmuo turi teisę gauti 
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tik vieną vienkartinę išmoką, neatsižvelgiant į jo teisę gauti daugiau negu vieną įstatymo projekto 1 

straipsnio 2 dalyje nurodytą išmoką. Taip pat ši išmoka būtų nepaveldima.  
Socialinio draudimo pensijų gavėjams, šalpos išmokų gavėjams vienkartinę išmoką skirtų ir mokėtų 

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, remdamosi Lietuvos Respublikos 

apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 
duomenimis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro pateiktais duomenimis be atskiro prašymo, 

pristatydamos jas tokia pačia tvarka, kokia yra pristatomos asmeniui mokamos išmokos. 

Vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose (šeimose), negalią turintiems 

vaikams, šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, vienkartines išmokas asmenims skirtų ir mokėtų 
savivaldybių administracijos, vadovaudamosi Išmokų vaikams įstatymo ir Vyriausybės tvirtinamų Išmokų 

vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka be atskiro prašymo. 

Įstatymo projektu teikiamas siūlymas padėtų kompensuoti išskirtinio kainų šuolio pasekmes (realių 
pajamų mažėjimą) senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, negalią turinčių asmenų, šeimų su trimis ir 

daugiau vaikų, ar vaikų, augančių namų ūkiuose su labai mažomis pajamomis, ir prisidėtų prie išvardintų 

socialiai pažeidžiamų asmenų grupių skurdo rizikos ir pajamų nelygybės mažinimo. Senatvė ir neįgalumas 

yra vienos pagrindinių priežasčių, dėl kurių mažėja asmenų gaunamos pajamos bei dėl kurių asmenų 
galimybė atremti infliacijos keliamus iššūkius yra labai maža. Kadangi kitomis priemonėmis yra skiriama 

pagalba mažas pajamas turintiems dirbantiems asmenims, šiuo projektu siūloma suteikti papildomą paramą 

tikslinei asmenų grupei, t. y. neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms ir vaikams, patiriantiems didžiausią 
skurdo riziką. 

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 

Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Numatomos teigiamos teisinio 

reguliavimo pasekmės aptartos šio Aiškinamojo rašto 4 punkte. 
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. 

2022. Ar Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams 

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.  

2022. 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. 

2022. 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 įstatymo, taip pat dera su Teisėkūros 

pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, kuriomis mokesčių 
pakeitimus įtvirtinantys įstatymai galėtų įsigalioti greičiau nei po 6 mėnesių nuo tokių įstatymų oficialaus 

paskelbimo, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fiskalinės 

sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme – tokios išskirtinės aplinkybės ir yra susiklosčiusios nuo 

2020 m. dėl COVID-19. Europos Komisija ir Taryba yra paskelbusios, kad COVID-19 viruso pandemija gali 
būti laikoma „neįprastu įvykiu, kurio vyriausybė negali kontroliuoti“. 

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 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turės parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

tvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 

m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, 
pakeitimo projektą. 
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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) 

 Preliminariais skaičiavimais, pritarus įstatymo projektu siūlomoms nuostatoms, 2022 metų 

valstybės biudžete turi būti skirta apie 103,4 mln. Eur. Vienkartines išmokas gautų apie 1,034 tūkst. Asmenų, 
iš kurių 59,57 tūkst. Sudarytų šalpos pensijų ir išmokų gavėjai, 144,08 tūkst. Išmokų vaikui kartu su 

papildomai skiriama išmoka vaikui gavėjų. 

 Įvertinus Europos Komisijos komunikate akcentuojamas energetinių kainų šoko priežastis, 

kildinimas dėl neįprastu tempu po COVID-19 atsigaunančių pasaulio ekonomikų poreikių ir nepakankamos 
produktų pasiūlos šiuo metu, siūloma finansuoti inicijuojamas vienkartines fokusuotas išmokas iš 

Vyriausybės rezerve numatytų lėšų COVID-19 padariniams šalinti ir (arba) kitų šaltinių. Atkreiptinas 

dėmesys, kad 2022 metais valstybėje galiojant išskirtinėms aplinkybėms išlieka galimybė esant poreikiui 
priimti sprendimus dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų. 

Esant didesnei, nei tikėtasi, infliacijai, kurios pagrindu sudarytas 2022 metų biudžetas, būtų 

surenkamos didesnės įplaukos į biudžetą iš netiesioginių mokesčių, daugiausia pridėtinės vertės mokesčio, 

taip pat akcizų. Tikėtina, kad tai gali būti bent 0,3 proc. BVP. 
14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

Rengiant Įstatymo projektą, specialistų vertinimų rekomendacijų ir išvadų nebuvo gauta, viešosios 

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

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

Reikšminiai Įstatymų projektų žodžiai yra „infliacija“, „vienkartinė išmoka“, „piniginė socialinė 
parama“, „papildomai skiriama socialinė išmoka“, „socialinės pašalpos dydis“, „papildomai skiriama išmoka 

vaikui“, „vienišo asmens išmoka“, „socialinio draudimo pensijos“, „šalpos išmokos“.  

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 

Nėra. 
 

Respublikos Prezidentas     Gitanas Nausėda 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS  

VIENKARTINĖS IŠMOKOS INFLIACIJOS NEIGIAMŲ PASEKMIŲ MAŽINIMUI 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.                            d. Nr.  

Vilnius 

 
 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas  

1. Šio įstatymo paskirtis – siekiant mažinti infliacijos neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes, 

nustatyti vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų gavėjams, šalpos išmokų gavėjams, vaikams, 
gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose namų ūkiuose (šeimose), negalią turintiems vaikams, šeimoms, 

auginančioms tris ir daugiau vaikų (toliau – vienkartinė išmoka), dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis, jos 

skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą. 
2. Šis įstatymas taikomas: 
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1) asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir deklaravusiems gyvenamąją vietą arba 

įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios 
vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kuriems mokamos: 

a) socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam) pensijos; 

b) socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos; 
c) socialinio draudimo našlių pensijos; 

d) socialinio draudimo našlaičių pensijos; 

e) maitintojo netekimo pensijos; 

f) ištarnauto laiko pensijos; 
g) kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas; 

h) šalpos senatvės pensijos; 

i) šalpos neįgalumo pensijos;  
j) šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose; 

k) šalpos našlaičių pensijos; 

l) socialinės pensijos; 

m) šalpos kompensacijos; 
n) pensijos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės 

apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus; 

o) vienišo asmens išmokos; 
2) vaikams (asmenims), kuriems skiriama ir mokama Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 

įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui. 

3. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme,  Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatyme ir Išmokų 

vaikams įstatyme. 

 

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis 

Vienkartinės išmokos dydis – 100 eurų. 

 
3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką 

1. Teisę į vienkartinę išmoką turi šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, kuriems nuo 

2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) paskirta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
išmoka.  

2. Asmuo, neatsižvelgiant į jo teisę gauti daugiau negu vieną šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą išmoką, turi teisę gauti tik vieną vienkartinę išmoką. 

3. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima. 
 

4 straipsnis. Vienkartinės išmokos mokėjimo terminai 

1. Vienkartinė išmoka išmokama iki 2022 m. balandžio 30 d., išskyrus šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą atvejį. 

2. Jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka asmeniui paskiriama 2022 m. balandį ar 

vėlesniais mėnesiais (bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.), vienkartinė išmoka išmokama tą patį 

mėnesį, kurį asmeniui išmokama šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka ne vėliau kaip iki 2022 
m. gruodžio 31 d. 

 

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas 

1. Vienkartinę išmoką asmenims, kuriems buvo (yra) paskirta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 

punkte nurodyta išmoka, skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, 

remdamosi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio 
draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro pateiktais 

duomenimis be atskiro prašymo. 

2. Vienkartinę išmoką asmenims, kuriems buvo (yra) paskirta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 2 

punkte nurodyta išmoka, skiria ir moka savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu, Išmokų 
vaikams įstatymo ir Vyriausybės tvirtinamų Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka 

be atskiro prašymo. 

3. Vienkartinė išmoka asmeniui mokama (pristatoma) tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) 
mokama (pristatoma) šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka. 
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4. Jeigu asmuo, kuris turėjo teisę gauti vienkartinę išmoką, mirė, buvo pripažintas nežinia kur 

esančiu ar paskelbtas mirusiu ir vienkartinė išmoka jam nebuvo išmokėta, ši išmoka nemokama.  
 

6 straipsnis. Vienkartinės išmokos ir kitų asmeniui priklausančių išmokų ar kompensacijų 

santykis  

Pagal šį įstatymą išmokama vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus 

priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei 

socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.  

 
7 straipsnis. Išskaitos iš vienkartinės išmokos 

Išskaitos iš vienkartinės išmokos pagal vykdomuosius dokumentus ir (ar) savivaldybių 

administracijų direktorių sprendimus nedaromos.  
 

8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis 

1. Vienkartinės išmokos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų. 

2. Valstybės biudžeto lėšų išmokoms mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, 
naudojimo, atsiskaitymo už jas ir kontrolės tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. 

 

9 straipsnis. Įstatymo galiojimas 

Šis įstatymas galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas                        
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2022. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto tikslai 

ir uždaviniai 

Remiantis Europos Komisijos 2021 m. spalio mėnesio komunikatu12, energijos kainų augimas kelia 

didžiulį susirūpinimą piliečiams, įmonėms, Europos institucijoms ir vyriausybėms visoje ES. Nors energijos 

kainos ne kartą svyravo ir anksčiau, šį kartą jos kyla ES atsigaunant būtent po COVID-19 krizės. Tai gali 
turėti įtakos ekonomikos atsigavimui ir jo teisingumui bei įtraukumui. Elektros energijos kainos 2021 m. 

rudenį didėjo visų pirma dėl spartaus pasaulinės dujų paklausos augimo atsigaunant ekonomikai. Tuo tarpu 

pasiūla nežengia koja kojon su didėjančia paklausa, o to poveikis juntamas ne tik ES, bet ir kituose pasaulio 
regionuose. 

Remiantis Lietuvos banko informacija13, nepaisant buvusių lūkesčių, energetinių išteklių bei kitų 

žaliavų rinkose įtampa kol kas neslūgsta. Plintant koronaviruso omikron atmainai ir tvyrant geopolitinėms 

grėsmėms, po pakritimo praėjusių metų pabaigoje energetinių išteklių ir kitų žaliavų kainos vėl padidėjo. 
Remiantis ateities sandorių kainomis, 2021 m. lapkričio mėnesį rinkose buvo tikimasi ženklaus gamtinių 

dujų kainų kritimo (iki 48 Eur už MWh) 2022 m. balandžio mėnesį. Tačiau tvyrant geopolitinei įtampai, 

šiandien besitikima gamtinių dujų kaina 2022 m. balandžio mėn. yra apie 1,7 karto didesnė. Energijos prekės 
gruodžio mėnesį lėmė 4,3 proc. punkto iš bendrosios Lietuvos infliacijos. Prekių ir paslaugų metinis kainų 

augimas Lietuvoje gruodžio mėnesį: energijos kainos išaugo 38,9, šilumos energijos kainos – 60, maisto 

prekės, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, – 9, paslaugos – 7,3, pramonės prekės – 5,8 procento.  

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, metinė infliacija sausį, palyginti su 2021 m. sausiu, 
Lietuvoje siekė 12,2 proc. ir buvo aukščiausia nuo 2008 m. rugpjūčio. Metinei infliacijai daugiausia įtakos 

turėjo būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų, maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, 

transporto prekių ir paslaugų kainų padidėjimas.  
Tarptautinio valiutos fondo vertinimu14, aukšta infliacija išliks ilgiau, nei anksčiau tikėtasi. Energijos 

ir maisto produktų kainų sąlygota aukšta infliacija išliks aukšta 2022 m. pirmą pusmetį. Nors vėliau tikimasi 

mažesnės infliacijos, tačiau dėl to yra reikšmingas neapibrėžtumas. 
2022 m. valstybės biudžete patvirtinti kertiniai žmonių pajamas didinantys sprendimai buvo apibrėžti 

teikiant pirminį biudžeto projektą praėjusių metų spalio mėnesį. Tuo metu biudžeto projektas buvo parengtas 

pagal 2,5 proc. infliacijos prognozę. Kaip rodo pirmiau pateikti Lietuvos banko energetinių išteklių rinkos 

duomenys, reikšmingai kito energijos produktų ateities sandorių kainos, ir visa tai didino energetinių kainų 
kintamumą pasaulyje. Dėl to yra racionalu šios dienos aplinkoje įvertinti paaštrėjusias infliacijos tendencijas 

ir papildomomis priemonėmis sušvelninti kainų šoko pasekmes šalies gyventojams. 

Pirminiu valstybės biudžetu (2021 m. spalį) buvo numatytas pensijų, neapmokestinamojo pajamų 
dydžio (NPD) didinimas, minimalaus mėnesio atlyginimo augimas (MMA) 12–15 proc., kuris yra artimas 

gruodžio–sausio mėnesių metinių infliacijų dydžiui. Tai signalizuoja, kad, nesiėmus papildomų fokusuotų 

priemonių, galimai stoja skurdo ir pajamų nelygybės mažėjimas, nes kartu su patikslintu biudžetu (2021 m. 
gruodį) nebebuvo peržiūrimi ir keičiami iš anksto numatyti pensijų, NPD ar MMA dydžiai. Viena korekcija, 

kuri buvo atlikta patikslintame gruodžio mėnesio biudžete energetinių kainų kontekste – praplėstas iki to 

laiko galiojusių kompensacijų už būsto šildymą gavėjų ratas (papildomai skirta 16 mln. Eur).  

ES šalių apžvalgos rodo, kad šalys imasi proaktyvių, įskaitant didelės finansinės apimties, priemonių 
kompleksų padėdamos savo gyventojams kainų šoko akivaizdoje. Populiariausios yra derinamos mokesčių 

priemonės ir išmokos pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms15. Lietuvos16 ir užsienio17 analizės ir tyrimai 

 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN  
13 https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf  
14 https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/24/pr2210-imf-staff-concludes-virtual-visit-to-lithuania  
15 https://www.bruegel.org/publications/datasets/national-policies-to-shield-consumers-from-rising-energy-prices/  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b987b6d0897911ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=65e93cfe-e617-4174-84ac-8b9f2bdc5030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/24/pr2210-imf-staff-concludes-virtual-visit-to-lithuania
https://www.bruegel.org/publications/datasets/national-policies-to-shield-consumers-from-rising-energy-prices/
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rodo – labiausiai nuo infliacijos nukenčia mažesnių pajamų namų ūkiai. Prancūzijoje mažų pajamų namų 

ūkiams skiriamos 100 eurų išmokos. Belgijoje 100 eurų išmokama namų ūkiams energijos sąskaitoms 
dalinai padengti. Graikija planuoja didinti MMA antrą kartą šiais metais dėl infliacijos18. Daugelis šalių 

pritaikė mokestines priemones, kurios didina gyventojų perkamąją galią. Remiantis Lietuvos banku19, 

Lietuvoje trumpuoju laikotarpiu galimi sprendimai – fokusuota socialinė politika, resursus nukreipiant 
tikslinei pagalbai tiems, kurie yra pažeidžiamiausi. 

Svarbu apžvelgti šalies ekonomikos ciklo būseną, siekiant įvertinti galimų papildomų fokusuotų 

pagalbos priemonių Lietuvos gyventojams atitiktį anticiklinei ekonominei politikai. Šiame kontekste svarbu 

pabrėžti, kad dviženklė infliacija šiuo metu ir prieš keliolika metų – apie 2008 m., yra panašaus dydžio, bet 
skirtingos kilmės infliacijos. Tai įrodo ir toliau pateiktas 1 paveikslas, parengtas Eurostato ir Europos 

Komisijos AMECO duomenų bazės informacijos pagrindu. Palyginimui, 2007 m. Lietuva turėjo didžiausią 

per 25 metus teigiamą produkcijos atotrūkį nuo potencialo (t. y. anuomet buvo didelis vadinamasis 
ekonomikos įkaitimas), kurio vienas iš atspindžių – dviženklė infliacija. Tuo tarpu šiuo metu nėra panašaus 

ekonomikos įkaitimo, produkcijos atotrūkis nuo potencialo yra sąlyginai nedidelis. Nors skirtingi vertintojai 

galbūt skaičiuoja skirtingus atotrūkio ženklus, bet pats atotrūkis yra kartais mažesnis už tą, kuris buvo prieš 

globalią finansų krizę, o Europos Komisijos ir Finansų ministerijos vertinimais, Lietuvos ekonomika yra prie 
savo potencialo. Infliacija, kaip pabrėžia ir Europos Komisija, šiuo metu yra išdava stipriai po COVID-19 

išaugusių energetinių produktų kainų, esant nepakankamai pasiūlai atsigaunant pasaulio ekonomikoms. 

Lietuvos vartojimo išlaidų augimo tempas lyginamosiomis kainomis (t. y. iš esmės reprezentuojantis prekių 
ar paslaugų apimčių pokyčius) rodo, kad šalies gyventojų vartojimo augimas buvo gerokai mažesnis su tuo, 

kuris vyko prieš globalią finansų krizę prieš 2009 metus. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, metinis vartojimo augimas lyginamosiomis kainomis 2007 m. I ketv. – 18, II ketv. – 14, III 
ketv. – 7, IV ketv. – 12, 2008 m. I ketv. – 12 procentų. Tuo tarpu vartojimo išlaidos lyginamosiomis 

kainomis 2021 m. I ketvirtį augo 1 proc., III ketvirtį vartojimas augo 6 proc. (II ketvirtį vartojimas augo 

sparčiau – 14 proc., bet dėl bazės efekto, nes prieš metus įvestas karantinas anuomet laikinai stipriau 

sukaustė visuomenę). 
1 paveikslas. Produkcijos atotrūkis nuo potencialo ir infliacija Lietuvoje 

 Šaltinis: Europos Komisijos (AMECO) ir Eurostato duomenys 

 

 
16 https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-

gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo  
17 https://www.bruegel.org/2022/02/who-is-suffering-most-from-rising-inflation/  
18 https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-

energy-bills  
19 https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf 

https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo
https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo
https://www.bruegel.org/2022/02/who-is-suffering-most-from-rising-inflation/
https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-energy-bills
https://www.euronews.com/next/2022/02/03/cost-of-living-crisis-how-are-european-countries-responding-to-soaring-energy-bills
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/news/2022_02_03_Infliacija_ir_jos_suvaldymo_galimybes.pdf


 

88 

 Svarbu paminėti, kad, esant didesnei, nei tikėtasi, infliacijai, kurios pagrindu sudarytas 2022 metų 

biudžetas, būtų surenkamos didesnės įplaukos į biudžetą iš netiesioginių mokesčių, daugiausia pridėtinės 
vertės mokesčio, taip pat akcizų. Tikėtina, kad tai gali būti bent 0,3 proc. BVP. Šios viršplaninės pajamos 

valstybės biudžete, gautinos didesnės dėl didesnės, nei prognozuota, infliacijos, yra laikinojo pobūdžio, dėl 

to racionalu fiskalinio tvarumo kontekste pagalbą gyventojams kainų šoko akivaizdoje teikti fokusuotai ir 
operatyviai trumpalaikėmis ar vienkartinėmis priemonėmis ir spartinant šalyje vykdomą skurdo ir nelygybės 

mažinimą didinant ir artinant NPD prie MMA. 

 2022 m. vasario 3 d. susitikime Prezidentas su Vyriausybės, Seimo atstovais, socialiniais partneriais 

aptarė infliacijos pasekmių švelninimo priemones. Diskusijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama pagalbos 
priemonių gyventojams pobūdžiui, siekiant atsverti energetikos, maisto produktų ir kitų produktų ir paslaugų 

kainų prieaugį. Taip pat diskutuotos priemonės, vertinant jų įgyvendinimo greitį. 

 Teikiamo įstatymo projekto siūlymo esmė – didinti NPD nuo 460 iki 510 eurų (arba 10,9 proc.) 
numatant įsigaliojimą nuo š. m. kovo 1 d. (retrospektyviai taip pat pritaikant pakeistą NPD ir nuo šių metų 

pradžios). Didžiausią naudą – 120 eurų per metus – gautų mažiausių pajamų gavėjai – gaunantys minimalią 

ir panašaus dydžio algą, o papildoma finansinė nauda dėl didesnio NPD pasiektų asmenis, kurie gauna iki 1 

vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Iki 1 VDU Lietuvoje uždirba apie 73 proc. žmonių. Proporcingai 
siūloma didinti NPD neįgaliesiems ir riboto darbingumo asmenims.  

 Remiantis Statistikos departamento duomenimis20, 2020 m. tarp dirbančių asmenų žemiau skurdo 

rizikos ribos buvo 8 proc. Dirbančių asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su 2019 m., padidėjo 0,1 
procentinio punkto. 

 Iniciatyva dera su Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Mokesčių administravimo 

įstatymo nuostatomis, kuriomis mokesčių pakeitimus įtvirtinantys įstatymai galėtų įsigalioti greičiau nei po 6 
mėnesių nuo tokių įstatymų oficialaus paskelbimo, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, – tokios išskirtinės 

aplinkybės ir yra susiklosčiusios nuo 2020 m. dėl COVID-19. Europos Komisija ir Taryba yra paskelbusios, 

kad COVID-19 viruso pandemija gali būti laikoma „neįprastu įvykiu, kurio vyriausybė negali kontroliuoti“. 
NPD peržiūrėjimas vykdomas nuosekliai, tačiau šiuo metu, atsižvelgiant į kainų šoką gyventojams, aktualu 

priimti naują papildomą sprendimą dėl NPD didinimo. Kadangi šiuo sprendimu nėra didinama mokestinė 

našta, o priešingai – mažinama, tai ji atitinka ir gerovės valstybės bei atsakingo valdymo – teisingai atliepti 
kiekvieno piliečio interesus – principus. Konstitucinis Teismas 2021 m. gegužę paminėjo21, kad pagal 

Konstituciją reikalavimas nustatyti tinkamą vacatio legis mokesčių įstatymų įsigaliojimui gali būti 

netaikomas, kai mokesčių įstatymais ne nustatomos papildomos pareigos ar apribojimai asmenims, o 
lengvinama mokesčių mokėtojų padėtis. 

 Pagal jau galiojančias nuostatas pajamų iš GPM netekimai savivaldybių biudžetuose dėl šio laikino 

diskrecinio pokyčio būtų pilnai padengiami iš valstybės biudžeto vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymo 34 straipsniu.  
 Svarbi informacija 

 Teikiama inciatyva dėl NPD yra Prezidento bendro priemonių paketo, skirto padėti sušvelninti 

išskirtinio dydžio infliacijos pasekmes gyventojams 2022 metais, sudėtinė dalis. Papildomai atskiru įstatymo 
projektu taip pat teikiamas siūlymas dėl vienkartinių 100 eurų išmokų skyrimo. Jos būtų skirtos socialinio 

draudimo pensijų gavėjams, šalpos išmokų gavėjams, vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiuose 

namų ūkiuose (šeimose), negalią turintiems vaikams, šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Įvertinus 

Europos Komisijos komunikate akcentuojamas energetinių kainų šoko priežastis, kildinamas dėl neįprastu 
tempu po COVID-19 atsigaunančių pasaulio ekonomikų poreikių ir nepakankamos produktų pasiūlos šiuo 

metu, siūloma finansuoti inicijuojamas vienkartines fokusuotas išmokas iš Vyriausybės rezerve numatytų 

lėšų COVID-19 padariniams šalinti ir (arba) kitų šaltinių. Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 metais valstybėje 
galiojant išskirtinėms aplinkybėms išlieka galimybė esant poreikiui priimti sprendimus dėl Rezervinio 

(stabilizavimo) fondo lėšų. 

 Fiskalinio tvarumo atžvilgiu Prezidento siūlomas bendras priemonių paketas dėl kainų šoko 
švelninimo (NPD, vienkartinės fokusuotos išmokos) sudaro 0,3 proc. BVP ir neviršija tikėtino viršplaninių 

pajamų iš netiesioginių mokesčių dėl ženkliai didesnės infliacijos dydžio. 

 Siekiant ilgalaikių (pasiūlos pusės priemonių) efektų, svarbu eliminuoti nereikalingus biurokratinius 

ribojimus, atnaujinti reguliacinę bazę ir taip sudaryti sąlygas išnaudoti atsinaujinančios energetikos 

 
20 https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8927776  
21 https://www.lrkt.lt/lt/apie-teisma/naujienos/1331/konstitucinis-teismas-vien-poreikis-patvirtinti-valstybes-biudzeta-

nera-konstituciskai-pateisinama-aplinkybe-leidzianti-mokesciu-istatymams-skubiai-isigalioti:332  

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8927776
https://www.lrkt.lt/lt/apie-teisma/naujienos/1331/konstitucinis-teismas-vien-poreikis-patvirtinti-valstybes-biudzeta-nera-konstituciskai-pateisinama-aplinkybe-leidzianti-mokesciu-istatymams-skubiai-isigalioti:332
https://www.lrkt.lt/lt/apie-teisma/naujienos/1331/konstitucinis-teismas-vien-poreikis-patvirtinti-valstybes-biudzeta-nera-konstituciskai-pateisinama-aplinkybe-leidzianti-mokesciu-istatymams-skubiai-isigalioti:332
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potencialą. Dėl atsinaujinančių projektų plėtros atsirasianti nauda turėtų kuo greičiau pasiekti Lietuvos 

žmones, prioritetą teikiant pažeidžiamiausiems vartotojams. Šiose kryptyse taip pat projektuojami 
sprendiniai. 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai 

Įstatymo projektą inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas. Įstatymo projektą parengė Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos Ekonominės ir socialinės politikos grupė. 

3. Dabartinis teisinis įstatymo projekte aptartų teisinių santykių reglamentavimas 

Pagal galiojančias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas NPD dydis yra 460 eurų (techninis 

koeficientas – 0,26) asmenims, kurių pajamos iki 1 VDU. Asmenims, kurių pajamos 1–2 VDU, galioja kitos 
NPD nuostatos (NPD – 400 Eur). Neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims maksimaliai taikytinas 

NPD 740 eurų arba 690 eurų, priklausomai nuo reglamentuotų sąlygų. 

4. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnių pakeitimo 

projektu siūloma padidinti mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas ir pradėti taikyti 50 eurų (10,9 proc.) 

didesnį NPD – 510 eurų – jau šiais metais (kartu atliekamas techninis NPD formulės koeficiento iš 0,26 į 

0,31 patikslinimas), taikant asmenimis, kurių atlyginimai iki 1 VDU. Neįgaliesiems bei riboto darbingumo 
asmenims maksimaliai taikytinas NPD 820 eurų arba 765 eurų, priklausomai nuo reglamentuotų sąlygų. 

Pagrindiniai veiksniai ir laukiami teigiami rezultatai, kurie skatina teikti pasiūlymą didinti NPD, yra 

šie: 
1. švelnins išskirtinio kainų šoko pasekmes mažiausiai uždirbantiesiems; 

2. sudarys sąlygas tęstinai didinti NPD link MMA, taip mažinant mažai uždirbančiųjų skurdą ir 

pajamų nelygybę. Nepriimto sprendimo atveju skurdo ir nelygybės mažėjimas, tikėtina, sustos (ar 
netgi galimai bus regresija), ypač įvertinus, kad labiausiai nuo kainų šoko nukenčia mažiausių 

pajamų gavėjai22. 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto 

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

Priėmus įstatymus, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai 

Priimti įstatymai įtakos kriminogeninei situacijai, korupcijai neturės 
7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai 

Didesnis NPD padidintų mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas. 

2022. Įstatymo projekto atitiktis strateginio lygmens planavimo dokumentams 

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams. 

2022. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina 

pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą įstatymo projektą 

Priėmus įstatymo projektą, pakeisti ar panaikinti galiojančių įstatymų nereikės. 

2022. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų ir kitų 

norminių teisės aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimams ir bendrinės lietuvių kalbos 

normoms, sąvokų ir terminų įvertinimas 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų 

ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo projektu neapibrėžiama naujų sąvokų. 
11. Įstatymo projekto atitiktis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei 

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.  
12. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, šių aktų rengėjai 

 Priėmus Įstatymo projektą, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo pagal 

poreikį priimtų šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus įgyvendinamuosius teisės aktus. 
13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų pareikalaus ar leis 

sutaupyti įstatymo įgyvendinimas 

Savivaldybių biudžetai vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 34 straipsniu dėl mokestinių 

pokyčių pajamų netekimo 2022 m. nepatirtų – visi netekimai būtų amortizuoti valstybės biudžete, o 
savivaldybėms netekimai būtų kompensuoti.  

 
22 https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-

gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo  

https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo
https://www.smtinklas.lt/naujausia-apklausa-kainu-augima-labiausiai-jaucia-maziausias-pajamas-gaunantys-gyventojai/?fbclid=IwAR2uup6spaaXnU_ud58NcEk2-_N8bL0ZkXZ_3f0Dhe0Qr_oL1dKneGIpTZo
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Dėl NPD padidinimo per metus būtų negauta apie 62 mln. eurų pajamų – tai investicijos į dirbančių 

asmenų skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą didinant mažiausiai uždirbančiųjų pajamas neeilinio kainų 
šoko akivaizdoje. Tikėtina, šeštadalis netekimų bus patirta vėliau – 2023 m., nes NPD pokytis įsigaliotų nuo 

2022 m. kovo mėnesio, o už pirmus du mėnesius (sausis–vasaris) nauda dirbantiems asmenims dažnu atveju 

būtų realizuota teikiant metines pajamų deklaracijas.  
Esant didesnei, nei tikėtasi, infliacijai, kurios pagrindu sudarytas 2022 metų biudžetas, būtų 

surenkamos didesnės įplaukos į biudžetą iš netiesioginių mokesčių, daugiausia pridėtinės vertės mokesčio, 

taip pat akcizų. Tikėtina, kad tai gali būti bent 0,3 proc. BVP. 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

NPD didinimo poreikis siekiant padėti gyventojams buvo pristatytas viešai. Priemonė aptarta vasario 3 

d. Prezidento susitikime su Vyriausybės, Seimo atstovais, socialiniais partneriais, kitais ekspertais. Kai kurių 

ekonomistų, verslo, profesinių sąjungų, politikos atstovų vertinimu, yra aktualu papildomai padidinti 
mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas šiuo metu gyventojams patiriant išskirtinį kainų šoką.  

15. Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai 

Neapmokestinamasis pajamų dydis, pajamos, gyventojo, infliacija 

 
16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai  

Nėra. 

 

Respublikos Prezidentas     Gitanas Nausėda 

 

Projektas  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 
 

2022 m.                        d. Nr.  

Vilnius 
 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

2022. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„1. Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę 

atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu šio straipsnio 6 dalyje 

nenustatyta kitaip, taikomas tokia tvarka: 

1) MNPD negali būti didesnis negu 6 120 eurų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) 
neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dvylikos 

dydžių sumos; 

2) kai GMP viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 
dieną, dvylikos dydžių sumą, tačiau neviršija 20 136 eurų per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, 

apskaičiuota pagal šią formulę: 

Gyventojui taikytinas MNPD = 6 120 – 0,31 × (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės 

algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių); 

 

3) kai GMP viršija 20 136 eurus per metus, MNPD negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota 

pagal šią formulę: 

Gyventojui taikytinas MNPD = 4 800 – 0,18 × (GMP – 12 × 642).“ 

 

2022. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nenustatyta kitaip, NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tokia 
tvarka: 

1) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per 

mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, 
vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 510 eurų; 
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2) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per 

mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną 
dydį, tačiau neviršija 1 678 eurų, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 510  – 0,31 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais 

arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 

einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis); 

 

3) gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per 
mėnesį viršija 1 678 eurus, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais 

arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 642).“ 

 

2022. Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„6. Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 

arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 
mėnesio NPD yra 820 eurų. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės 

pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar 

nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 

vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 765 eurai. Atsiradus arba pasibaigus teisei į 
šioje dalyje nurodytą mėnesio NPD, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado 

arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų. Šioje dalyje nurodytiems gyventojams taikytina MNPD suma 

yra lygi jiems pagal šios dalies nuostatas atitinkamais mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinų NPD 
sumai, pridėjus pagal šio straipsnio 1 dalį šiems gyventojams apskaičiuotą MNPD dalį, proporcingą 

mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais jie neturėjo teisės į NPD pagal šios dalies nuostatas, skaičiui.“ 

 
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 

2. Šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2 ir 6 

dalyse nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas nuo 2022 metų sausio 1 dienos deklaruojant 
2022 metų mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. Mokestį 

išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais 

susijusias pajamas, abipusiu susitarimu dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyto ir po įstatymo įsigaliojimo 
pasikeitusio neapmokestinamojo pajamų dydžio gyventojų pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 

2022 metų gruodžio 31 dienos. Pasibaigus 2022 metų mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio 

neapmokestinamojo pajamų dydžio mokėtinas gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas, gyventojui 
pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta 

tvarka, o susidariusi gyventojų pajamų mokesčio permoka įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos 

mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.  

3. Centrinis mokesčių administratorius iki 2022 m. vasario 28 d.  priima šio įstatymo įgyvendinimui 
reikalingus lydimuosius teisės aktus. 

 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 
Respublikos Prezidentas  
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PREZIDENTŪRA VALDANČIŲJŲ SPRENDIMĄ VADINA KEISTU: ŽMONĖS 

SĄSKAITAS GAUNA ŠIANDIEN 

BNS 2022 m. vasario 9 d. www.delf.lt, 

TN: tn  

 

Prezidentūra keistu vadina valdančiųjų sprendimą nešaukti Seimo neeilinės sesijos, 

per kurią būtų galima apsispręsti dėl dar didesnės valstybės paramos gyventojams, išaugus 

energijos ir maisto kainoms.  

„Metinei infliacijai išaugus iki 12,2 proc. keista girdėti, kad tai nėra skubus klausimas, 

vertas neeilinės Seimo sesijos“, – rašoma BNS trečiadienį pateiktame Prezidento komunikacijos 

grupės komentare. 

„Žmonės sąskaitas gauna šiandien ir apmokėti turi jas taip pat šiandien, o ne po mėnesio ar 

kelių. Jiems reikia aiškumo ir galimybės planuotis ateitį. Juo labiau, kad ne tik prezidentas, bet ir 

Vyriausybė bei Seimo frakcijos buvo pateikusios pasiūlymų, kurie būtų sumažinę labiausiai 

pažeidžiamiems žmonėms kainų augimo smūgį“, – teigiama atsakyme. 

Premjerė Ingrida Šimonytė trečiadienį pranešė, kad Seimo neeilinė sesija, per kurią planuota 

apsispręsti dėl dar didesnės pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos šilumai, nebus šaukiama. 

Dėl to susitarė Seimo valdantieji. 

Apie tai sužinojusi parlamentinė opozicija svarsto neeilinę sesiją inicijuoti pati. 

Opozicija yra priregistravusi pataisų, kuriomis siūlo mažinti arba iš viso naikinti PVM 

maistui, dujoms, elektrai. 

Vyriausybė siūlo nulinį PVM tarifą už centralizuotą šildymą gyventojams nuo sausio iki 

šildymo sezono pabaigos, tačiau kai kurie parlamentarai, priklausantys ir valdantiesiems, ir 

opozicijai, priekaištauja, kad tokios paramos gyventojai gali ir nepajusti, nes ji bus labai maža. Be 

to, pasak jų, ši priemonė būtų diskriminacinė, nes negaliotų besišildantiems autonomiškai, elektra, 

dujomis arba malkomis. 

Dabar centriniam šildymui ir malkoms kūrenimui taikomas 9 proc. PVM, o dujoms ir 

elektrai – 21 procento. 

Seime trečiadienį registruoti du prezidento Gitano Nausėdos siūlymai didinti 

neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) ir mokėti vienkartines 100 eurų išmokas kai kurioms 

labiausiai socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Prezidentūra tikėjosi, kad šias pataisas 

Seimas svarstys neeilinėje sesijoje. 

Neeilines sesijas šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių 

siūlymu, jis turi būti įteiktas raštu. 

BNS  

 

http://www.delf.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89420715
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IS-937/662-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

  

 

 
 

2022-02-10 
 

Nr. 3-185 

DĖL PAKARTOTINIO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO 

   
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 5 d. išvadoje Nr. NV-2762 (toliau – 

Išvada) pateiktas pastabas ir 2021 m. lapkričio 9 d. tarpinstituciniame pasitarime išsakytas pastabas, 

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

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projektą (toliau – 

Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 

18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau kartu – Įstatymų projektai).  

Atsižvelgiant į Išvados 1 pastabą (taip pat į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos analogiškus pastebėjimus), patikslintas Projektas Nr. 1 – 

atsisakyta viešojo administravimo įgaliojimų energijos išteklų biržos operatoriui ir papildyta 

konkrečiomis energijos išteklių biržos operatoriaus bei dalyvių funkcijomis (veiksmais), užtikrinant 

biomasės kuro atitiktį nustatomiems reikalavimams pagal savanorišką nacionalinę schemą ir 

nustatant, kad prekybos atskirais biomasės produktais pagal savanorišką nacionalinę schemą 

priežiūra bus užtikrinama, vadovaujantis papildytomis Centralizuotos prekybos biokuru 

taisyklėmis.  

Taip pat Projektas Nr. 1 patikslintas pagal kitas Išvadoje pateiktas pastabas. Įstatymų 

projektų aiškinamasis raštas papildytas informacija dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos atliekamos biomasės kuro kokybės priežiūros pagal Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“, taip pat kita aktualia informacija pagal Išvadoje pateiktus pastebėjimus. 

Įstatymų projektų tikslas – įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja 

redakcija) (toliau – Direktyva (ES) 2018/2001) 29 ir 30 straipsnių nuostatų, susijusių su elektros 

energijos, šilumos ir vėsumos gamyboje naudojamo biomasės kuro tvarumo ir išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijais, ir užtikrinti tinkamą 

biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams patikrinimo 

tvarką tiek pagal savanoriškas tarptautines schemas, tiek pagal savanorišką nacionalinę schemą bei 

skaidrią biomasės kuro kainodarą ir realią vidutinę biomasės kuro biržos kainą. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymų projektais sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  
 

I. Sprendžiama problema  2018 m. gruodžio 11 d. buvo priimta Direktyva (ES) 2018/2001, 

kurios nuostatas valstybės narės privalo iki 2021 m. birželio 30 d. 

perkelti į nacionalinę teisę. 

Vienas iš esminių Direktyvos (ES) 2018/2001 tikslų – didesnis 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2f6688d08a4811ecb8b0fe92fb660e20
mailto:info@enmin.lt
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atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas siekiant sumažinti 

išmetamą ŠESD kiekį ir įvykdyti Europos Sąjungos (toliau – ES) 

įsipareigojimą pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato 

kaitos, kartu mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir siekiant 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos iki 2050 m. 

tikslo. Tam nustatomi visoje ES taikomi bendri tvarumo ir 

išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijai elektros energijos 

sektoriuje ir šilumos bei vėsumos gamybos sektoriuje naudojamam 

biomasės kurui, kad toliau būtų užtikrinamas didelis išmetamo 

ŠESD kiekio sumažėjimas, palyginti su iškastinio kuro 

alternatyvomis, būtų išvengta nenumatyto poveikio tvarumui ir būtų 

skatinama vidaus rinka. 

Taip pat siekiama ištaisyti redakcinį netikslumą Energijos išteklių 

rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 punkte. 

II. Siūlomos priemonės 1. Siekiant atitikties Direktyvos (ES) 2018/2001 nuostatoms, 

susijusioms su biomasės kuro tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio 

mažėjimo kriterijais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymas (toliau – AIE įstatymas) papildomas 

aštuntuoju1 skirsniu. Biomasės kurui numatoma taikyti analogiškus 

tvarumo kriterijus kaip ir AIE įstatymo 38 straipsnyje nustatyti 

reikalavimai biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, kadangi 

šie produktai gali būti gaminami iš tų pačių žaliavų. 

2. Biomasės ir žaliavų biomasės kuro gamybai atitiktį tvarumo ir 

išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams numatoma užtikrinti 

tiek pagal savanoriškas tarptautines schemas, tiek pagal savanorišką 

nacionalinę schemą. 

3. Nacionalinę schemą AIEĮ projekte siūloma paskirti įgyvendinti 

energijos išteklių biržos operatoriui, kurio administracinės 

struktūros renka didelį kiekį informacijos, kurią panaudojus būtų 

galima gerokai sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams, 

siekiantiems užtikrinti jų naudojamo biomasės kuro atitiktį 

nustatomiems reikalavimams.  

4. AIEĮ projekte numatoma, kad Energetikos ministerija papildys 

Centralizuotos prekybos biokuru taisykles energijos išteklių biržoje 

prekiaujamo biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų ŠESD 

kiekio sumažėjimo kriterijams tvarka. Energijos išteklių biržos 

operatorius, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, užtikrins atskirų 

energijos išteklių biržoje prekiaujamų biomasės kuro produktų 

atitiktį nustatomiems reikalavimams pagal savanorišką nacionalinę 

schemą.  

5. Siekiant užtikrinti tinkamą biomasės kuro atitikties tvarumo ir 

išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams patikrinimo tvarką 

pagal savanoriškas tarptautines schemas ir savanorišką nacionalinę 

schemą bei skaidrią biomasės kuro kainodarą ir realią vidutinę 

biomasės kuro biržos kainą, Lietuvos Respublikos energijos išteklių 

rinkos įstatymo pakeitimu šilumos aukciono dalyviai ir bendros 

šilumos ir elektros energijos gamintojai įpareigojami pateikti 

informaciją ne tik apie tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų 

sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšį ir sandorio galiojimo 

laikotarpį, bet ir atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius 

dokumentus ir duomenis. 



 

95 

6. Siekiama patikslinti Energijos išteklių rinkos įstatymo 8 

straipsnio 1 dalies 6 punktą – numatyti, kad Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba derins energijos išteklių biržos operatoriaus 

veiklos ataskaitų (ketvirtinės ir metinės) formas, taip pat energijos 

išteklių biržos operatoriaus veiklos metinę ataskaitą. 

III. Priemonių kaštai Projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda visuomenei Įsigaliojus priimtiems Įstatymų projektams ir užtikrinus jų tinkamą 

įgyvendinimą, vadovaujantis įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės 

aktų reikalavimais, bus pasiektos šios naudos: 

- užtikrinta Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitiktis 

Direktyvos (ES) 2018/2001 reikalavimams dėl elektros 

energijos, šilumos (vėsumos) gamyboje naudojamo biomasės 

kuro bei dėl  biomasės ir žaliavų, naudojamų biomasės kuro 

gamybai, privalomai taikomiems visose ES valstybėse narėse; 

- ūkio subjektams (energijos išteklių rinkos dalyviams ir biomasės 

kuro gamintojams) numatoma teisė patiems pasirinkti, pagal 

kokią schemą bus užtikrinama biomasės kuro atitiktis tvarumo ir 

ŠESD sumažėjimo kriterijams: pagal Europos Komisijos 

pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ar pagal savanorišką 

nacionalinę schemą; 

- būtų skatinama vidaus rinka, savanoriška nacionalinė schema 

būtų skatinimo priemonė rinkos dalyviams, kuria naudojantis 

būtų gerokai sumažinama administracinė našta minėtiems ūkio 

subjektams. 

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

projektų vadovas Vilmantas Markevičius, tel. +370 602 47 406, el. p. 

vilmantas.markevicius@enmin.lt.  

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 

skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13,17 ir 

18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 

lapas.   

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

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projektas, 5 lapai. 

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

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto lyginamasis 

variantas, 6 lapai. 

4. Direktyvos (ES) 2018/2001 ir nacionalinių teisės aktų (Įstatymų projektų) atitikties 

lentelė, 17 lapų. 

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

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto administracinės 

naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita .xlsx formatu, 3 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

7. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

8. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 8 lapai. 

9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (suinteresuotos institucijos) 2022-01-11 

rašto Nr. R2-(ŠGK)-187 „Dėl išaiškinimo pateikimo“ kopija, 5 lapai.  

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vilmantas.markevicius@enmin
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Energetikos ministras    Dainius Kreivys 
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TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU 

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

3. Papildyti 2 straipsnį 22 dalimi: 

„22. Bendroji vardinė šiluminė galia – visų biomasės kurą deginančių įrenginių vardinė 

šiluminė galia vienoje katilinėje (elektrinėje), neįskaitant kondensacinio dūmų ekonomaizerio 

galios.“ 

4. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi: 

„111. Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras.“ 

5. Papildyti 2 straipsnį 352 dalimi: 

„352. Pirmoji miško biomasės surinkimo vieta – patalpa ir (ar) teritorija, kurioje 

energijos išteklių rinkos dalyvis laiko, perdirba ir (ar) maišo žaliavas, gautas tiesiogiai iš 

pirminių miško biomasės gamintojų.“ 

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju1 skirsniu 

Papildyti Įstatymą septintuoju1 skirsniu: 

 

„SEPTINTASIS1 SKIRSNIS 

TVARAUS BIOMASĖS KURO NAUDOJIMAS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS GAMYBAI  

 

391 straipsnis. Tvaraus biomasės kuro naudojimas elektros energijos, šilumos ir (ar) 

vėsumos energijos gamyboje 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai, eksploatuojantys biomasės kurą naudojančius 

elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos energijos gamybos įrenginius, kurių bendroji 

vardinė šiluminė galia yra 20 MW ar daugiau, kai naudojamas kietasis biomasės kuras, arba 

yra 2 MW ar daugiau, kai naudojamas iš biomasės pagamintas dujinis kuras, privalo naudoti 

tik šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijus atitinkantį biomasės kurą.  

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų pagaminta, naudojant šio įstatymo 393 

straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantį biomasės kurą, elektros energija, šilumos ir (ar) 

vėsumos energija  įskaitoma šiais atvejais: 

1) apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu; 

2) vertinant energijos išteklių rinkos dalyvių atitiktį įpareigojimams naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją; 

3) teikiant finansinę paramą už biomasės kuro naudojimą. 

3. Iš biomasės kuro pagaminta elektros energija įskaitoma šio straipsnio 2 dalyje 

nustatytais atvejais, jeigu ji pagaminta laikantis bent vieno iš šių kriterijų:  

1) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 MW; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98dd33608a4611ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
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2) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia yra nuo 50 MW iki 100 MW, 

taikant didelio naudingumo kogeneracijos būdą, arba įrenginiuose, kuriuose gaminama tik 

elektros energija, laikantis su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo energijos 

vartojimo efektyvumo lygio, kaip apibrėžta 2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1442, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų 

(GPGB) išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių; 

3) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia viršija 100 MW, taikant didelio 

naudingumo kogeneracijos būdą, arba įrenginiuose, kuriuose gaminama tik elektros energija, 

pasiekiant ne mažiau kaip 36 procentų grynąjį elektros energijos įrenginių efektyvumą; 

4) taikant biomasės CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai, kurių laikantis iš biomasės kuro 

pagaminta elektros energija gali būti vertinama šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, 

taikomi įrenginiams: 

1) kuriuose elektros energijai gaminti kaip pagrindinis kuras nenaudojamas iškastinis 

kuras ir juose nėra ekonomiškai efektyvios galimybės taikyti didelio naudingumo 

kogeneracijos būdo; 

2) kurie pradėti eksploatuoti arba pritaikyti naudoti biomasės kurą po 2021 m. 

gruodžio 25 d. 

5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai, kurių laikantis iš biomasės kuro 

pagaminta elektros energija gali būti vertinama šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, 

netaikomi įrenginiams, apie kuriuos privaloma pranešti Europos Komisijai, vadovaujantis 

tinkamai pagrįsta elektros energijos tiekimo saugumo rizika. 

 

392 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinimo sistema  

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje 

nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams, nepriklausomai nuo biomasės geografinės kilmės, gali patvirtinti pagal šio 

įstatymo 394 straipsnį naudodami Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką 

tarptautinę schemą ir (ar) šio įstatymo 395 straipsnyje nustatytą savanorišką nacionalinę 

schemą. 

2. Energijos išteklių rinkos dalyviai, užtikrindami biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 

393 straipsnyje nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, privalo naudoti masės balanso sistemą, kuri atitinka šio įstatymo 37 

straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. 

3. Perdirbant žaliavas, informacija apie jų tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo charakteristikas tikslinama ir produkcijai priskiriama 

šio įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 

4. Biomasės kuro, pagaminto naudojant atliekas ir liekanas, išskyrus žemės ūkio, 

akvakultūros, žuvininkystės ir miško kirtimo liekanas, kiekis įskaitomas šio įstatymo 391 

straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, jeigu jis atitinka šio įstatymo 393 straipsnio 2 dalyje 

nustatytus kriterijus. Atliekos ir liekanos, perdirbamos į produktą, iš kurio gaminamas 

biomasės kuras, taip pat privalo atitikti šio įstatymo 393 straipsnio 2 dalyje nustatytus 

kriterijus. 

Biomasės kuras, pagamintas iš atliekų ir liekanų, susidariusių ne miško žemėje, bet žemės 

ūkio paskirties žemėje, įskaitomas šio įstatymo 391 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, 

jeigu energijos išteklių rinkos dalyviai, energijos išteklių biržos operatorius arba valstybės 

institucijos yra parengę stebėsenos arba valdymo planus, skirtus veiklos poveikio dirvožemio 

kokybei ir dirvožemio angliai vertinti. Informacija apie šio poveikio stebėjimą ir valdymą 

pateikiama nepriklausomų auditų, nurodytų šio įstatymo 394 ir 395 straipsniuose, ataskaitose. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075&locale=lt
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393 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijai 

1. Biomasės kuras šiame įstatyme nustatytais atvejais turi atitikti šiame straipsnyje 

nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijus, nepaisant to, kurioje šalyje užauginta (gauta) žaliava jam gaminti, ir (ar) biomasės 

geografinės kilmės. 

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl biomasės kuro 

naudojimo, kiekis, palyginti su išmetamųjų dujų, susidarančių dėl iškastinio kuro naudojimo, 

kiekiu, turi sumažėti:  

1) mažiausiai 70 procentų – kai elektros energija, šilumos ir vėsumos energija 

pagaminta įrenginiuose, kurie naudoja biomasės kurą ir kurie pradėti eksploatuoti 

laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.,  

2) mažiausiai 80 procentų – kai elektros energija, šilumos ir vėsumos energija 

pagaminta įrenginiuose, kurie pradėti eksploatuoti nuo 2026 m. sausio 1 d.  

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimas dėl biomasės kuro naudojimo elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos 

energijos gamybos įrenginiuose apskaičiuojamas aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai netaikomi elektros energijai, šilumos ir 

vėsumos energijai, gaminamoms iš komunalinių atliekų. 

5. Biomasės kuras negali būti pagamintas iš žaliavų, nurodytų šio įstatymo 38 

straipsnio 4, 5 ir 7 dalyse, ir privalo būti pagamintas laikantis šio įstatymo 38 straipsnio 8–12 

dalyse nustatytų kriterijų. 

 

394 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimas pagal 

Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę 

schemą  

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai, siekiantys gauti savanorišką tarptautinį 

sertifikatą, kuriuo patvirtinama biomasės kuro ar biomasės kuro žaliavų gamybos atitiktis šio 

įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams, turi kreiptis į sertifikavimo įmonę, kuri 

atlieka sertifikavimą pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę 

schemą, ir pateikia sertifikavimo įmonei jos prašomą informaciją, pagrindžiančią biomasės 

kuro atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams. 

2. Sertifikavimo įmonė atlieka energijos išteklių rinkos dalyvių, siekiančių gauti 

savanorišką tarptautinį sertifikatą, nepriklausomą auditą ir išduoda sertifikatą arba pateikia 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. Sertifikavimo įmonė kiekvienais metais atlieka energijos 

išteklių rinkos dalyvių, turinčių savanorišką tarptautinį sertifikatą, kuriuo patvirtinama 

biomasės kuro ar biomasės kuro žaliavų gamybos atitiktis šio įstatymo 393 straipsnyje 

nustatytiems kriterijams, nepriklausomą auditą. Leidžiama atlikti biomasės kuro iš miško 

biomasės gamintojų vidaus auditą arba antrosios šalies auditą iki pirmosios miško biomasės 

surinkimo vietos, siekiant įvertinti atitiktį šio įstatymo 38 straipsnio 8 ir 10 dalyse 

nustatytiems kriterijams. Audito metu patikrinama, ar naudojamos sistemos yra tikslios, 

patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad medžiagos nebūtų tikslingai 

pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis galėtų tapti atliekomis ar 

liekanomis, taip pat įvertinamas ėminių dažnumas, metodika ir informacijos patikimumas. 

 

395 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimas pagal 

savanorišką nacionalinę schemą 

1. Energijos išteklių biržos operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymu ir energetikos ministro įsakymu patvirtintomis 

Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėmis, kuriose taip pat nustatoma energijos išteklių 
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biržoje prekiaujamo biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams pagal savanorišką nacionalinę schemą 

tvarka:  

1) patvirtina atskirų energijos išteklių biržoje prekiaujamų biomasės kuro produktų 

atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams ir apskaičiuoja šių biomasės kuro 

produktų ir lyginamojo iškastinio kuro panaudojimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų poveikį; 

2) tikrina energijos išteklių biržos dalyvių pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktos 

informacijos apie atskirus energijos išteklių biržoje prekiaujamus biomasės kuro produktus 

tikslumą ir patikimumą; 

3) parengia metinę ataskaitą apie atskirų energijos išteklių biržoje prekiaujamų 

biomasės kuro produktų atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams ir 

parengia užduotį auditoriui ar audito įmonei atlikti energijos išteklių biržos operatoriaus 

surinktos informacijos nepriklausomą auditą. 

2.  Energijos išteklių biržos dalyvis, dalyvaudamas savanoriškoje nacionalinėje 

schemoje, energetikos ministro patvirtintose Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse 

nustatyta tvarka energijos išteklių biržos operatoriui pateikia:  

1) informaciją apie perkamų ar parduodamų biomasės kuro produktų ar jų gamybai 

naudotų žaliavų atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams; 

2) informaciją, kad medžiagos nėra tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir 

kuro partija arba jos dalis galėtų tapti atliekomis ar liekanomis; 

3) duomenis, reikalingus biomasės kuro produktų ir lyginamojo iškastinio kuro 

panaudojimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikiui apskaičiuoti pagal 

aplinkos ministro patvirtintą tvarką; 

4) informaciją, naudojamą masės balanso sistemoje pagal šio įstatymo 392 straipsnio 2 

dalį. 

3.  Energijos išteklių biržos operatorius, atlikdamas biržos dalyvių pateiktos 

informacijos apie jų perkamus ar parduodamus biomasės kuro produktus patikrą, turi teisę:  

1)  pats tikrinti energijos išteklių biržos dalyvių pateiktą informaciją arba įgalioti tai 

atlikti auditorius, audito įmones ar nepriklausomus medienos matuotojus;  

2) naudoti iki pirmosios miško biomasės surinkimo vietos biomasės kuro žaliavų 

gamintojo ar energijos išteklių biržos dalyvio atliktą auditą ar pateiktą deklaraciją; 

3) pagal duomenų teikimo sutartis gauti duomenis ir informaciją apie nacionalinėje 

schemoje dalyvaujančius energijos išteklių biržos dalyvius iš Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos, valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, Nekilnojamojo turto registro 

tvarkytojo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir (ar) valstybės įmonės 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazių. 

 

396 straipsnis. Informacijos apie biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams 

įvykdymą teikimas 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai savo interneto svetainėse ir (ar) energijos išteklių 

biržos operatorius savo informacinėje sistemoje skelbia aktualią informaciją apie perkamo, 

parduodamo ir (ar) gaminamo (jei pagamintas biomasės kuras sunaudojamas 391 straipsnio 1 

dalyje nurodytų energijos išteklių rinkos dalyvių savo reikmėms ir ūkio poreikiams), 

biomasės kuro, atitinkančio tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijus, kilmės šalį ir pradines žaliavas. 

2. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę reikalauti, kad energijos išteklių rinkos 

dalyviai pagrįstų perkamo ir (ar) parduodamo biomasės kuro ar jo gamybai naudotų žaliavų 
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atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. 

3. Energijos išteklių rinkos dalyviai iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos viešajai 

įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pateikia informaciją apie jų perkamo, parduodamo ir 

(ar) gaminamo (jei pagamintas biomasės kuras sunaudojamas 391 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų energijos išteklių rinkos dalyvių savo reikmėms ir ūkio poreikiams) biomasės kuro 

atitiktį šio įstatymo 393 straipsnyje nustatytiems kriterijams, išskyrus informaciją apie 

energijos išteklių biržoje pirkto ir parduoto biomasės kuro kiekius ir jo atitiktį šio įstatymo 

393 straipsnyje nustatytiems kriterijams, kurią pateikia energijos išteklių biržos operatorius. 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra apibendrintą informaciją kiekvienais metais 

teikia Europos Komisijai. 

4. Jeigu pateikiama informacija, gauta pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką tarptautinę schemą, arba Europos Sąjungos su užsienio valstybėmis sudarytą 

dvišalį ar daugiašalį susitarimą, kuriame susitariama dėl šio įstatymo 393 straipsnyje 

nustatytų kriterijų, ir Europos Komisija priima sprendimą, kad tokiu susitarimu įrodoma iš 

atitinkamose šalyse išaugintų (gautų) žaliavų pagaminto biomasės kuro atitiktis tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, arba pagal 

Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką nacionalinę schemą, kiek toks Europos 

Komisijos sprendimas yra taikomas, arba pagal šio įstatymo 395 nustatytą savanorišką 

nacionalinę schemą, kurią pateikia energijos išteklių biržos operatorius, viešoji įstaiga 

Lietuvos energetikos agentūra nereikalauja, kad energijos išteklių rinkos dalyviai ar energijos 

išteklių biržos operatorius pateiktų papildomą informaciją, patvirtinančią, kad biomasės 

kurui taikomi šio įstatymo 393 straipsnyje nustatyti kriterijai yra įvykdyti. 

5. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros prašymu sertifikavimo įmonės 

privalo pateikti nepriklausomo audito ataskaitą, o energijos išteklių biržos operatorius – 

metinę ataskaitą, kuriomis remiantis energijos išteklių rinkos dalyviams išduotas 

savanoriškas tarptautinis sertifikatas arba patvirtinta biomasės kuro atitiktis šio įstatymo 393 

straipsnyje nustatytiems kriterijams pagal savanorišką nacionalinę schemą. Jeigu viešoji 

įstaiga Lietuvos energetikos agentūra nustato, kad nepriklausomo audito ataskaitoje ar 

energijos išteklių biržos operatoriaus metinėje ataskaitoje pateikta informacija neatitinka šio 

įstatymo 393 straipsnyje nustatytų kriterijų, ji nedelsdama apie tai informuoja atitinkamai 

Europos Komisiją ir Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę 

schemą administruojantį subjektą arba Europos Komisiją ir Energetikos ministeriją apie 

nustatytas neatitiktis.“ 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas  

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. gruodžio 

31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina energijos išteklių biržos 

operatoriaus tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ataskaitos ir metines ataskaitas veiklos metinės 

ataskaitos formas, taip pat energijos išteklių biržos ataskaitos formas derina veiklos metinę 

ataskaitą, teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos 

ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų pateikimo;“. 

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos 

tiekėjų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai 

sudaromus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius 

dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro 

kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis Komisijai Tarybai;“. 

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos 

gamintojai per energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos 

išteklių biržos operatoriui apie tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo 

datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir  išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams patvirtinančius dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo 

laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą.“ 

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Energijos išteklių biržoje gali būti prekiaujama visų rūšių biokuru, atitinkančiu tvarumo 

kriterijus, technologinius, aplinkosaugos reikalavimus ir kokybės standartus, nustatytus 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir (ar) 

atitinkančiu tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijus pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ir 

(ar) savanorišką nacionalinę schemą. Centralizuotos prekybos atskirų rūšių biokuru ypatumai 

nustatomi Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99f787908a4711ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
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Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-937/662-II-3-1 priedas 2022-02-14.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2f6688d08a4811ecb8b0fe92fb660e20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98dd33608a4611ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99f787908a4711ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=-139xow1knk
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IS-937/662-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 

PASIŪLYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751  

PAPILDYMO 1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU 

GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1314 

  
2022-02-09 

Vilnius 

  

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti 

Pasiūlymo turinys 
str. 

str. 

d. 
p. 

1.  3.    Argumentai:  

Įvertinant tai, kad Projekte siūloma atbuline data nuo 2022 m. sausio 

1 d. tik centralizuotam šildymui taikyti 0 procentų pridėtinės vertės 

mokesčio (toliau – PVM) tarifą iki 2022 m. balandžio 30 d., bei 

atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą ir kylančias elektros, 

šilumos energijos, gamtinių dujų ir malkų kainas, kurios tampa 

nepakeliamomis gyventojams, siūloma išplėsti lengvatinio PVM 

tarifo taikymą, nustatant, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. būtų taikomas 

pastovus lengvatinis 5 procentų PVM tarifas buitiniams energijos 

vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems 

kūrenimui, tiekiamai elektros energijai ir gamtinėms dujoms bei 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosios gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens 

tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam 

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir 

šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. 

 

Pasiūlymas:  

Papildyti projektą 3 straipsniu ir jį išdėstyti taip:  

„3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

1. Pripažinti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 5 punktą 

netekusiais galios;  

2. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 4 punktu: 

buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir 

medienos produktams, skirtiems kūrenimui, tiekiamai elektros 

energijai ir gamtinėms dujoms; 

6. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 5 punktu: 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens 

tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam 

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir 

šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aeadd1908a4b11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=14&searchModelUUID=6f891320-bf98-4ca3-98c3-7b6459d4bc39
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1. 3 
 

  Argumentai: 

Atsižvelgiant į projektu siūlomą kompensacinio mechanizmo taikymo 

laikotarpį pastovų lengvatinį 5 procentų PVM tarifą siūloma taikyti 

nuo 2022 m. gegužės 1 d.  

 

Pasiūlymas:  

Pakeisti projekto 3 straipsnio numeraciją ir straipsnio 2 dalį:  

“4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“  

 

“2. Šio įstatymo 2 ir 3 straipsnisiai įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 1 

d.“  

  
Teikia: 

Seimo narė     Laima Nagienė 

 ________ 

TN: tn  

 

PASIŪLYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. 

IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1309 

2022 m. vasario 04 d. 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti 
Pasiūlymo turinys 

str. str. d. p. 

1 1   Argumentai: 

Įstatymo projektu siūloma papildyti 19 straipsnio 4 dalį 4 

punktu, kuriame būtų numatoma, kad lengvatinis 5 procentų PVM 

tarifas taikomas buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms 

ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, tiekiamai elektros 

energijai ir gamtinėms dujoms. Atsižvelgiant į esamą teisinį 

reglamentavimą ir kylančias kainas, kurios tampa nepakeliamomis 

gyventojams, siūlome nustatyti lengvatinį 5 procentų tarifą ir 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosios gyvenamosioms 

patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per 

karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas 

tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam 

vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui 

pašildyti.  

 
Pasiūlymas: pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

1. Pripažinti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 5 punktą 

netekusiais galios;  

2. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 4 punktu: 

buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18a835a08a4b11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=26eb043b-c977-4ebe-985c-c3d24cb8e5bd
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medienos produktams, skirtiems kūrenimui, tiekiamai elektros 

energijai ir gamtinėms dujoms; 

7. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 5 punktu: 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens 

tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam 

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti 

ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.“ 

 

Teikia 

Seimo narė       Laima Nagienė 
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IS-937/662-II-5 priedas 

 

VERT 2022-02-11 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic 

prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama suderinti (suvienodinti) UAB 

GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržos reglamentą su AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, viešajai konsultacijai teikia UAB GET Baltic 

prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus, 

atsižvelgiant į pakeitimų pobūdį, prašoma pateikti per vieną darbo dieną, t.y. iki vasario 14 

dienos. 

Esminis Reglamento pakeitimas: nuo 2022 m. kovo 1 d. perdavimo sistemos operatoriaus 

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse naikinamas 

„praėjusios paros produktas“.  

Balansavimo taisyklių pakeitimas naujoje redakcijoje numato, kad sandorio pranešimai turi 

būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos, todėl nelieka galimybės 

duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t.y., nelieka „praėjusios paros produkto“, kuris taip pat 

numatytas bendrovės GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržos reglamente.  

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-11/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-uab-get-baltic-prekybos-gamtiniu-duju-birzoje-reglamento-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c3c4baa08b2a11ecb8b0fe92fb660e20
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą  2022-02-11 Nr. R2-(RPS)-866 

 

 

   

DĖL UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO 

PAKEITIMO PROJEKTO VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2021 m. gruodžio 29 d. 

suderino naują AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių 

redakciją (toliau – Balansavimo taisyklės), kuri įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d. UAB „GET Baltic“ 

(toliau – Bendrovė) 2022 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2202-04 „Dėl UAB GET Baltic Prekybos 

gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimo projekto derinimo“ (toliau – Raštas), reaguodama į 

Balansavimo taisyklių 68.2 papunkčio pakeitimą, kuris naujoje redakcijoje numato, kad sandorio 

pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos, ir teigdama, 

kad todėl nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios paros 

produkto“, kuris taip pat numatytas Bendrovės prekybos gamtinių dujų biržos reglamente, 

suderintame su Taryba 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-718 (toliau – Reglamentas), 

inicijavo Reglamento pakeitimą. 

Vadovaujantis Reglamento 172 punktu, numatyta, kad Reglamentas gali būti keičiamas tik 

suderinus su Taryba. 

Bendrovė Raštu informavo Tarybą, kad Reglamento pakeitimai išimtinai susiję tik su nuo 

2022 m. kovo 1 d. perdavimo sistemos operatoriaus naikinamu „praėjusios paros produktu“. 

Bendrovė teikia Tarybai naują Reglamento projekto redakciją. Pažymėtina, kad Reglamento 

pakeitimo projekte atlikti šie pagrindiniai pakeitimai: 

• Atsisakyta „praėjusios paros“ sąvokos (Reglamento 8.37 papunktis); 

• Pakoreguota dieninių sandorių rinkoje pristatymo laikotarpių prekybos valandos, 

atsisakant praėjusios paros, taip pat suvienodinant einamosios paros prekybos valandas visose 

prekybos aikštelėse ‒ nuo 7:00 val. iki 5:30 val. (Reglamento 22.1 papunktis); 

• Sutrumpintas prekiaujamų produktų sąrašas, kurie yra įvardinti Reglamente, atsisakant 

praėjusios paros produkto (Reglamento 42.1 papunktis); 

• Pakoreguotas Reglamento 59 punktas, atsisakant sąsajumo su praėjusios paros produktu. 

Bendrovės Rašte nurodoma, kad nauja Reglamento redakcija, Tarybai ją suderinus, 

įsigaliotų nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Taryba, atsižvelgdama į Bendrovės nurodytus Reglamento pakeitimus ir vadovaudamasi 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 

„Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 20 d. redakcija) (toliau – Viešojo konsultavimo 

taisyklės) 5.1 papunkčiu bei laikydama, kad numatomi pakeitimai nepatenka į Viešojo 

konsultavimo taisyklių 6 punkte nurodytas išimtis, leidžiančias neskelbti viešosios konsultacijos, 

skelbia Reglamento pakeitimo viešąją konsultaciją. 

Taryba, vadovaudamasi Viešojo konsultavimo taisyklių 13 punktu ir atsižvelgdama į 

pakeitimų pobūdį, prašo pastabas ir pasiūlymus Reglamento pakeitimui pateikti per vieną darbo 
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dieną nuo paskelbimo Teisės aktų registre (TAIS) dienos elektroniniu paštu info@vert.lt arba per 

TSAIS. 

Kontaktiniai asmenys – Tarybos Dujų ir Elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos 

skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius, tel. 8 620 52493, el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt ir 

vyriausiasis specialistas Saulius Rimutis, el. p. saulius.rimtus@vert.lt. 

PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje 

reglamento derinimo“ projektas, 23 lapai. 

 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignas Kazakevičius, tel. (8 6) 620 52493, el. p. ignas.kazakevičius@vert.lt         

Saulius Rimutis, tel. (8 6) 6 854 5841, el. p. saulius.rimutis@vert.lt                             

 

UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO 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-937/662-II-5-1 priedas 2022-02-14.zip). 

mailto:info@vert.lt
mailto:ignas.kazakevicius@vert.lt
mailto:saulius.rimtus@vert.lt
mailto:ignas.kazakevičius@vert.lt
mailto:saulius.rimutis@vert.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220211_VERT_lydrastis_ViesojiKonsultacijadelreglamentokeitimo-v.-II.zip
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TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-937/662-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-02-08 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn 

 

 
Paskutinis taškas 2022-02-08 

 
 

 

Vėliausio 2022-02-08 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 84 070 27.91 +2.97 % 30 800 28.94 29.20 5 040 

M03-2022  Smulkinta mediena 18 550 25.86 +15.70 % 11 550 26.07 37.50 3 500 

M04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 59 080 18.52 24.80 23 800 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.32 29.00 7 700 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 17.00 0.00 0 

https://e.baltpool.eu/biomass/
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WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 8 400 24.10 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 180 41.73 +11.00 % 2 410 44.70 59.96 2 650 

M03-2022  Medienos granulės 300 41.00 0.00 % 1 150 47.53 59.33 1 500 

M04-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 200 40.00 0.00 0 

WIN-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 200 43.90 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 140 23.00 0.00 % 70 16.00 18.00 70 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 

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 75 810 27.27 -0.62 % 19 600 31.24 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 29 400 26.84 +3.65 % 5 950 22.67 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 9 800 22.43 -7.00 % 54 880 18.24 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.48 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 17.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 3 020 45.37 +13.14 % 0 0.00 0.00 0 

M03-2022  Medienos granulės 600 36.50 -12.33 % 0 0.00 0.00 0 
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2022-02-11 Nr. R2-(ŠGK)-865 

 Į 2022-01-18 Nr. 08 

DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO NAUDOJIMO SKATINIMO 

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) 2022 m. sausio 18 d. raštą Nr. 08 „Dėl SM3 kokybės biokuro 

naudojimo skatinimo“ (toliau – Raštas), kuriuo Asociacija informavo, kad ūkio subjektų šilumos ir 

elektros gamybai naudojamas SM3 rūšies kuras dažnai neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų ir 

tai sukelia technologines problemas katilinėse ir elektrinėse bei lemia papildomas sąnaudas įrangos 

priežiūrai. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad SM3 kuro kokybė nekontroliuojama, 

nepakankamai reglamentuota SM3 kuro sudėtis, o kaina mažai skiriasi nuo geresnės kokybės SM2 

kuro. Asociacijos nuomone, Taryba kainodaroje naudodama lyginamąją analizę neįvertina 

papildomų išlaidų, susidarančių dėl prastos kokybės biokuro naudojimo. Kartu su Raštu Asociacija 

pateikė Tarybai Kauno technologijos universiteto doc. Dr. Kęstučio Buinevičiaus parengtą 

ataskaitą, kurioje remiantis sukauptų tyrimų rezultatais ir praktine informacija, pateikiama faktinė 

katilų eksploatavimo problematika dėl žemos kokybės skiedrų kuro naudojimo. Asociacija prašo 

atsižvelgti į minėtoje ataskaitoje pateiktus tyrimų rezultatus ir siūlymus, ieškant racionalių 

reguliacinių instrumentų aktualiu klausimu. 

Tarybos funkcijas, susijusias su energijos išteklių kontrole, ūkio subjektų reguliuojamų 

kainų ir kainų viršutinių ribų nustatymu ir atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje skatinimu, 

reglamentuojančiuose teisės aktuose (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 str., Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 str., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

10 str., Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 str.) įtvirtinta, kad 

Taryba vykdo energijos išteklių rinkos priežiūrą ir stebėseną, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų 

energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų, tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo 

metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas. Lietuvos Respublikos 

nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. numatyta, kad Taryba 

yra viena iš institucijų, atsakingų už konkurencingų energijos kainų formavimąsi ir energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, naudojimo skatinimą. 

Vadovaudamasi Energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Taryba 

pagal kompetenciją vykdo energijos išteklių rinkos priežiūrą bei stebėseną. Vykdydama minėtą 

funkciją Taryba kasmet vertina, ar centralizuoto šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos 

gamintojai tinkamai vykdė minėto įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą visą 

šilumos ir (ar) elektros gamybai reikalingą biokuro kiekį įsigyti energijos išteklių biržoje. 

Pabrėžtina, kad šiuo atveju nėra numatytų detalesnių reikalavimų dėl energijos išteklių biržoje 

perkamo biokuro rūšių, kokybės reikalavimų ar kilmės šalies, todėl vertinami apibendrinti 

duomenys. 

Taryba atkreipia dėmesį, kad pagal centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų 

šilumos gamintojų teikiamą informaciją, naudojant žemesnės klasės biokurą (SM3), patiriama 
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daugiau sąnaudų, nei naudojant aukštesnės klasės biokurą. Vadovaujantis šiuo metu galiojančios 

Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 

„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), 29 punktu, nustatant šilumos bazinę 

kainą (kainų dedamąsias) atsižvelgiama į  

1) faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtį ir suteiktų paslaugų (produktų) kiekius 

ataskaitiniu laikotarpiu ir priežastis, kurios lėmė būtinųjų sąnaudų ir suteiktų paslaugų (produktų) 

apimties pokyčius (Metodikos 29.1 papunktis);  

2) faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius šilumos bazinės kainos 

ataskaitiniu laikotarpiu ir priežastis, kurias ūkio subjektas nurodė kaip lemiančias šių paslaugų 

apimties pokyčius (Metodikos 29.2 papunktis);  

3) ūkio subjekto suplanuotus pokyčius pirmaisiais reguliavimo periodo metais, įskaitant 

investicijų plano įgyvendinimą (Metodikos 29.3 papunkčiu);  

4) lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes (Metodikos 29.4 papunktis);  

5) Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų 

rezultatus (Metodikos 29.5 papunktis).  

Pažymėtina ir tai, kad pagal Metodikos 29.4.1 papunktį, ūkio subjekto efektyvumui esant 

mažesniam, nei atitinkamos ūkio subjektų grupės efektyvumas, Taryba atsižvelgdama į ūkio 

subjekto faktines sąnaudas, investicijų planą ir į galimybę grupės atitinkamų lyginamųjų rodiklių 

reikšmes pasiekti pirmaisiais reguliavimo periodo metais, gali ūkio subjektui suformuoti kitokias, 

nei grupės atitinkamų lyginamųjų rodiklių reikšmės, efektyvumo užduotis, kurias ūkio subjektas 

turės pasiekti ateinančiu reguliavimo periodu. 

Apibendrinus Metodikos nuostatas, akivaizdu, kad ūkio subjektams suteikta galimybė jau 

dabar įvertinti sąnaudų pokyčius dėl naudojamo prastesnės kokybės biokuro šilumos bazinės kainos 

(kainų dedamųjų) nustatymo metu, pateikiant Tarybai pagrindžiančius dokumentus, paaiškinimus, 

skaičiavimus ir kitą informaciją, kuri reikalinga įsitikinti sąnaudų būtinumu. Taryba primena, kad 

Metodikos 27.10 papunktyje nurodyta, jog ūkio subjektas kartu su šilumos bazinės kainos projektu 

turi pateikti aiškinamąjį raštą, kuriame pateikta išsami informacija apie šilumos bazinės kainos 

projekte nurodytas planuojamas būtinąsias sąnaudas ir jų pagrindimus, reikalingus ir pakankamus 

Tarybai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu. 

Akcentuotina ir tai, kad vykdydama teisės aktuose numatytas funkcijas, Taryba privalo 

užtikrinti, kad jos priimti sprendimai, susiję su kainodara, neturės įtakos nepagrįstam šilumos kainų 

vartotojams augimui, todėl įgyvendinant būtinųjų pagrįstų sąnaudų reguliavimą, aktualus ir ūkio 

subjektų kontrolės, susijusios su perkamo biokuro rūšimi, klausimas. Svarbu numatyti ir biokuro 

tiekėjų ar šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų atsakomybę už pristatomo biokuro 

techninių parametrų neatitikimą pagal perkamo biokuro rūšį (situacija, kai ūko subjektas nurodo, 

kad naudoja žemesnės klasės biokurą (SM3), tačiau faktiškai degina aukštesnės klasės biokurą) ir 

papildomas tikrinimo ir sankcijų už pažeidimus funkcijas institucijai, kuri vykdys minėtų ūkio 

subjektų kontrolę. Taip pat svarbus kontrolės, susijusios su ūkio subjektų priskirtų papildomų kaštų, 

susidariusių dėl naudojamo prastesnės kokybės biokuro, kontrolės klausimas. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas   Donatas Jasas 

 

 

 

R. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. 8 612 38659 el. p. renata.bartasiute@vert.lt 

S. Grinienė, tel. (8 5) 216 3732, mob. tel. 8 690 49369, el. p. sandra.griniene@vert.lt 

D. Beleckas, tel. (8 5) 213 3430, mob. tel. 8 690 69436, el. p. dominykas.beleckas@vert.lt 

   

mailto:renata.bartasiute@vert.lt
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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2022-     -       

RAŠTO NR. R2-           ADRESATŲ SĄRAŠAS 
 

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 

3.Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;  

4. BALTPOOL UAB; 

5. Lietuvos biomasės energetikos asociacijai „LITBIOMA“; 

6. Akmenės rajono savivaldybės administracija;  

7. Alytaus miesto savivaldybės administracija; 

8. Alytaus rajono savivaldybės administracija; 

9. Anykščių rajono savivaldybės administracija; 

10. Birštono savivaldybės administracija; 

11. Biržų rajono savivaldybės administracija; 

12. Druskininkų savivaldybės administracija; 

13. Elektrėnų savivaldybės administracija; 

14. Ignalinos rajono savivaldybės administracija; 

15. Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

16. Joniškio rajono savivaldybės administracija; 

17. Jurbarko rajono savivaldybės administracija; 

18. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 

19. Kalvarijos savivaldybės administracija; 

20. Kauno miesto savivaldybės administracija; 

21. Kauno rajono savivaldybės administracija; 

22. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; 

23. Kėdainių rajono savivaldybės administracija; 

24. Kelmės rajono savivaldybės administracija; 

25. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 

26. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; 

27. Kretingos rajono savivaldybės administracija; 

28. Kupiškio rajono savivaldybės administracija; 

29. Lazdijų rajono savivaldybės administracija; 

30. Marijampolės savivaldybės administracija; 

31. Mažeikių rajono savivaldybės administracija; 

32. Molėtų rajono savivaldybės administracija; 

33. Neringos savivaldybės administracija; 

34. Pagėgių savivaldybės administracija; 

35. Pakruojo rajono savivaldybės administracija; 

36. Palangos miesto savivaldybės administracija; 

37. Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 

38. Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

39. Pasvalio rajono savivaldybės administracija; 

40. Plungės rajono savivaldybės administracija; 

41. Prienų rajono savivaldybės administracija; 

42. Radviliškio rajono savivaldybės administracija; 

43. Raseinių rajono savivaldybės administracija; 

44. Rietavo savivaldybės administracija; 

45. Rokiškio rajono savivaldybės administracija;  

46. Skuodo rajono savivaldybės administracija; 

47. Šakių rajono savivaldybės administracija; 

48. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija; 

49. Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 



 

120 

50. Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 

51. Šilalės rajono savivaldybės administracija; 

52. Šilutės rajono savivaldybės administracija; 

53. Širvintų  rajono savivaldybės administracija; 

54. Švenčionių rajono savivaldybės administracija; 

55. Tauragės rajono savivaldybės administracija; 

56. Telšių rajono savivaldybės administracija; 

57. Trakų rajono savivaldybės administracija; 

58. Ukmergės rajono savivaldybės administracija; 

59. Utenos rajono savivaldybės administracija; 

60. Varėnos rajono savivaldybės administracija; 

61. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija; 

62. Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

63. Vilniaus rajono savivaldybės administracija; 

64. Visagino savivaldybės administracija; 

65. Zarasų rajono savivaldybės administracija. 
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IS-937/662-III-2 priedas 

 

AM 2022-02-07 pranešimas. Planuojantiems teikti paraiškas Inovacijų fondui – naudinga 

informacija apie projektus 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija kviečia įmones, viešąsias įstaigas ir tarptautines organizacijas, 

kuriančias naujas technologijas ir planuojančias teikti paraiškas paramai iš Europos Sąjungos 

Inovacijų fondo, susipažinti su naudinga informacija. Europos Komisija parengė dokumentus apie 

gerosios praktikos pavyzdžius, atrankos rezultatus ir dažniausiai pasitaikančias klaidas. 

Tikimasi, kad gerosios praktikos pavyzdžiai padės pareiškėjams parengti kokybiškus 

projektus, kurie gaus fondo finansavimą. Pažymėtina, kad pirmajame kvietime, paskelbtame 2020 

m., nebuvo patvirtinta nei viena paraiška iš Lietuvos. 

Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija paskelbė antrąjį kvietimą projektams, kurių 

vertė didesnė nei 7,5 mln. eurų. Šio kvietimo biudžetas siekia 1,5 milijardo eurų. 

Parama teikiama projektams, kurie pristato inovacijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių 

energiją, pritaikomas daug energijos sunaudojančioje pramonėje (pavyzdžiui, cemento, trąšų, plieno 

gamybos ir pan.) arba kaupiančias energiją. Gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto vertės. 

Su informacija apie didelės vertės projektus (projekto vertė didesnė negu 7,5 mln. eurų) 

galite susipažinti čia, informaciją apie mažus projektus (projekto vertė mažesnė negu 7,5 mln. eurų) 

rasite čia. 

Taip pat Inovacijos fondo interneto svetainėje pateikiami duomenys apie praėjusio kvietimo 

statistiką – kokie projektai buvo atrinkti, kokios klaidos buvo daromos dažniausiai. Galima 

susipažinti ir su atnaujintais dažniausiai užduodamais klausimais bei atnaujintu kvietimo tekstu. 

Projektų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į technologijos naujoviškumą ar esamos 

modifikavimo lygį, įgyvendinimo ir verslo plano, finansinio modelio paruošimo lygį, kiek šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažės įdiegus technologiją, jos atkartojimo galimybes 

kitose ES šalyse ir sektoriuose, kaštų efektyvumą. 

Pažymėtina, kad net ir neatitikus santykinių verčių, nustatytų kiekvienam kriterijui, yra 

galimybė gauti paramą. Tokie projektai turi atitikti minimalius ŠESD mažinimo, inovacijų lygio ir 

plėtros kriterijus (vertintojams matant, kad gavę konkrečią projektų vystymo pagalbą projektai 

vėliau teiks paraiškas Inovacijų fondui). 

Primename, kad paraiškos paramai gauti priimamos iki 2022 m. kovo 3 d. ir teikiamos 

elektroniniu būdu, per Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų tinklalapyje esančią sistemą. 

Jame galima rasti visą informaciją apie kvietimą ir būtinus dokumentus paraiškai pildyti. 

Projektams iki 7,5 mln. eurų numatomas atskiras kvietimas nuo 2022 m. kovo 15 d. 

Europos Sąjungos įkurtas Inovacijų fondas – viena didžiausių pasaulyje inovatyvių, aplinką 

tausojančių technologijų kūrimo ir diegimo finansavimo programų. Jis svariai padės mažinti 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/planuojantiems-teikti-paraiskas-inovaciju-fondui-naudinga-informacija-apie-projektus
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/small-scale-projects_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tikimasi, kad šis fondas 2021–2030 m. paskirstys iki 

10 mlrd. Eurų inovatyvių technologijų plėtrai. 

 
LVPA INFO 

 

From: Saulius Merkys <S.Merkys@lvpa.lt>  

Sent: Tuesday, February 8, 2022 5:42 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Cc: Kristina Dėjė <K.Deje@lvpa.lt>; Agnė Vaitkūnienė <A.Vaitkuniene@lvpa.lt> 

Subject: RE: KVIETIMAS DALYVAUTI LŠTA ĮMONIŲ VADOVŲ METINIAME SUSITIKIME  

 

Trumpai akcentuojame, kas būtų aktualu Jūsų asociacijos nariams dėl ES finansavimo 

žvelgiant į buvusią ir ateinančio laikotarpio finansinę perspektyvą. 

Lietuvos verslo paramos agentūra administruoja šias 2014 – 2020 metų finansavimo periodo 

priemones, aktualias centralizuotos šilumos tiekėjams: 

Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra  

Šios priemonės remiamos veiklos: 

- šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir 

mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų 

rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant 

vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus 

keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant; 

- šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų 

klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos 

tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji 

šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų 

Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti  

Remiama veikla: 

biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas 

rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos 

šilumos gamyboje 

Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas 

Remiama veikla: 

nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW 

šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas 

Remiama veikla: 

naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos 

įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos 

įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas 

nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW). 

Visų paraiškų, pateiktų pagal aukščiau įvardintas priemones vertinimas yra baigtas. 

Daugiau kvietimų pagal šias priemones skelbti nebeplanuojama. 

Dėl ateinančios finansinės perspektyvos – 2021 – 2027 periodo dar neturime galutinių žinių. 

Apie kito periodo priemones geriausiai pakomentuoti galėtų Energetikos ministerija. 

 
Pagarbiai, 

Saulius Merkys 

L.e.p. Direktorius  

 
 

mailto:S.Merkys@lvpa.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:K.Deje@lvpa.lt
mailto:A.Vaitkuniene@lvpa.lt
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IS-937/662-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  
Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB 
bankas 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), reaguodama į LR Vyriausybės 

2022 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 77 „Dėl LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 

papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ (toliau – Įstatymo pakeitimas), kuriame numatoma 

centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui laikinai (nuo š. m. sausio 1 d. iki š. m. 

balandžio 30 d.) iš valstybės biudžeto dengti 9 proc.  pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 

tarifą, atsižvelgdama į asociacijos narių pagrįstą susirūpinimą ir kylančius klausimus, prašo pateikti 

išaiškinimus dėl praktinio šio Įstatymo pakeitimo įgyvendinimo, perskaičiuojant/skaičiuojant 

kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems gyventojams, įsigaliojus 

Įstatymo pakeitimui nuo 2022 kovo 1 dienos.  

Tik Seimui priėmus Įstatymo pakeitimo įstatymą, bus žinoma tiksli PVM šildymui ir/ar 

karštam vandeniui taikymo tvarka. Šilumos tiekėjai mokėjimus, tame tarpe ir kompensacijas mažas 

pajamas turintiems asmenims skaičiuoja ir sąskaitas išrašo naudodami informacinių technologijų 

programas. Tik Seimui priėmus Įstatymo pakeitimą šilumos tiekėjai galės formuluoti uždavinius 

minėtų programų perrašymui. Kaip yra žinoma, sąskaitas už 2022 m. vasario mėn. šilumos tiekėjai 

vartotojams turi pateikti ne vėliau nei iki 2022 m. kovo 10 d.  Asociacijos nariams kyla 

pagrįstų klausimų ir abejonių, kaip per ypač trumpą laiką įgyvendinti planuojamus pakeitimus, tai 

yra atlikti būtinus veiksmus  parengti programų pertvarkymo užduotis, suformuoti naują sąskaitų 

išrašymo formą, o kai kuriais atvejais ir pirkti programavimo paslaugas. 

Daliai mažas pajamas gaunančių vartotojų šilumos tiekėjai mokėjimams už šildymą ir karštą 

vandenį taiko kompensacijas. Asociacija siūlo, kad dėl PVM grąžinimo kompensacijos už šildymą 

ir karštą vandenį priskaičiuotos mokėjimams su 9 proc. PVM nebūtų perskaičiuojamos. Jei 

priešingai kompensacijos turėtų būti perskaičiuojamos, tuomet kompensacijų sumos sumažėtų, ar jų 

visai neliktų. Todėl nebus pasiektas šio Įstatymo pakeitimo tikslas – mažinti finansinę naštą 

centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams, priklausantiems pažeidžiamiausiai gyventojų grupei, 

be to, įneštų sumaišties vartotojams. Vartotojai gaunantys kompensacijas faktiškai nepajustų PVM 

kompensavimo, kadangi bus tiesiog sumažinta kompensacijos suma, kurią šilumos tiekėjas po 

perskaičiavimo gražins savivaldybių socialinės paramos skyriams, o vartotojo mokėjimo suma 

nesikeis.  

Siekiant kuo geriau pasiruošti skubiam sąskaitų už vasario mėnesį galimam pakeitimui, 

prašome pateikti išaiškinimą: kaip ir kokiu būdu bus apskaičiuota kompensacija mažas pajamas 

gaunantiems vartotojams už praėjusius ir einamuosius šildymo sezono mėnesius, keičiantis  PVM 

(valstybei kompensuojant iš biudžeto PVM)?  

Tuo pačiu kviečiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguoti atstovą į š. m. 

vasario 10 d. 15:00 val. vyksiantį šilumos tiekimo bendrovių, Finansų ministerijos ir Valstybinės 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  2022-02-08 Nr. 28 

Į  Nr.  

 

 

   

 

    

DĖL KOMPENSACIJŲ SOCIALIAI REMTINIEMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS 

SKAIČIAVIMO, ESANT PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSACIJAI UŽ 

PRAEITUS LAIKOTARPIUS 
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mokesčių inspekcijos atstovų nuotolinį pasitarimą  (Teams platformoje) šiuo klausimu. 

Prisijungimo nuorodą atsiųsime tiesiogiai deleguotam dalyviui.  

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas                                                                      Valdas Lukoševičius 

 

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 8-689-54153, egidijus@lsta.lt, www.lsta.lt  

 

LŠTA INFO. Komunikacija gyventojams_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo 

 

Atsižvelgiant į kai kurių narių prašymus siunčiame gyventojų informavimo (dėl 0 PVM taikymo) 

teksto projektą, kurį galite adaptuoti kaip skelbimą savo svetainėje ar vietinėje spaudoje: 

 

Informacija šilumos vartotojams 

Šių metų vasario 2 d. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo siūloma Seimui priimti 

reikiamas PVM įstatymo pataisas, kuriomis gyventojams būtų kompensuojamas PVM mokestis 

centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui už keturis mėnesius (nuo 2022 metų sausio 

iki balandžio mėnesio). Atkreipiame dėmesį, kad ši tvarka įsigaliotų reikalingas atitinkamas 

Seimo sprendimas. Seimo neeilinė sesija bus šaukiama vasario 14 d. ir tikėtina, kad šis klausimas 

bus įtrauktas į darbotvarkę skubos tvarka.  

Kol įstatymo pataisos nėra priimtos ir nėra įsigaliojusios, šilumos tiekimo bendrovės privalo 

vadovautis galiojančiu reglamentavimu ir sąskaitas už sausio mėnesį skaičiuoti taikant 9 % PVM 

tarifą, o vartotojai apmokėti tokias šildymo ir karšto vandens sąskaitas įprastais terminais (iki 

mėnesio pabaigos). Seimui priėmus reikiamas PVM įstatymo pataisas, tikėtina, kad jos įsigalios 

nuo kovo 1 dienos. Tuomet išrašant sąskaitas už šildymą ir karštą vandenį, sunaudotą per vasario 

mėnesį, gyventojams papildomai būtų taikomos nuolaidos dėl PVM mokesčio paskaičiuoto per 

vasario ir per sausio mėnesius kompensavimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paruoš 

atitinkamai tvarką  dėl kompensacijų už šilumą ir karštą vandenį, taikant PVM kompensacijas, 

skaičiavimo.   

Detalesnė informacija bus pateikta Seimui priėmus atitinkamas įstatymo pataisas.            

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Monday, February 7, 2022 11:48 AM 

Subject: SVARBU_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo 

Importance: High 

 

Laba diena, 

Šiandien įvyko Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybės ir LŠTA atstovų 

pasitarimas dėl 0 PVM taikymo šilumos energijai. Pasitarimo apibendrinimas: 

1. Kol nėra PVM įstatymo pataisos šilumos tiekimo bendrovės turi vadovautis galiojančiu 

reglamentavimu, t.y. sąskaitas už sausį skaičiuoti taikant 9 % PVM tarifą, o kitą mėnesį, jei 

Seimas patvirtins pataisas, atlikti PVM kompensaciją už sausį ir vasarį. Rašant sąskaitas 

kovo mėnesį už vasarį, reiks įrašyti PVM kompensacijų už sausį ir vasarį dydžius bei 

minusuoti iš mokėjimų už vasarį. Tai turės atsispindėti tiek elektroninėse, tiek ir popierinėse 

sąskaitose.  

mailto:egidijus@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
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2. Šilumos tiekėjai už 2022 sausį ir vasarį gali nemokėti PVM, VMI netaikys sankcijų ir 

išieškojimų – siūloma nekreipti dėmesio į automatinius VMI pranešimus raginančius mokėti 

PVM; 

3. Deklaracijose PVM neturės būti mažinamas, turės būti nurodomi standartiniai 9 ir 21 proc. 

tarifai. 

4. Pagal pateiktą pirminį išaiškinimą, PVM kompensavimas bus vykdomas teikiant papildomą 

deklaraciją, kurios formą šiuo metu rengia VMI. 

5. VMI užtikrino, kad susidariusias PVM permokas galima susigrąžinti per 30 d. 

6. Su SADM derinama nuostata, kad kompensacijos socialiai remtiniems vartotojams dėl PVM 

lengvatos taikymo nebūtų koreguojamos. Bus prašoma skubaus išaiškinimo.     

Planuojama, kad vasario 10 dieną (ketvirtadienį) 15 val. LŠTA įmonių pasitarime dalyvaus FM ir 

VMI atstovai, kurie pateiks detalesnius paaiškinimus dėl PVM kompensacijos taikymo. Kviečiame 

klausimus siųsti iš anksto el.p. ramune@lsta.lt  ir aktyviai prisijungti į pasitarimą (prisijungimo 

nuorodą atsiųsime vėliau). 

 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-937/662-III-4 priedas 
 

 

 

 

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 aplinkos ministerijai 

Kopija  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

 
 

2022-02-10 

 

Nr. 3-189 

 Į  Nr.  

 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) savo 

kompetencijos ribose nuolat siekia didinti energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimą 

pastatuose ir mažinti gyventojų išlaidas už energiją. Pastatų atnaujinimas kompleksiškai juos 

renovuojant yra labai svarbi energijos efektyvumo didinimo priemonė, tačiau Lietuvos ilgalaikėje 

renovacijos strategijoje23 yra siūloma ir dalinė renovacija, t.y. daugiabučiuose namuose vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų, ypač šilumos punktų, modernizavimas (toliau – mažoji 

renovacija). Pažymėtina, kad Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–

2030 metams numatyta daugiabučių mažosios renovacijos priemonė (EE8), pagal kurią yra 

planuojama kasmet atnaujinti apie 250 šilumos punktų ir sutaupyti 10 GWh energijos. Taip pat 

atkreiptinas dėmesys, kad ir Valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje24 pažymima, kad 

modernizavus šilumos punktą  (pakeitus elevatorinį šilumos punktą į naują automatizuotą ar 

atnaujinus seną susidėvėjusį automatinį šilumos punktą, kuris automatiškai nepalaiko nustatytos 

karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje)  daugiabutyje name 

sutaupoma 15 proc. šilumos energijos. Tokie neefektyvūs šilumos punktai Lietuvoje dar naudojami 

apie 4 890 daugiabučių namų, arba14 proc. visų daugiabučių namų. Pažymėtina, kad ir Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacija ne kartą Aplinkos ir Energetikos ministerijoms teikė pasiūlymus, 

susijusius su mažosios renovacijos apimčių didinimu.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, siūlome tęsti mažosios renovacijos priemonę ir 

šiuo metu rengiamoje Klimato kaitos programos sąmatoje 2022 metams numatyti lėšas (apie 2 mln. 

Eur) jos įgyvendinimui.  

Energetikos ministerija š.m. II ketvirtyje planuoja teikti pasiūlymus, susijusius su mažosios 

renovacijos priemonės patrauklumo ir jos apimčių didinimu. Manome, kad būtina peržiūrėti 

priemonės finansavimo sąlygas ir modelį, pareiškėjų ir paramos gavėjų ratą bei priemonės diegimo 

būdus.  

Atsižvelgiant, kad mažoji renovacija yra svarbi priemonė, siekiant mažiausiomis sąnaudomis 

didinti energijos efektyvumą pastatuose, kurie iš esmės nebūtų renovuojami iki 2030 metų, 

Energetikos ministerijos nuomone, tikslinga mažosios renovacijos projektų rengimo ir finansavimo 

 
23 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime 2021 m. balandžio 30 d.  
24 Valstybinio audito ataskaita Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), 2020 m. sausio 20 d. Nr. VAE-1. 
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sąlygas suvienodinti su kompleksinės renovacijos sąlygomis, nustatytomis Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje25. 

 

Energetikos viceministrė      Inga Žilienė 

V. Bernadišius, tel. 8602 46591, el. p. vytautas.bernadisius@enmin.lt 

 

 
25 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“. 

mailto:vytautas.bernadisius@enmin
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IS-937/662-III-5 priedas 
 

LŠTA INFO. PRAŠYMAS_ ŠT įmonių pateikti duomenis rengiamai studijai_Išsamaus 

nacionalinio šilumos ir vėsumos potencialo vertinimas_EM_Vilnius economics 

 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kartu su UAB „Vilnius economics“ vykdo Išsamaus 

nacionalinio šilumos ir vėsumos potencialo vertinimą (toliau – Vertinimas). Vertinimo metu bus atlikta 

studija ir sukurtas žemėlapis – duomenų bazė, šilumos ir vėsumos paklausos/ pasiūlos modeliavimui ir 
centralizuotos šilumos tinklo plėtros potencialo vertinimui.  

Oficialus Energetikos ministerijos raštas dėl vykdomos studijos ir prašymas bendradarbiauti teikiant 

duomenis rengėjams bus atsiųstas Jums papildomai artimiausiu metu.. Išsamesnę informaciją apie studiją bei 

paaiškinimus dėl duomenų pildymo lentelėse Vilnius economics regėjai pristatys š.m. vasario 14 d. 14:00 val 

(trukmė apie 10-15 min.) LŠTA pirmadienio webinaro (vyks LŠTA mokymai praktinės dabartinės ir 

naujos kainodaros klausimais, kurį ves Vilnius economics ekspertai) pradžioje. 

Todėl labai prašome pirmadienį nuo 14 val. trumpam prisijungti Jūsų įmonės darbuotojus, kurie 

turėtų pateikti prašomus duomenis.  

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Trumpai apie siunčiamas 2 apklausos lenteles: 

Žemėlapyje bus atspindėta šilumos/ vėsumos: 
A.     paklausa (buitiniai vartotojai, pramonė, paslaugos ir pan.). 

B.      pasiūla (gamybos įrenginiai pagal tipus, kuro šaltiniai ir pan.) 

Paklausos (A dalis) vertinimui ir žemėlapiui parengti preliminariai reikalingi šie šilumos tiekėjų duomenys: 

1.       Prie CŠT prijungtų vartotojų (pastatų) adresų sąrašas 
2.       2020 m. Šilumos realizacija kiekvieno aptarnaujamo vartotojo (pastato) lygiu. Jei tuo pačiu 

adresu yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, jų šiluminės energijos kiekius prašome pateikti 

atskirose eilutėse: 

Nr.  Objekto adresas  

Fizinis / 

Juridinis 

asmuo 

Ar naudoja 

kitus 

alternatyvius 

šilumos 

šaltinius? 

Realizuotas 

šilumos 

kiekis 2020 

m. 

(Viso) 

t.sk. 

realizuotas 

šilumos 

kiekis 

šildymui 

2020 m. 

t.sk. realizuotas 

šilumos kiekis 

karšto vandens 

ruošimui 2020 

m. 

t.sk. realizuotas 

šilumos kiekis karšto 

vandens temperatūros 

palaikymui  2020 m. 

 

 

MWh MWh MWh MWh  

1 

 Gatvės pavadinimas, gatvės 

tipas (pvz. g. alėja, 

prospektas ir pnš), pastato 

numeris, vietovės 

pavadinimas 

(miestas/kaimas, pvz. Kauno 

m.), Seniūnija  

  T/N       

  

 

2               
 

  

8. 2020 m. šilumos kiekiai pagal atskiras (fizines) CŠT sistemas (jei neįmanoma, bent jau skaidant į 

2 – integruotą miesto tinklą ir kitas):  

Nr.  

CŠT sistema  
(hidrauliškai vientisos 

šilumos perdavimo 
sistemos pavadinimimas) 

Pagamintas šilumos 
kiekis nuosavuose 

gamybos šaltiniuose 
2020 m 

Supirktas šilumos 
kiekis 2020 m. 

Nuostoliai trasose 
2020 

Realizuotas šilumos 
kiekis 2020 m. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ3NGQzNzQtMWRlNi00YWNjLTkyZTUtNjI3MDkxNDA5ZDM5%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_NTQ3NGQzNzQtMWRlNi00YWNjLTkyZTUtNjI3MDkxNDA5ZDM5@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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MWh MWh MWh MWh 

1           

2           

3           

 

Duomenis prašome pateikti xlsx ar csv formatu, el. Paštu. Dokumentą prašome užvadinti savo įmonės 

pavadinimu. 

Užpildytų lentelių laukiama iki kovo 3 d. (ketvirtadienio) El.p. ab@vilniuseconomics.lt  
Jei nėra galimybės užpildyti lentelių, ar kyla klausimų dėl  pildymo, susisiekite su Andriumi 

Balsiu ab@vilniuseconomics.lt arba +370 655 28195  

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 
 

mailto:ab@vilniuseconomics.lt
mailto:ab@vilniuseconomics.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-937/662-III-6 priedas 
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IS-937/662-III-7 priedas 

 

VERT 2022-02-11 pranešimas. VERT: vasario mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Vasario mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,27 ct/kWh 

(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su sausio mėn., 

kilovatvalandės kaina didėja 9,54 proc.  

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. gruodžio mėn. 

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

Į 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gruodžio mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 21,56 Eur/MWh – 9,44 proc. didesnė nei į 2022 m. 

sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. lapkričio mėn. biokuro kaina (19,70 

Eur/MW).  

Per metus (2021 m. gruodis / 2020 m. gruodis) biokuro kaina didėjo 128,68 proc., 

gamtinių dujų kaina didėjo 369,24 proc.  

 

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

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-11/vert-vasario-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%20Lietuvoje%202013-2022.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/Biokuro%20ir%20duj%c5%b3%20kainos%20gruod%c5%beio%20vasariui.png
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Pirktos šilumos kainos 

2022 m. vasario mėn., palyginti su 2022 m. sausio mėn., iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 12,61 proc.: nuo 3,57 ct/kWh 2022 m. sausio 

mėn. iki 4,02 ct/kWh 2022 m. vasario mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG 

superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, 

apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina 

priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, 

daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. sausio mėn. ir 2022 m. vasario mėn. 

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

patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už 

šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM (pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl 

šilumos energijai taikomo PVM dydžio informacija bus atnaujinta). 

• Vilniuje vasario mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir brangesnės iš 

NŠG superkamos šilumos. 

• Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl didesnės iš NŠG superkamos šilumos kainos 

ir brangusių gamtinių dujų.  

• Klaipėdos vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos 

ir gamtinių dujų kainų. 

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

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangiau iš NŠG superkamos šilumos ir 

brangusio biokuro.  

 

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

(atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/VASARIS_Aukcionai.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/5%20miest%c5%b3%202022%20vasario%20m%c4%97n%20%c5%a1ilumos%20kainos.png
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Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 

aptarnaujami vartotojai (4,96 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,26 ct/kWh su PVM). 

2022 m. vasario mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. sausio mėn., atskirose savivaldybėse 

labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• UAB „Plungės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 42,78 proc. 

(3,11 ct/kWh su PVM) daugiau – pradėtos taikyti perskaičiuotos šilumos kainos 

dedamosios, kuriose įskaičiuota daugiau darbo užmokesčio ir kitų pastoviųjų sąnaudų. 

Perskaičiuotose kainos dedamosiose taip pat įvertintos ankstesniais laikotarpiais 

susidariusios nepadengtos sąnaudos. Bendrovės tiekiamos vasario mėn. šilumos kainą didina 

ir brangesnė iš NŠG superkama šiluma bei padidėjusios gamtinių dujų ir biokuro kainos.  

• Vasario mėn. pradėjus taikyti perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias, UAB „Raseinių 

šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 23,70 proc. (1,69 ct/kWh su PVM) 

daugiau dėl kainoje įvertintų didesnių pastoviųjų sąnaudų ir ankstesniais laikotarpiais 

susidariusių nesusigrąžintų sąnaudų. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą taip pat didina 

brangiau įsigytas biokuras. 

• Dėl brangesnės iš NŠG superkamos šilumos bei padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų, 

UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ aptarnaujami vartotojai moka 19,87 proc. 

(1,50 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• Dėl pigesnių gamtinių dujų nežymiai mažėja Balterma ir ko, UAB tiekiamos šilumos kaina 

– 3,74 proc. (0,55 ct/kWh su PVM), tai pat mažėja UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 

šilumos kaina – 1,74 proc. (0,27 ct/kWh su PVM).  

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

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

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

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

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

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

per metus. 

Kuro struktūra 

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

2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 

2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc. 

2022 m. vasario mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 

70,36 proc., gamtinės dujos – 27,21 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/Kuro%20strukt%c5%abra%202022-02.png
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5 pav. 2022 m. vasario mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro 

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

(atsisiųskite) 

 
 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-02/%c5%a0ilumos%20kainos%202022-02%20pagal%20grupes.png
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IS-937/662-III-8 priedas 
 

AM 2022-02-11 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie žaliuosius viešuosius pirkimus 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija kviečia valstybines institucijas, verslą ir viešuosiuose pirkimuose 

dalyvaujančius tiekėjus pasidalinti nuomonėmis apie žaliųjų pirkimų problematiką. Tam 

organizuojama viešoji konsultacija, kuri vyks apklausos forma. 

Apklausa siekiama nustatyti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų požiūrį į 

žaliuosius pirkimus ir šios srities teisinio reglamentavimo keitimo poreikį. Taip pat identifikuoti, 

kokiose srityse minimalius ir išplėstinius prekių, paslaugų ir darbų pirkimams taikomus aplinkos 

apsaugos kriterijus reikia atnaujinti, naikinti ar naujai nustatyti prioriteto tvarka. Svarbu išsiaiškinti, 

kokios papildomos priemonės skatintų žaliai pirkti dar daugiau. 

Kartu norime įvertinti prekių, paslaugų ir darbų rinkos dalyvių pasirengimą tiekti mažesnį 

neigiamą poveikį aplinkai darančius produktus, ekologinių ženklų ir aplinkosaugos vadybos sistemų 

paplitimą rinkoje. Be to, identifikuoti su minimaliais prekių, paslaugų ir darbų pirkimams taikomais 

aplinkos apsaugos kriterijais susijusias praktines problemas, išsiaiškinti dalyvavimo žaliuosiuose 

viešuosiuose pirkimuose iššūkius. 

Viešoji konsultacija vyks iki 2022 m. kovo 3 d. Detalią informaciją apie ją rasite čia  

Dalyvauti apklausose galite užpildę anketas – perkančiosios organizacijos ir subjektai čia, 

viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai čia. 

2021 m. Buvo pakeista žaliųjų pirkimų sąvoka, išplėstas ekologinių ženklų ir aplinkos 

apsaugos vadybos sistemų taikymas, pirkimų vykdytojams sudaryta galimybė žaliųjų pirkimų 

reikalavimus taikyti visuose viešuosiuose pirkimuose.  

Preliminariais duomenimis, skelbiamais Viešųjų pirkimų tarnybos švieslentėje, pernai 

viešiesiems pirkimams Lietuvoje išleista apie 5,4 mlrd. Eur arba beveik 10 proc. bendrojo vidaus 

produkto.  

Žaliųjų viešųjų pirkimų apimtys per 2021 m. antrąjį pusmetį  pasiekė 24,9 proc. ir taip 

daugiau nei dvigubai viršijo Vyriausybės iškeltą 10 proc. tikslą. 2022 m. ambicijos dar didesnės – 

ne mažiau kaip 50 proc. viešųjų pirkimų, skaičiuojant pagal vertę, turi tapti žaliaisiais, o nuo 2023 

m. žalias turės būti kiekvienas viešasis pirkimas. 

_______ 
 

AM 2022-02-11 pranešimas. Mokesčio už aplinkos teršimą pasikeitimai: ką reikia žinoti jį 

deklaruojant? 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija sulaukia daug klausimų apie mokesčio už aplinkos teršimą iš transporto 

priemonių ir kitų mobiliųjų taršos šaltinių (automobiliai, vilkikai, traktoriai, lėktuvai, laivai, 

traukiniai, ne keliais judantys mechanizmai – krautuvai, keltuvai, pramoninė įranga ir pan.) 

pasikeitimus. Jie įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d., tačiau mokestis deklaruojamas ir mokamas 

pasibaigus kalendoriniams metams, iki vasario 15 d. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-zaliuosius-viesuosius-pirkimus
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-zaliuju-viesuju-pirkimu
https://forms.office.com/r/MesUxePKTs
https://forms.office.com/r/7jzY0XufWq
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/mokescio-uz-aplinkos-tersima-pasikeitimai-ka-reikia-zinoti-ji-deklaruojant
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Vienas esminių pokyčių, numatytų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme – buvo 

panaikintos lengvatos ir išimtys vykdantiems individualią veiklą, taip pat žemės ūkio veiklą 

vykdantiems ūkio subjektams, kurie dabar privalo deklaruoti mokestį už 2021  m. mokestinį 

laikotarpį. Mokestis už žemės ūkio techniką (mechanizmus) bus mokamas ją registruojant Traktorių 

ir ne keliais judančių mechanizmų registre. 

Nuo 2021 m. panaikinus lengvatas, reikės mokėti mokestį už transporto priemones, kurios 

turi išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas, ir kurios iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo atleistos 

nuo mokesčio mokėjimo. 

Taip pat nebėra lengvatos krovininėms transporto priemonėms ir autobusams, kuriems buvo 

taikomi mokestį mažinantys koeficientai atsižvelgus į EURO emisijos standartą. 

Neapmokestinamos tik naujos transporto priemonės – lengvieji automobiliai varomi benzinu 

ir (ar) dujomis, pagaminti ne vėliau nei prieš 4 metus, skaičiuojant nuo jų pirmosios registracijos. 

Taip pat sunkvežimiai bei autobusai – nepriklausomai nuo naudojamos degalų rūšies, nuo kurių 

pirmosios registracijos praėję ne daugiau kaip 3 metai.  

Atkreipiame dėmesį, kad lengvieji  automobiliai, varomi dyzelinu nuo mokesčio 

neatleidžiami.  

Pavyzdžiui, jei įmonė turi 5 lengvuosius M1 kategorijos automobilius, iš jų vienas dyzelinis, 

kurio pirmosios registracijos data 2020 m. sausio 1 d. ir 4 – varomi benzinu, 3 iš jų pirmoji 

registracija –  2019 m. birželio 7 d. ir 1 automobilio – 2017 m. gruodžio 17 d. Mokestis bus 

apskaičiuojamas už 2 automobilius – dyzelinį ir benzinu varomą, kurio pirmosios registracijos data 

yra 2017 m. gruodžio 17 d., pagal jų sunaudotą degalų kiekį. 

Daugiau aktualios informacijos apie mokesčio pasikeitimus rasite čia. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/mokestis-uz-aplinkos-tersima-is-mobiliuju-tarsos-saltiniu
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IS-937/662-IV-1 priedas 

 

AM 2022-02-08 pranešimas. Oro kokybė vis dar nesiekia PSO rekomenduojamų standartų 

TN: tn  

 

 
 

Pernai Lietuvoje nei vieno teršalo koncentracija ore neviršijo nustatytos normos ribų, 

tačiau pasiekti Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamus oro kokybės lygius 

dar reikės daug pastangų. Labiausiai orą teršia būstų šildymas kietuoju kuru ir transportas. 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybinio oro monitoringo duomenimis, palyginus su 2020 

m., tik vidutinė metinė KD 10 kietųjų dalelių koncentracija daug kur buvo mažesnė, mažiau dienų 

buvo padidėjusi ir jų vidutinė paros koncentracija.  

Tuo metu smulkesnių kietųjų dalelių KD 2,5, labiausiai siejamų su ankstyva mirtimi ir 

ligomis, sieros dioksido, anglies monoksido ir ypač transporto teršalo – azoto dioksido kiekiai 

aplinkos ore didėjo.  

2021-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, prasčiausia oro kokybė buvo šaltuoju metų laiku, 

kai fiksuotas aukštas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis, kancerogeniniu teršalu 

benzo(a)pirenu. Šaltąjį sezoną kai kuriomis dienomis buvo padidėjusi ir azoto dioksido 

koncentracija. 

Daugiausia įtakos tam turėjo būstų šildymas kietuoju kuru (mediena, akmens anglimi, 

durpėmis ir kt.) bei transporto keliama tarša.  

Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis buvo didesnis spalio–kovo mėn. Palyginti su kitais 

mėnesiais, labai šaltą ir sausą vasarį visose tyrimų stotyse užfiksuota daugiausiai ir didžiausių šio 

teršalo koncentracijos paros ribinės vertės viršijimo atvejų. 

Atkreipiame dėmesį, kad ne tik vietiniai teršėjai daro poveikį oro kokybei – pernai vasario 

pabaigoje oro užterštumas visoje šalyje itin išaugo dėl kartu su oro masėmis atneštų teršalų iš kitų 

Europos šalių.  

Nors ir neviršijo nustatytos normos, kai kuriose oro kokybės tyrimų (OKT) stotyse 

fiksuota iki 2 ir daugiau kartų didesnė nei 2020 m. maksimali 1 valandos azoto dioksido 

koncentracija. Pavyzdžiui, Klaipėdoje Šilutės plento, Šiaulių OKT stotyse apie 1,5 karto, Vilniuje 

Žirmūnuose – beveik 2, Savanorių prospekte – beveik 3, Mažeikiuose – vos ne 4 kartus.  

Kaip ir ankstesniais metais, sunkiųjų metalų, tokių kaip švino, arseno, kadmio, nikelio 

koncentracijos metiniam vidurkiui nustatytos normos nebuvo viršytos.  

PSO rekomenduoja taikyti daug griežtesnes nei šiuo metu galioja Lietuvoje ir kitose 

Europos Sąjungos šalyse kietųjų dalelių, ozono, azoto dioksido, sieros dioksido, anglies 

monoksido normas aplinkos ore. Remiamasi pastarųjų metų moksliniais ir epidemiologiniais 

tyrimais, kurie parodė, kad net labai mažos šių teršalų koncentracijos kenkia sveikatai.  

2021 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija visose miestų OKT stotyse buvo 

didesnė už PSO rekomenduojamus lygius. Azoto dioksido vidutinė metinė koncentracija PSO 

gairėse rekomenduojamos normos neviršijo tik Mažeikių, Jonavos ir Kėdainių OKT stotyse, 

ozono 8 val. koncentracija – tik Šiauliuose ir Klaipėdoje.  

Sieros dioksido ir anglies monoksido koncentracija atitiko PSO rekomenduojamus geros 

oro kokybės standartus. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/oro-kokybe-vis-dar-nesiekia-pso-rekomenduojamu-standartu
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Detalesnius statistinius 2021 m. oro kokybės tyrimų rodiklius rasite ČIA. 

 
 

https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/2021_statistiniai_rodikliai_Preliminari1.pdf
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IS-937/662-IV-2 priedas 

 

ANDRIUS KUBILIUS. „GAZPROM“ PRIEŠ EUROPOS ŽALIĄJĮ KURSĄ („GREEN 

DEAL“): KAS LAIMĖS? 

Andrius Kubilius, Europos Parlamento narys, nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais 

2022.02.08 www.lrt.lt,  

TN: tn  

 

 Andrius Kubilius 

 

„Gazprom“ manipuliuoja dujų tiekimu į Europos rinkas. Kodėl? Iki 2021 m. pabaigos 

„Gazprom“ buvo laikoma patikima dujų tiekėja į Europą ar bent jau į Vakarų Europos rinkas. Dėl to 

„Gazprom“ tapo dominuojančiu dujų eksportuotoju į Europą, užimančiu daugiau nei 40 proc. dujų 

importo į ES rinkas. 

Ši situacija smarkiai pasikeitė 2021 m. antrąjį pusmetį: kaip neseniai pareiškė Tarptautinės 

energetikos agentūros (IAE) vykdomasis direktorius Fatihas Birolas: jie „įžvelgia stiprius „dirbtinės 

įtampos“ Europos dujų rinkose elementus, kuriuos, atrodo, lemia Rusijos valstybės kontroliuojamo 

dujų tiekėjo elgesys. /.../ Rusija 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 

m., eksportą į Europą sumažino 25 proc. /.../ Ir taip yra nepaisant itin aukštų gamtinių dujų rinkos 

kainų, kurias matėme pastaraisiais mėnesiais“. 

Toks „Gazprom“ elgesys sukėlė akivaizdžias pasekmes: beprecedentį gamtinių dujų kainų 

šuolį ES – jos kartais viršijo 2 000 JAV dolerių už tūkstantį kubinių metrų, o tai yra absoliutus 

istorinis rekordas, ir beveik 20 kartų viršijo vidutines Europos gamtinių dujų kainas 2020 m. 

Toks dujų kainų šuolis tapo precedento neturinčio elektros energijos ir šildymo kainų kilimo 

priežastimi, kuri šokiravo visus Europos vartotojus. Nemažai jų dėl tokio elektros energijos kainų 

didėjimo ėmė kaltinti Europos Žaliąjį Kursą („Green Deal“), teigdami, kad yra per brangu pereiti 

nuo dujų prie atsinaujinančiosios energijos. 

Atrodo, kad tokia neigiama ir plati Europos visuomenės reakcija į Žaliojo Kurso („Green 

Deal“) įgyvendinimą yra būtent tai, ko Kremlius ir „Gazprom“ tikėjosi pasiekti, sąmoningai 

manipuliuodami Europos dujų rinka. Tai yra pateisinimas ir motyvacija jiems ir toliau tęsti tokias 

manipuliacijas dabar ir artimiausioje ateityje. 

Energijos kainas didina kova su Žaliuoju Kursu, o ne Žaliojo Kurso įgyvendinimas 

Europos Žaliasis Kursas („Green Deal“) ne tik padės pasiekti aplinkosaugos tikslus, bet ir 

drastiškai sumažins Europos priklausomybę nuo Rusijos dujų tiekimo: manoma, kad per 15 metų 

dujų importas sumažės 60–70 proc. („Geopolitinės Žaliojo Kurso („Green Deal“) pasekmės“, 

ECFR). 

Tai kelia didelį susirūpinimą „Gazprom“ ir Kremliui. Dujų eksportas yra ne tik Kremliaus 

geopolitinės įtakos Europos žemynui priemonė; jis taip pat yra pagrindinis Rusijos biudžeto pajamų 

šaltinis (2019 m. 64 proc. Rusijos eksporto pajamų; 2019 m. 60 proc. ES importo iš Rusijos sudarė 

energetikos produktai), kuris palaiko dabartinę Rusijos ekonominę ir politinę struktūrą. Negaudama 

pajamų iš dujų ir naftos, Rusijos ekonomika bus priversta imtis esminių struktūrinių pertvarkymų. 

Tokia ekonomikos struktūros transformacija lems reikšmingus politinių struktūrų pokyčius. 

Kitaip tariant, Žaliojo Kurso („Green Deal“) įgyvendinimas turi potencialo padaryti galą 

autoritariniam Kremliaus valdymui. Todėl Žaliasis Kursas („Green Deal“) yra Rusijos autokratijos 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1609383/andrius-kubilius-gazprom-pries-europos-zaliaji-kursa-green-deal-kas-laimes
https://www.linkedin.com/pulse/europe-world-need-draw-right-lessons-from-todays-natural-fatih-birol
https://www.martenscentre.eu/blog/how-gazprom-manipulated-the-eu-gas-market/
https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/
https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/
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Achilo kulnas. Jei pertvarka, susijusi su demokratija, Rusijoje neįvyks anksčiau nei bus 

įgyvendintas Žaliasis Kursas („Green Deal“), tada pati tolesnė Rusijos raida gali įrodyti, kad ir 

Rusijai tinka visai posovietinei erdvei galiojanti formulė: nėra dujų – nėra autokratijos. Kitaip 

tariant, demokratija Rusijoje gali būti pasiekta ir tai bus ES sprendimo įgyvendinti Žaliąjį Kursą 

(„Green Deal“) pasekmė. 

V. Putinas ir jo aplinka pamažu supranta, kad Žaliasis Kursas („Green Deal“) kelia mirtiną 

grėsmę jų autokratiniam ir kleptokratiniam režimui. Be to, Rusijos ekonomikos ateities problemos 

yra susijusios ir su tuo, kad iki šiol Kremliaus valdžia atsisako imtis kokių nors reikšmingų 

žingsnių, siekdama modernizuoti savo pramonę, kuri ir toliau gamina „nešvarią“ produkciją 

(Vladimir Slivyak). 

Visa tai yra priežastys, dėl kurių Kremlius ir „Gazprom“ neabejotinai kovos prieš Europos 

žaliojo kurso įgyvendinimą įvairiose srityse: Kremlius kovos prieš Žaliąjį Kursą, nes Žaliasis 

Kursas radikaliai sumažins rusiškų dujų vartojimą Europoje; jie kovos prieš Žaliąjį Kursą, nes 

įvedus anglies dioksido tarpvalstybinio ribojimo mechanizmą (angl. Carbon Border Adjustment 

Mechanism, CBAM) Rusijos pramonės produkcija praras konkurenciją Europos rinkose; ir jie 

kovos prieš Žaliąjį Kursą, nes vietoje dujų Europa planuoja pradėti naudoti „žaliąjį“ bei švarų 

vandenilį, kurio „Gazprom“ negalės gaminti iš gamtinių dujų. 

Galime tik spėlioti, kokios bus priemonės, kurias Kremlius ir „Gazprom“ panaudos 

kovodami prieš Žaliojo Kurso įgyvendinimą. Tačiau jau dabar labai aišku, kad jie naudos didelį 

priemonių rinkinį: pradedant tiesioginėmis ir atviromis manipuliacijomis dujų tiekimu į Europos 

rinkas, kurios leis jiems manipuliuoti dujų ir energijos kainomis (būtent tai matėme šiais metais); ir 

baigiant įvairiausiomis hibridinėmis propagandos ir lobizmo priemonėmis, kuriomis bus siekiama 

įtikinti Europos sprendimų priėmėjus, kad perėjimas nuo dujų prie atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių yra labai brangus ir kad jis „pražudys“ tradicines Europos pramonės šakas. 

Galima prognozuoti, kad „Gazprom“ bandys sudaryti „koaliciją“ su didžiausiomis Europos 

dujų bendrovėmis, kad suvienytų savo lobistines pastangas prieš Žaliojo Kurso įgyvendinimą. Per 

ateinantį dešimtmetį ES turi būti pasirengusi susidurti su visais „Gazprom“ „purvinais triukais“ 

kovoje prieš Žaliojo Kurso įgyvendinimą. Šiais metais, kai buvo manipuliuojama rinka ir sparčiai 

didinamos kainos, matėme tik šios „Gazprom“ kovos pradžią. 

Analizė labai aiškiai rodo, kad energijos kainos šį žiemos sezoną kilo ne dėl to, kad ES 

pradėjo įgyvendinti Žaliąjį Kursą, o priešingai – tik todėl, kad „Gazprom“ pradėjo kovą prieš 

Žaliojo Kurso įgyvendinimą. Siekdama apginti Žaliojo Kurso („Green Deal“) ateitį, ES turi 

nedelsdama pradėti oficialų tyrimą dėl „Gazprom“ manipuliavimo dujų tiekimu praktikos tam, kad 

ateityje neleistų „Gazprom“ taip netoleruotinai naudotis savo dominuojančia padėtimi Europos 

rinkoje. 

Be to, nuo šiol „Gazprom“ turi būti vadinamas ir pripažįstamas „nepatikimu dujų tiekėju“. 

Dėl šios priežasties ES taip pat turi ieškoti būdų, kaip nedelsiant sumažinti savo priklausomybę nuo 

„Gazprom“ tiekimo. 

Žaliasis Kursas („Green Deal“) kaip Europos strateginio savarankiškumo stiprinimo 

geopolitinio saugumo srityje priemonė 

Dar viena priežastis, dėl kurios Kremlius ir „Gazprom“ pradėjo kovą prieš žaliojo kurso 

įgyvendinimą, žinoma, yra ta, kad Kremlius iki šiol naudojasi atskirų ES valstybių narių 

priklausomybe nuo „Gazprom“ tiekiamų dujų, kaip priemone daryti įtaką tų valstybių vyriausybių 

geopolitiniams sprendimams užsienio ir saugumo klausimais. 

Pastaruoju metu tarptautinėje žiniasklaidoje buvo skelbiama daug žinomų ekspertų 

nuomonių, kad naujosios Vokietijos Vyriausybės sprendimai netiekti gynybinės ginkluotės 

Ukrainai, kai Kremlius grasina karine invazija, yra susiję su tuo, kad beveik 50 proc. Vokietijos 

importuojamų dujų yra tiekiamos iš Rusijos. O čia aptartas „Gazprom“ dirbtinai sukurtas kainų 

kilimas taip pat buvo skirtas Vokietijos visuomenei, siekiant įtikinti Vokietijos Vyriausybę netapti 

pernelyg kritiška Kremliaus agresyviam elgesiui dėl Ukrainos. 

Žvelgiant iš šios perspektyvos, labai aišku, kad geopolitinio saugumo požiūriu Europa turėtų 

siekti įgyvendinti Žaliąjį Kursą kaip vieną iš svarbiausių priemonių, ir tai leistų Europai mažiau 

https://lithuaniatribune.com/10-points-for-an-answer-to-putin-threats/
https://www.france24.com/en/tv-shows/perspective/20211209-alternative-nobel-laureate-vladimir-slivyak-on-fighting-climate-change-in-russia


 

142 

priklausyti nuo „Gazpromo“ dominavimo rinkoje, kuris tampa grėsmingas strateginiam 

geopolitiniam Europos saugumui. 

Būtent dėl šios priežasties autokratinis ir poimperinis agresyvus Kremlius aršiai kovos prieš 

Žaliojo Kurso įgyvendinimą, kuris susilpnins Kremliaus įtakos Europoje priemones. 

Žaliasis Kursas – „vieningai, laisvai ir taikiai“ Europai? 

Europos Sąjungos Žaliasis Kursas buvo sukurtas grynai kaip didelio masto ir svarbos 

europietiška ekologinė priemonė užtikrinti tam, kad Europa sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį bent 55 proc. iki 2030, o 2050 m. taptų neutrali klimato požiūriu. Štai kodėl žaliasis 

kursas yra toks svarbus. Juk jis iš esmės pakeis Europos ekonomikos, pramonės ir energetikos 

kraštovaizdį. Žinoma, jis turės įtakos ir ES kaimynystei. Be to, jis turės įtakos ir pagrindiniams 

Europos Sąjungos dujų tiekėjams. 

Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, dauguma arabų šalių, tam jau ruošiasi ir dabar modernizuoja 

savo ekonomiką. Kitos, pavyzdžiui, Rusija, užuot ruošusios neišvengiamiems Europos ir pasaulio 

dujų vartojimo pokyčiams, vis dar bando kovoti su tokiais pokyčiais. Nes tokie Europos pokyčiai iš 

tikrųjų kelia realią grėsmę jų, kaip autokratinių valstybių, egzistavimui. 

Todėl ieškodami racionalaus atsakymo, kodėl Kremlius būtent dabar ėmėsi karinių 

grasinimų Ukrainai ir visiems Vakarams, neturėtume pamiršti, kad Kremliaus režimo išlikimui 

Žaliojo Kurso įgyvendinimas yra pavojingesnis nei teorinė galimybė Ukrainai tapti NATO nare. 

Nepaisant to, kad Kremlius niekur atvirai neprieštarauja Žaliojo Kurso įgyvendinimui, 

neturėtume būti naivūs – Kremliui geopolitinės agresyvios „Gazprom“ priemonės yra svarbesnės 

nei kelios karinės divizijos, kuriomis Kremlius gali grasinti Ukrainai. Tai akivaizdžiai pagrindžia 

destruktyvi „Gazprom“ veikla prieš Ukrainą ar Moldovą. 

Todėl turime labai aiškiai suprasti – jei norime, kad Europa būtų vieninga, laisva ir taiki, 

turime siekti, kad visų pirma Europoje būtų efektyviai įgyvendintas Žaliasis Kursas, nes tik taip 

galima labai ženkliai sumažinti autoritarinio Kremliaus ir „Gazprom“ agresyvią galią tiek šalies 

viduje, tiek ES teritorijoje. 

Tačiau prieš tai, kol tai bus pasiekta įgyvendinant Žaliąjį Kursą, turime būti pasiruošę, kad 

Kremlius atkakliai kovos prieš jį. Kartais net kariniais grasinimais, kaip matome dabar. 

Mes kovojame prieš klimato kaitą, Kremlius kovoja dėl režimo išlikimo. Žaliasis Kursas yra 

būtent šios kovos centre. 

Tikėkimės, kad Žaliasis Kursas laimės! 
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GYVENTOJŲ SKOLOS UŽ ŠILUMĄ SIEKIA MILIJONUS EURŲ: PAGRINDINIS 

SMŪGIS DAR LAUKIA 

 Edgaras Savickas 2022 m. vasario 8 d. www.delfi.lt, 

TN: tn, tn  

 

 Kęstutis Kupšys 

 

Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centralizuoto šilumos tiekimo 

vartotojų skolos bendrai sudarė 13,5 mln. eurų. Kaip pastebi Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto narys Kęstutis Kupšys, tikėtina, kad paaiškėjus visų žiemos 

mėnesių sąskaitoms, įsiskolinimų suma išaugs.  

Vyriausybei pritarus, kad Lietuvoje šildymui laikinai – nuo sausio iki gegužės – būtų 

taikomas 0 proc. pridėtinės vertės mokestis bei laukiant Seimo sprendimo, „Delfi“ paprašė 

pagrindinių Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių pasidalinti 

duomenimis apie jų vartotojų skolas ir gaunamas kompensacijas. 

Kaip informavo „Vilniaus šilumos tinklų“ atstovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, tiek 2020-

ųjų, tiek 2021 metų gruodžio 31 dieną bendra mokėtojų skola įmonei sudarė 4,9 mln. eurų. Tiesa, 

per metus 500 tūkst. eurų, iki 3,8 mln. eurų išaugo fizinių asmenų skola ir atitinkamai iki 1,1 mln. 

eurų sumažėjo juridinių asmenų skola. „Bendras įsiskolinusių mokėtojų skaičius 2021 metų 

gruodžio 31 dieną sudarė 22.972“, – pridūrė ji. 

Tuo metu „Kauno energijos“ vartotojų skola per 2021 metus sumažėjo. 

„Kauno energija“ miesto šiluma aprūpina 120 tūkst. vartotojų ir 3,5 tūkst. komercinių 

objektų Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. Šiuo metu už šilumos ir karšto vandens tiekimą bendrovei 

įsiskolinimų turi per 12 tūkst. klientų. Bendra jų įsiskolinimo suma 2021 metų pabaigoje siekė kiek 

daugiau nei 5,5 mln. eurų. 

Verta atkreipti dėmesį, jog vartotojų įsiskolinimai „Kauno energijai“ tendencingai mažėja. 

Pavyzdžiui, bendra skolininkų suma 2019 metų pabaigoje siekė kiek daugiau nei 8 mln. eurų., o 

2020 metų pabaigoje – jau 6,5 mln. eurų. 

Vartotojų įsiskolinimas bendrovei mažėja daugiausia dėl palankių centralizuotai tiekiamos 

miesto šilumos kainų. „Kauno energija“, dėka sėkmingai vykdomos ilgametės kainų valdymo 

strategijos, savo klientams jau keletą metų iš eilės šilumą tiekia užtikrindami vienas mažiausių 

kainų Lietuvoje. Ir nors šį šildymo sezoną bendrovės centralizuotai tiekiama miesto šilumos kaina 

didėjo, Kauno miesto, rajono ir Jurbarko gyventojams ji vis tiek išliko iki 40 proc. mažesnė lyginant 

su autonominiu šildymu dujomis“, – nurodė įmonės marketingo ir komunikacijos skyriaus 

komunikacijos projektų vadovė Ieva Kudaševičiūtė. 

Ji dar pastebėjo, kad Kauno miesto, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai „Kauno energijai“ 

už šilumos ir karšto vandens tiekimą skolingi 4,8 mln. eurų, o juridinių asmenų skola 2021 metų 

pabaigoje siekė 404 tūkst. eurų. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gyventoju-skolos-uz-siluma-siekia-milijonus-euru-pagrindinis-smugis-dar-laukia.d?id=89399285
https://infogram.com/skolos-uz-siluma-1h8n6m3k5zkvj4x
https://g4.dcdn.lt/images/pix/kestutis-kupsys-83520507.jpg
https://www.delfi.lt/temos/skolos
https://www.delfi.lt/temos/kestutis-kupsys
https://www.delfi.lt/temos/kauno-energija
https://www.delfi.lt/temos/siluma
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Skolos suma per metus sumažėjo ir Klaipėdoje. Kaip nurodė „Klaipėdos energija“ skolų 

valdymo grupės vadovė Daiva Drungilienė, vartotojų įsiskolinimas už šilumą 2022 metų sausio 1 

dieną sudarė 3 mln. 63 tūkst. eurų. 

„Daugiausiai skolingi gyventojai – 2 mln. 732 tūkst. eurų, biudžetinės – 65 tūkst. eurų, kiti 

(VŠĮ, UAB, IĮ) – 260 tūkst. eurų, pramonė – 6 tūkst. eurų. Skolos suma per metus sumažėjo 186 

tūkst. eurų – prieš metus (2021 01-01) bendra skola buvo 3 mln. 249 tūkst. eurų“, – sakė ji. 

D. Drungilienė dar nurodė, kad 2022 metų sausio 1 dieną „Klaipėdos energijai“ skolingi 

buvo 6.837 šilumos vartotojai, o prieš metus – 6.779. 

 
Siūlo mokėjimų išdėstymą 

I. Kudaševičiūtė dar papasakojo, kad „Kauno energija“ stengiasi bendradarbiauti su 

vartotojais, šiuo metu negalinčiais vykdyti savo įsipareigojimų. „Kontaktuojame su klientais ir 

stengiamės išsiaiškinti nemokumo priežastis, sudarome skolos išmokėjimo grafikus tiek 

individualiems namų ūkiams, tiek juridiniams asmenims. Jei matome, jog gyventojui rūpesčių dėl 

sąskaitos apmokėjimo kyla jau ne pirmą kartą, informuojame apie galimybę gauti kompensaciją už 

šildymą ir karštą vandenį, kviečiame apie tai pasidomėti plačiau. Asmenys, turintys mažas pajamas, 

pasitikrinti ar pretenduoja gauti kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, patogiai tai padaryti gali 

pasinaudoję internetine skaičiuokle (https://www.spis.lt/Skaiciuokles) arba kreipęsi į savo miesto ar 

rajono savivaldybę“, – paragino ji. 

Tuo metu Vilniuje nuo praėjusių metų gruodžio atsirado galimybė fiksuoti sąskaitų augimą 

iki 35 proc. o likusią mokėjimų dalį atidėti. 

https://www.delfi.lt/temos/klaipedos-energija
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I. Trakimaitė-Šeškuvienė taip pat nurodė, kad Vilniuje per 2021 metus kompensacijas 

gavusių mokėtojų skaičius sudarė 17.476, o kompensacijų suma – 2,5 mln. eurų. 

2021 metais kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį sulaukė kiek daugiau nei 51 tūkst. 

namų ūkių, kuriems šilumą centralizuotai tiekia „Kauno energija“. „Bendra kompensacijos suma 

šiek tiek viršijo 1 mln. eurų. Tikslinga paminėti, jog tas pats namų ūkis kompensaciją įstatymų 

numatyta tvarka gali gauti daugiau nei vieną kartą. Peržvelgus 2021 metų duomenis paaiškėjo, jog 

daugiausia kartų dėl kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį „Kauno energijos“ vartotojai 

kreipėsi praėjusių metų gruodį. Kauno miesto, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojams gruodžio 

mėnesį kompensuota 342 tūkst. eurų suma. Kompensaciją pasidalino beveik 11 tūkst. namų ūkio 

subjektų“, – nurodė „Kauno energijos“ atstovė. 

Klaipėdoje kompensacijų gavėjų skaičius 2021 metais siekė 5.770, o kompensacijų suma – 

672.755 eurus. 

Nustebtų, jei skolos nepadidėtų 

K. Kupšys sako palaikantis nulinio PVM centralizuotam šildymui pasiūlymą, kuris biudžetui 

kainuotų 23 mln. eurų. Dėl to dar turi apsispręsti Seimas ir prezidentas. 

Kalbant apie susidariusias skolas, Vartotojų aljanso viceprezidentas sakė, kad nenuostabu, 

jog gruodžio 31 dieną jos dar nebuvo labai pasikeitusios. „Natūralu, kad dar nebuvo situacija labai 

skirtinga, kadangi pagrindinis smūgis laukia apmokant gruodžio mėnesio sąskaitas, ne lapkričio. 

Turbūt gruodis buvo mėnuo, kuomet daugelis išvydę sąskaitas išsižiojo iš nuostabos. Tada kyla 

klausimas, kaip čia yra, kad taip smarkiai pakilo. Tada būtų nuostabu, jei skolos nepadidėtų“, – 

„Delfi“ sakė jis. 

Ragina suprasti 

K. Kupšys dar pastebėjo, kad žmonės, kurie yra linkę pradelsti sąskaitas, tai daro ne iš dyko 

būvimo, o dėl savo finansinės situacijos. 

„Tai visuomenės dalis, kuri gyvena sunkiausiai, turi mažiausiai pajamų šaltinių. Jiems taip 

pat trūksta santaupų. Normalu, kai 15 proc. gyventojų gali būti įsiskolinę už centralizuotai tiekiamą 

šilumą. Tai gana įprastas rodiklis. Jei žmogui kyla problema, ką jis turi pirma apmokėti – ar batus 

vaikus, ar šilumą? Greičiausiai batus dar atidės ateičiai. Bet jei kyla problema, ką rinktis – ar 

šilumos sąskaitą, ar maisto įsigyti. Suprantama, kad pirmoje vietoje stovės maistas. Nors tas 

pasirinkimas atrodo žiaurus, bet dalis žmonių, turintys ribotus išteklius, labiau ryšis už šilumą 

nemokėti, tęsti iki vasaros, o ne alkanauti, likti nevalgius. Reikia pažvelgti į pasaulį ir per tokios 

šeimos prizmę. Už šilumą nemokant, sankcijos nėra tiek blogos ir liūdnos, kad žmonės negalėtų sau 

to leisti. Mes skatiname, kad vartotojai rinktųsi šilumos sąskaitų išdėstymą per visus metus. Tai irgi 

galima tai padaryti“, – sakė jis. 

Energetinis skurdas 

K. Kupšys siūlė nepamiršti ir tų gyventojų, kurie namus šildosi patys. 

„Atrodo, kad žmonės, kurie šildosi kaime, nusiperka malkų, medienos granulių, yra įvairių 

atliekų – jie suduria galą su galu, šildosi. Tačiau energetinis skurdas pasireiškia skirtingai. 

Daugiabučių gyventojams šiluma tiekiama centralizuotai ir problema yra jos reguliavimas būstuose. 

Jie negali reguliuoti šilumos komforto lygio savo būste, jei jų radiatoriai yra seni. Tada jie neturės 

galimybės prisukti šilumą. Gali būti situacijų, kai šildoma daug, jie norėtų vėsiau, bet negali 

užsukti. Kiti gyvena kampiniame bute ir gali turėti kitas problemas. Seno, nerenovuoto namo 

problemų raizginys sukuria situacijas, kur dalis žmonių nori ar nenori patenka į energetinio skurdo 

spąstus. Jie negali šildytis kiek nori ir mokėti protingą kainą už tai. Vieni šąla, kitiems per karšta 

(tuomet permoka, nes atidarę langus). Tam tvarkyti yra vienintelė išeitis – normali, pilnavertė 

renovacija. Tuo metu kalbant apie vienbučius namus, kurių daugiausiai yra kaime, priemiesčiuose, 

jei tai seniai statyti namai, kurie neturi ekonomiškų šildymo sistemų, tada žmogus pirks malkų tiek, 

kiek pinigų turi. Tada greičiausiai nesišildys tiek, kiek iš tikro reikia normaliai komfortui palaikyti. 

Ten energetinis skurdas susijęs su pajamų problemomis. Tuo, kad namai nerenuovoti, malkos per 

brangios. Tada žmonės šąla, nors turi pilną kontrolę. Jei nesišildo, prasideda ligos, peršalimai. Tai, 

ko nepadarome kovodami su energetiniu skurdu, po to perkeliame į sveikatos apsaugos sistemą“, – 

kalbėjo jis. 
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kol kas pateikia duomenis apie 2020 metus. 2021 metų 

duomenys turėtų būti aiškūs tik 2022 metų viduryje – po įmonių auditų. 

Taigi, 2020 metais Lietuvoje buvo 716 tūkst. šilumos vartotojų, iš kurių pavėluotai atsiskaitė 

81.070. Skolų dydis per metus smuktelėjo 5 mln. eurų ir metų pabaigoje siekė 28 mln. eurų. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-937/662-IV-4 priedas 

 

REKORDINĖS ŠILDYMO SĄSKAITOS SKATINA DOMĖTIS DAUGIABUČIŲ 

MODERNIZAVIMU 

Aplinkos projektų valdymo agentūra 2022 m. vasario 8 d. www.delfi.lt, reklama 

TN: tn  

 

 
 

Šis žiemos sezonas Lietuvos gyventojus pasitiko su rekordiškai didelėmis sąskaitomis 

už šildymą ir elektrą. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, vidutinė šilumos kWh 

kaina 2021 m. gruodžio mėn. didėjo 60 proc., o 2022 m. sausį – beveik 80 proc., lyginant su 

prieš metus buvusiomis šildymo kainomis. Ekspertai nežada, jog kainos mažės, o gyventojai 

nerimauja, ar ateityje tokios sąskaitos taps kasdienybe ir kaip reikės už jas susimokėti. 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamentas 

primena, jog žymių sutaupymų gyventojams gali padėti pasiekti daugiabučio atnaujinimas.  

Anot dr. Valdo Lukoševičiaus, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento, pagrindinė 

priežastis, „išpūtusi“ kainas – biokuro pabrangimas du kartus, o gamtinių dujų – net apie 5 kartus. 

Pagrindinis kuras Lietuvoje yra būtent biokuras, kuris vis dar yra 2-3 kartus pigesnis nei gamtinės 

dujos. Tai lemia, jog miestai, kurie šilumos gamybai renkasi gamtines dujas, moka gerokai daugiau, 

nei miestai, kurie naudoja biokurą. 

„Trumpuoju laikotarpiu, vasario-kovo mėn., šilumos kainos, tikėtina, išliks panašios kaip 

sausio mėnesį. Kadangi į šilumos kainą įskaičiuojama kuro kaina su dvejų mėnesių atsilikimu, o 

kuras pastaraisiais mėnesiais vėl kiek brango, šiluma taip pat turėtų brangti. Ilguoju laikotarpiu 

šilumos kainų stabilizavimosi galima tikėtis tik tuomet, kai stabilizuosis biokuro ir gamtinių dujų 

kainos“, – teigia V. Lukoševičius. 

Jis priduria, kad galime tik tikėtis, jog likę šildymo sezono mėnesiai nebus šalti ir neprireiks 

papildomai gaminti šilumą, naudojant daugiau gamtinių dujų – kuo šilčiau bus, tuo mažiau 

mokėsime. 

Kaip galima sutaupyti? 

V. Lukoševičius teigia, jog kartais gyventojai stebisi, kodėl konkrečiame mieste vieni 

gyventojai už šildymą moka daugiau, o kiti – mažiau. Svarbu žinoti, jog skirtingi pastatai suvartoja 

skirtingą šilumos kiekį tai pačiai vidaus patalpų temperatūrai palaikyti – daugiausiai šilumos 

suvartoja neapšiltinti ir neatnaujinti daugiabučiai, kurių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos 

nėra modernizuotos. 

„Būtent šių daugiabučių gyventojai už šildymą moka 2-3 kartus didesnes sąskaitas, nei tie, 

kurie atsinaujino savo gyvenamuosius namus. Blogiausio energinio efektyvumo pastatuose 

mokėjimai už šildymą kartais gali būti ir 10 kartų didesni – akivaizdu, kad daugiabučių 

modernizavimas šildymo sąskaitas mažina itin žymiai“, – pasakoja Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos prezidentas. 

Jam pritaria ir Gintarė Burbienė, APVA Pastatų energinio taupumo departamento patarėja: 

„Visais atvejais po daugiabučio namo atnaujinimo yra sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89404643
https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-44634-89404659.jpg
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skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų. Vidutinis šiluminės energijos faktinis sutaupymas 

siekia 54 proc., kai kuriuose daugiabučiuose net apie 70 proc. arba 72,2 kWh/kv. m per metus.“ 

Kaip vieną sėkmingiausių renovacijos pavyzdžių G. Burbienė įvardija daugiabutį Paupio g. 

6, Anykščiuose, kurio gyventojai atsijungė nuo centrinio šildymo, pasistarė oras-vanduo šilumos 

siurblį, o karštam vandeniui – saulės termodinaminę sistemą. 

„Praėjusiais metais šio daugiabučio gyventojai už elektrą bendroms reikmėms vidutiniškai 

mokėjo po 21 eurą per mėnesį, o už šilumą nemokėjo išvis. Žinoma, tokios projekto investicijos į 

rangos darbus yra didesnės, tačiau nauda bei grąža gyventojai gali ilgai džiaugtis“, – teigia APVA 

Pastatų energinio taupumo departamento patarėja. 

Pašnekovė taip pat dalinasi kainų palyginimų Palangoje tarp atnaujintų ir neatnaujintų 

daugiabučių. Anot jos, Sodų g. 53 esančio modernizuoto daugiabučio gyventojai moka 0,84 eur/kv. 

m, kai aplinkinių daugiabučių gyventojų kaina už vieną kvadratinį metrą svyruoja nuo 1,75 iki 2,07 

euro. 

Kaip renovacija padeda mažinti komunalinių mokesčių sąskaitas? 

Gyventojams, norintiems pasiekti geriausių rezultatų ir didžiausių šiluminės energijos 

sutaupymų, reikėtų įgyvendinti kuo daugiau priemonių. Idealus pasirinkimas – kompleksinė 

renovacija – šilumos mazgo atnaujinimas, vamzdynų keitimas kartu su sienų, stogo apšiltinimu ir 

kitomis energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis prikelia daugiabutį naujam gyvenimui. 

„Kompleksinės renovacijos metu išsprendžiamos visos būsto problemos, daugiabučiai 

tampa sandarūs, šilti, taupūs ir gražūs. Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą, 

modernizuotas daugiabutis pasiekia ne mažesnę nei C energinio efektyvumo klasę. Ji naudinga ne 

tik dėl žymiai sutaupomų lėšų, bet ir dėl to, jog nebelieka papildomų namo eksploatacinių išlaidų – 

nereikia papildomai keisti durų, tvarkyti prakiurusių stogų – viskas padaroma vienu kartu“, – 

privalumus vardina G. Burbienė. 

Pašnekovė dalinasi dar vieno daugiabučio sėkmės istorija. Melioratorių g. 4a, Molėtuose 

vieno buto savininkai, siekdami padidinti šilumą bute, nuolat jungdavo elektrinius radiatorius, nors 

už šildymą mokėdavo 118-120 eur/mėn., o elektros sąnaudos būdavo dvigubai ar ne trigubai 

didesnės. Po renovacijos gyventojai džiaugiasi 20-22 laispnių temperatūra bute, o už šildymą moka 

62 eurus bei yra žymiai sumažinę elektros sąnaudas. 

„Taip, daugiabučio modernizavimas reikalauja nemažų investicijų, vis dėlto, tai yra vienas iš 

efektyviausių būdų sutaupyti, nes naudą galime pajusti iškart“, – pažymi APVA atstovė. 

Susidomėjimas renovacija sparčiai auga 

APVA Pastatų energinio taupumo departamentas nuolat sulaukia itin didelio gyventojų 

susidomėjimo renovacijos projektais, taip pat tai girdi ir iš daugelio renovacijos projektų 

administratorių. Būtent į juos kreipiasi nemaža dalis daugiabučių namų gyventojų atstovų ir prašo 

parengti daugiabučio namo investicinį planą. 

Anot G. Burbienės, kaip ir kasmet, susidomėjimas renovacija taip pat sparčiai išauga sausio-

vasario mėnesiais, kai gyventojai gauna padidėjusias sąskaitas už šildymą. 

Daugiau informacijos apie Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą galite rasti čia: 

www.betalt.lt 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/renovacija
https://www.betalt.lt/
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IS-937/662-IV-5 priedas 

 

SEGALOVIČIENĖ: MANAU, KAD SEIME BUS NEMAŽAI DISKUSIJŲ DĖL 

VYRIAUSYBĖS SIŪLYMO TAIKYTI NULINĮ PVM ŠILDYMUI 

Leonardas Marcinkevičius, ELTA, 2022 m. vasario 8 d. www.delfi.lt, 

TN: tn 

 

 Irena Segalovičienė 

 

Šalies vadovo vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė sako, kad Vyriausybės siūlymą 

taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą būtų galima vertinti palankiai, jeigu jis 

būtų įgyvendinamas ir su Prezidentūros inicijuotomis priemonėmis: vienkartinėmis 100 eurų 

išmokomis pažeidžiamiausioms grupėms bei spartesniu neapmokestinamojo pajamų dydžio 

(NPD) didinimu. Vis dėlto prezidento patarėja pažymi, kad būtent finansų ministrės, o ne 

Prezidentūros iniciatyva, skirta infliacijos amortizavimui, esą kelia daugiausiai abejonių.  

„Jeigu reikėtų taip bendrai išstačius šias priemones ant vienos lentynos rinktis, tai turbūt šita 

priemonė (PVM mažinimas – ELTA) susilauktų daugiausiai diskusijų. Manau, kad Seime irgi bus 

nemažai diskusijų“, – antradienį „Žinių radijui“ kalbėjo I. Segalovičienė. 

Tačiau, pasak Prezidentūros ekonomikos ir socialinės politikos grupės vadovės, nepaisant 

kritikos Vyriausybės iniciatyvai, šią priemonę būtų galima vertinti palankiai, jeigu ji būtų realizuota 

kartu su šalies vadovo pasiūlymais. „Svarbu yra matyti, kokios tos kitos priemonės bus. Jeigu šita 

priemonė bus kontekste su kitomis priemonėmis, kurios sumažins tuos minusus (...), tai ji turėtų 

taikliai suveikti bendrame priemonių krepšyje. Jeigu nebus tų priemonių, kurios amortizuos tas 

rizikas, tai akivaizdu, kad ši priemonė (PVM mažinimas – ELTA) gali atrodyti visai kitaip“, – 

pridūrė ji. 

Kaip pažymi I. Segalovičienė, PVM tarifo šildymui sumažinimas iš tiesų leistų sumažinti 

galutinę kainą vartotojams. „Pliusas yra tai, kad tai yra administruojamos kainos, kontroliuojamos 

kainos. Vadinasi, toks sąskaitų sumažinimas bus labai tiesioginis ir bus nukreiptas tiesiai į 

gyventojus ir nepabėgs kažkur tiekimo grandinėse“, – aiškino ji. 

Tačiau, pasak prezidento patarėjos, abejonių kelia tai, ar ši priemonė pasieks tuos, kuriems 

valstybės pagalba infliacijos kontekste yra iš tiesų reikalinga. „Iš diskutuotinų dalykų yra jos 

taiklumas, o tai principas, kurio turėtume laikytis. Tai palies tikrai didelę dalį žmonių ir tų, kuriems 

nereikia. Bet iš kitos pusės, nepalies tų, kurie šildosi dujomis, elektra ar kitais būdais“, – teigė I. 

Segalovičienė. 

ELTA primena, kad, ketvirtadienį po susitikimo su Ministrų Kabineto nariais, Seimo 

frakcijų atstovais, Lietuvos banko, savivaldybių asociacijos vadovais, verslo asociacijų ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarus galimas infliacijos padarinių švelninimo priemones, 

Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje G. Nausėda pateikė siūlymus, kaip, jo nuomone, 

reikėtų sušvelninti infliacijos įtaką gyventojams. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89402743
https://g3.dcdn.lt/images/pix/irena-segaloviciene-88584449.jpg
https://www.delfi.lt/temos/irena-segaloviciene
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/pvm
https://www.delfi.lt/temos/npd
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Prezidentas neatidėliojant siūlo didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) nuo 460 iki 

510 eurų. Taip pat šalies vadovas rekomenduoja išmokėti vienkartines 100 eurų išmokas labiausiai 

pažeidžiamoms visuomenės grupėms. 

Vyriausybė yra pritarusi Energetikos ir Finansų ministerijų parengtam antrajam energijos 

kainų švelninimo paketui. Seimui bus siūloma centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui taikyti 

0 proc. lengvatinį pridėtinės PVM tarifą, taip pat skirti papildomus 35 mln. eurų paramai nuosavai 

saulės elektrinei įsigyti. 

Lengvata šildymui būtų taikoma atgaline data nuo šių metų sausio 1 d. ir galiotų šį šildymo 

sezoną – iki balandžio 30 d. Finansų ministerija skaičiuoja, kad iki nulio sumažinus dabartinį 9 

proc. tarifą gyventojams sąskaitos už centralizuotą šildymą mažėtų dešimtadaliu. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/finansu-ministerija
http://www.elta.lt/
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IS-937/662-IV-6 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-02-08 pranešimas. Vilniečiams jau siunčiamos sąskaitos už 

šildymą: bus mažesnės nei prognozuota 

TN: tn  

 

 
 

Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) klientams jau paruošė sąskaitas už sausio mėnesio šildymo ir 

karšto vandens paslaugas. Nuo šio šildymo sezono pradžios šilumos kaina Vilniuje augo net tris 

kartus, tačiau didžiausią kainų smūgį klientai patyrė gruodį. Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba (VERT) dar anksčiau buvo paskelbusi sausio mėnesio šilumos kainą, kuri Vilniuje siekė 

10,07 ct/kWh su PVM, kai pernai metais tuo pačiu laikotarpiu ji buvo 4,14 ct/kWh su PVM. 

Vertinant įprastai šalto sausio lauko oro temperatūrą ir nustatytą šilumos kainą buvo prognozuotas 

iki 20 proc. sąskaitų augimas, tačiau šis sausis buvo beveik 3 laipsniais šiltesnis nei pernai, todėl 

vilniečiai gaus nuo 5 iki 10 proc. didesnes sąskaitas nei gruodį. 

Šilumos kaina susideda iš kintamosios, pastoviosios dalies ir PVM. Nuolatinis įmonės 

veiklos efektyvinimas lemia, kad Vilniuje šilumos kainos pastovioji dalis, į kurią patenka sąnaudos 

darbuotojų atlyginimams, turto nusidėvėjimas, išlaidos remontui ir eksploatacijai, mokesčių, 

administracinės bei kitos specifinės sąnaudos, yra viena mažiausių Lietuvoje ir nekito nuo 2017 m., 

o 2020 m. sumažėjo nuo 1,07 iki 0,94 ct/kWh šilumos energijos. 

Kintamąją dalį daugiausiai sudaro kuro kaina. Drastiškai rinkose išaugus kuro kainai, o 

„Ignitis grupei“ laiku nepastačius Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko, VŠT priversti 

deginti daugiau gamtinių dujų. Jų kaina šį šildymo sezoną yra dar neregėtose aukštumose ir 

gruodžio mėnesį buvo pasiekusi net 180 eurų už megavatvalandę, kai pernai tuo pačiu metu VŠT už 

dujas mokėjo 15 Eur/MWh. Tai – visų laikų dujų kainos rekordas. Tuo tarpu bendrovės gruodžio 

mėnesio vidutinė gamtinių dujų įsigijimo kaina siekė 94,82 Eur/MWh, todėl ši kaina atsispindės 

vasario mėnesio sąskaitose.  

Sąskaitos dydį nulemia ir lauko oro temperatūra: kuo ji žemesnė, tuo labiau auga šilumos 

poreikis ir vartojimas. Jis priklauso ir nuo konkretaus pastato būklės, renovuotų namų gyventojai 

moka ženkliai mažesnes sąskaitas už šilumą. Sausį už 50 kv. m. buto, esančio renovuotame name, 

šildymą gyventojai mokės apie 79 Eur, o nerenovuotame – 133 Eur.  

„Šis sausis buvo šiltesnis nei pernai, kai į tinklą patiekėme rekordiškai daug šilumos. 

Lyginant su gruodžiu taip pat buvo 2,4 laipsniais šilčiau, vadinasi, turėjome patiekti mažiau 

šilumos, o jai pagaminti sudeginome mažiau brangaus kuro. Vis dėlto šildymo sezonui įsibėgėjus 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-jau-siunciamos-saskaitos-uz-sildyma-bus-mazesnes-nei-prognozuota:637
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2022/02/sausio_menesio_duomenys-.png
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kuro kaina vis augo, todėl tai atsispindėjo šilumos kainoje, kuri sausio mėnesį yra 15 proc. didesnė 

nei gruodį. Dėl šiltesnės oro temperatūros, kuri lėmė 30 tūkst. MWh mažesnę šilumos realizaciją, 

sąskaitos už sausį patiektą šilumą auga mažiau nei 15 proc., ir vidutiniškai padidėjo 5-8 proc.“, – 

sako VŠT Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas.  

Didžiulis šildymo kainų šuolis šį sezoną ne vienam klientui kelia finansinių iššūkių, todėl 

gyventojai kviečiami aktyviai tikrintis (www.spis.lt), ar jiems priklauso būsto šildymo ir karšto 

vandens išlaidų kompensacija. Nuo šių metų tokias kompensacijas gali gauti kur kas daugiau 

gyventojų. Vien sausio mėnesį dėl to Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui 

pateikti 11972 prašymai, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo maždaug triskart mažiau – 3456. 

VŠT savo klientams taip pat siūlo mokėjimų atidėjimo galimybę. Ja pasinaudoti nusprendę 

klientai iki šio šildymo sezono pabaigos mokėtų 35 proc. didesnes sąskaitas lyginant su praėjusių 

metų tuo pačiu laikotarpiu. Likusi suma būtų kaupiama ir šildymo sezonui pasibaigus sumokama 

per kliento pasirinktą mokėjimo terminą – nuo 1 iki 18 mėnesių. Toks mokėjimų atidėjimas 

netaikomas automatiškai, todėl gyventojai turi kreiptis patys į Klientų aptarnavimo centrą arba 

nuotoliu, užtenka paskambinti tel. 19118 arba parašyti el. paštu info@chc.lt.  

„Šis šildymo sezonas nelengvas tiek mūsų klientams, tiek bendrovei, todėl Klientų 

aptarnavimo centras yra pasiruošęs maksimaliai atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, padėti 

rasti geriausią sprendimą šioje sudėtingoje situacijoje ir nekaupti skolų. Iki šiol mokėjimų atidėjimų 

galimybe jau pasinaudojo kiek daugiau nei 100 klientų, kreiptis gali net ir kompensacijas gavę 

gyventojai. Be pagalbos neketiname palikti ir verslo ar biudžetinių įstaigų, todėl susidūrus su 

sunkumais apmokant sąskaitas kviečiame jų vadovus kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo centrą. 

Kartu ieškosime sprendimų ir atsižvelgdami į konkrečią situaciją pasiūlysime galimus sprendimus“, 

– sako L. Jakubauskas.   

Praėjusią savaitę Vyriausybė priėmė sprendimą laikinai taikyti nulinį pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui. Jis būtų taikomas atbuline data gyventojams nuo 

sausio 1 d. ir galiotų iki balandžio pabaigos. Šiuo metu Seimas dar nėra pritaręs tokiam siūlymui, 

todėl gyventojus sausio mėnesio sąskaitos pasieks su įskaičiuotu PVM mokesčiu, kurio dydis siekia 

9 proc. Jeigu Seimas Vyriausybės siūlymui pritars ir lengvata bus taikoma atbuline data, šis 

sprendimas atsispindės vasario mėnesio sąskaitose, kurios klientus pasieks kovą.   

Šis šildymo sezonas sudėtingas ne tik gyventojams, bet ir pačiam šilumos tiekėjui. Pagal 

galiojančią tvarką, gamtinių dujų kainų pokyčiai galutinėje šilumos kainoje klientams atsispindi tik 

po dviejų mėnesių. Kitaip tariant, įmonė už dujas moka dabar, o klientas – po dviejų mėnesių. 

Siekiant užsitikrinti apyvartines lėšas brangstančioms dujoms įsigyti, VŠT jau pasiskolino 85 mln. 

eurų. 
 

DAUGIAU INFORMACIJOS 

Komunikacijos vadovė 

Indrė TRAKIMAITĖ-ŠEŠKUVIENĖ 

Mob. Tel. +370 687 51177 
El. p. indre.trakimaite-seskuviene@chc.lt 
 

APIE VŠT 

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir elektros 

energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų 

ūkių bei organizacijų. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir 

kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat 

modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos 

projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia 

apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto 
dalyje. 

mailto:indre.trakimaite-seskuviene%40chc.lt
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SOSTINĖS VALDŽIA IR VŠT PASIRENGĘ PERIMTI „IGNITIS GRUPĖS“ STATOMĄ 

VILNIAUS KOGENERACINĘ JĖGAINĘ „Į SAVO RANKAS“ 

Arvydas Jockus 2022-02-11 www.alfa.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro dalies statybos vėluoja daugiau kaip metus.  

„Ignitis grupė“ miesto planus vertina skeptiškai. Pasak bendrovės, joks Vilniaus 

kogeneracinės jėgainės perėmimas ar kontrolinio akcijų paketo pardavimas neįmanomas.  

Valstybės kontroliuojamos „Ignitis grupės“ statoma jėgainė nebaigta laiku, todėl sostinėje 

44 proc. šilumos pagaminama deginant dujas, kai vidutiniškai Lietuvoje 75 proc. jos gaminama iš 

biokuro. Iš dalies dėl to šiluma šį sezoną vilniečiams pabrango 2,2 karto. Kituose miestuose 

šildymas gyventojams brango nežymiai.  

Dėl kainų kaltina „Ignitis grupę“  

Atsakydamas į Alfa.lt klausimą, kokius strateginius sprendimus Vilniaus valdžia planuoja 

ateityje, siekdama pagerinti Vilniaus šilumos ūkio situaciją, sostinės vicemeras Valdas Benkunskas 

atsakė, kad vienas iš variantų – perimti šiuo metu „Ignitis grupės“ statomą Vilniaus kogeneracinę 

jėgainę (VKJ). Vicemero teigimu, viena iš problemų, kodėl šią žiemą vilniečiams drastiškai išaugo 

centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, yra didelės galios kogeneracinės jėgainės projekto 

įgyvendinimo projektas, kurį dar 2014 m. Vyriausybės sprendimu buvo pavesta įgyvendinti 

valstybės valdomai AB „Lietuvos energija“ (dabar „Ignitis grupė“).  

„Ši jėgainė turėjo būti užbaigta statyti ir pradėta eksploatuoti dar 2020 m., o tai būtų leidę 

užtikrinti, kad šilumos gamyboje būtų naudojama apie 90 proc. biokuro ir praktiškai atsisakyti dujų. 

Tačiau projektas vėluoja dėl užstrigusių statybų. Visgi šis objektas, jo užbaigimas ir eksploatavimo 

pradžia yra greičiausias kelias konversijai įgyvendinti ir dujoms atsisakyti. Todėl Vilniaus miesto 

savivaldybė ir Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) yra pasiruošę padėti „Ignitis grupei“ ir prireikus netgi 

perimti šią jėgainę į miesto rankas“, – Alfa.lt teigė V. Benkunskas.  

„Ignitis“: perėmimas neįmanomas  

„Ignitis grupė“ redakcijai atsiųstame komentare teigė, kad VKJ perėmimas neįmanomas net 

teoriškai. „2017 m. susitarime tarp „Ignitis grupės“ ir Vilniaus miesto savivaldybės numatyta 

nuostata, kuria „Ignitis grupė“ įsipareigoja išlikti vieninteliu VKJ akcininku, iki kol bus baigtas 

įgyvendinti projektas. Tuo metu pagal susitarimus su Europos Komisija ir Europos investiciniu 

banku „Ignitis grupė“ privalės viešojo konkurso būdu parduoti 49 proc. jėgainės akcijų, tačiau 

privalės išlikti daugumos akcininke, t. y. valdyti bent 51 proc. akcijų. Tad net teoriškai nėra 

įmanomas joks VKJ perėmimas ar 100 proc. akcijų pardavimas“, – teigiama Alfa.lt atsiųstame 

bendrovės komentare.  

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/sostines-valdzia-ir-vst-pasirenge-perimti-ignitis-grupes-statoma-vilniaus-kogeneracine-jegaine-i-savo-rankas/245499/
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Vilniaus kogeneracinė jėgainė šilumą sostinei tiekia nuo 2020 m. lapkričio – tada pradėjo 

veikti atliekas naudojantys jėgainės įrenginiai. „Biokuro pajėgumų statybos buvo sustabdytos dėl to, 

kad buvusi generalinė rangovė Lenkijos katilų gamintoja „Rafako“ restruktūrizavosi ir buvo 

nepajėgi finansiškai ir techniškai užbaigti darbų, tad buvome priversti nutraukti sutartį su šiuo 

rangovu. Šiuo metu esame viešaisiais konkursais atrinkę iš esmės visus pagrindinius partnerius ir 

planuojame, kad biokuro jėgainė pirmąją šilumą Vilniui patieks šių metų pabaigoje, dirbdama 

bandomuoju režimu. Taigi, Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir „Ignitis grupė“ deda visas pastangas, 

kad projektas būtų įgyvendintas laiku“, – teigė bendrovė.  

Apie šilumos gamybą šių metų pabaigoje „bandomuoju režimu“ valstybės kontroliuojama 

bendrovė praneša pirmą kartą. Anksčiau „Ignitis grupė“ tvirtino, kad biokuro dalis pradės veikti šių 

metų pabaigoje, o tuo abejojančius Seimo narius ir Vilniaus politikus ragino vadovautis faktais, o 

ne „spekuliacijomis“.  

Į Alfa.lt klausimą, kokia tikimybė, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė pradės gaminti 

šilumą iš biokuro iki 2022 m. šildymo sezono pradžios, „Ignitis grupės“ komunikacijos vadovas 

Artūras Ketlerius praėjusių metų pabaigoje atsakė, kad biokuro jėgainė šilumą turėtų pradėti 

gaminti 2022 m., o projektas galutinai būtų užbaigtas 2023 m. „Prognozuojame remdamiesi 

informacija, gaunama iš konkursų dalyvių, turinčių ir analogiškų darbų patirtį, ir žinančių realią 

situaciją technologinių įrenginių rinkose, o ne spekuliacijomis“, – tikino A. Ketlerius.  

„Ignitis grupės“ pažadą dar šiemet pradėti gaminti šilumą iš biokuro buvo gavęs ir 

energetikos ministras Dainius Kreivys. Tačiau tuo abejoja daugelis politikų ir verslininkų, tarp jų 

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Vilniaus miesto tarybos nariai ir VKJ 

katilinę statę rangovai, kuriems Vilniaus kogeneracinė elektrinė liko skolinga daugiau kaip 11 mln. 

eurų.  

Gali užtrukti ir ilgiau  

Įmonės „Tilsta“ vadovas Gediminas Gribulis, atstovaujantis susivienijusiems rangovams, 

kuriems liko skolinga VKJ, neatmeta galimybės, kad žemesnių šildymo kainų vilniečiams gali tekti 

laukti gerokai ilgiau, gal net penkerius metus. G. Gribulis teigė, kad VKJ nusavino Lietuvos 

statybos įmonių medžiagas, kurios buvo suvežtos į statybų aikštelę. Tų medžiagų likimas dabar 

neaiškus. „Vyks daug teisinių procesų, ir tikėtina, kad jėgainės statybos nebus įgyvendintos per 

artimiausius trejus, gal net penkerius metus“, – prognozavo rangovų atstovas.  

Pasak jo, rangovai tikisi atgauti pinigus už atliktus darbus ir į statybvietę suvežtas, bet 

nepanaudotas statybos medžiagas. „Naujam rangovui viską išsiaiškinti, susistyguoti, pratęsti 

nebaigtus darbus bus didžiulis iššūkis.  

Kadangi „Ignitis grupės“ įmonė dalyvavo tik kaip valdytoja, jis turi labai daug spragų, nes 

lenkai suprojektavo jėgainę ir ją su Lietuvos subrangovais statė. Tai kitam rangovui iš naujo 

suprojektuoti viską gali užtrukti neadekvačiai ilgai. Tai gali būti ir penkeri metai, kai Vilniaus 

gyventojai mokės už buvusių VKJ vadovų padarytas klaidas“, – sakė G. Gribulis.  

Reikalaus kompensacijos  

Šių metų vasario 3 d. Vilniaus miesto taryba pritarė buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko 

iniciatyvai paskaičiuoti žalą ir teikti teismui ieškinį kogeneracinę elektrinę vėluojančiai statyti 

„Ignitis grupei“. Pasak A. Zuoko, tarybos sprendimas miesto valdžiai galėtų būti instrumentu 

tolesnėms deryboms, nes svarbiausia – ne bylinėtis, o gauti kompensaciją, kuri, jo skaičiavimais, 

galėtų siekti 25 mln. eurų. „Administracija galėtų paskaičiuoti žalą, kurią patyrė Vilniaus miesto 

gyventojai ir atitinkamai kreiptis į Vyriausybę bei „Ignitis grupę“ su taikiu susitarimu ją 

kompensuoti. Paprastai skaičiuojant, turėtų būti kompensuojama per 25 mln. eurų“, – taryboje 

kalbėjo A. Zuokas. Nutarimo projektą toliau svarstys tarybos komitetai. Kitas tarybos posėdis 

numatomas vasario 23 d.  

Planuoja ūkio pertvarką  

Vilniaus vicemeras V. Benkunskas Alfa.lt teigė, kad ilguoju laikotarpiu efektyviausia 

priemonė, siekiant suvaldyti panašias energetikos resursų krizes, yra energijos išteklių 

diversifikavimas. „Reikiamų investicijų į dujų ir biokuro konversiją neatliko 15 metų Vilniaus 

šilumos ūkį valdęs privatus subjektas „Veolia“ ir „Vilniaus energija“. Priešingai, šilumos ūkis buvo 
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nugyventas, reikiamos investicijos nebuvo atliktos. Dėl šios sąlygos šiuo metu vyksta 560 mln. eurų 

arbitražinis ginčas su buvusiais šilumos ūkio valdytojais“, – teigė vicemeras.  

Alfa.lt primena, kad „Veolia“ grupė 2016 m. inicijavo arbitražo procesą prieš Lietuvą – 

bendrovė reikalauja atlyginti 79 mln. eurų žalą už jos investicijas į Vilniaus šilumos ūkį. „Veolia“ 

teigė, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų 

apsaugos sutartį, be to, jos investicijos nukentėjo ir dėl nesąžiningo Lietuvos politikų elgesio. 

Lietuvos valstybė, savo ruožtu reikalaujanti iš „Veolios“ daugiau nei 240 mln. eurų kompensacijos 

už jos padarytą žalą valstybei ir vartotojams ir 2017 m. pateikusi priešieškinį arbitražui, pernai jį 

atsiėmė ir nutarė toliau bylinėtis šalies teismuose. Vilniaus savivaldybė ir VŠT su „Veolia“ 

Stokholmo arbitraže bylinėjasi atskirai.  

Be planų, esant poreikiui, perimti Vilniaus kogeneracinė jėgainę į miesto rankas, sostinės 

valdžia, pasak V. Benkunsko, kartu nagrinėja tinklo pralaidumo į šiaurę padidinimo galimybes ir 

šilumos šaltinio plėtros Baltupių rajoninės katilinės RK-8 teritorijoje (Ateities g. 12) alternatyvą. 

„Atlikus šios katilinės konversiją, miesto šilumos ūkį papildytų dar 50 megavatų galios biokuro 

įrenginiai. Galutinis sprendimas dėl šios konversijos bus priimtas užbaigus priešprojektinę studiją“, 

– teigė V. Benkunskas.  

Tokį sprendimą turėtų patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Vicemero 

teigimu, 6 megavatų šiluminės galios biokuro įrenginius planuojama įrengti Naujosios Vilnios 

rajoninėje katilinėje RK-2. Šiam pirkimui jau parengtos techninės sąlygos, laukiama kvietimo iš 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) 

finansavimui gauti.  

Konversiją sustabdė politikai  

Alfa.lt rašė, kad biokuro plėtra sostinėje sustojo po to, kai 2014 m. tuometė Algirdo 

Butkevičiaus Vyriausybė inicijavo įstatymų pataisas, kuriomis nustatė, kad kogeneracinę elektrinę 

Vilniuje gali statyti tik tokia bendrovė, kurios kontrolinį akcijų paketą valdytų valstybinė.  

Po to privatus kapitalas sustabdė pradėtus biokuro ir atliekų deginimo jėgainių projektus, o 

potencialūs investuotojai tokių planų atsisakė. Nuo tada Vilniuje neatsirado nė vienas 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris, degindamas biokurą, galėtų rinkai pasiūlyti pigesnę 

šilumos energiją.  

Šilumos ūkį iš prancūzų investuotojų 2017 m. perėmė savivaldybei priklausantys Vilniaus 

šilumos tinklai, o kogeneracinę jėgainę ėmėsi įgyvendinti valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“.  

Anonimiškai sostinės ūkio situaciją komentavęs energetikos ir finansų ekspertas Alfa.lt 

teigė, kad VŠT nieko nepadarė nuo 2017 m., kai susigrąžino šilumos ūkį iš Prancūzijos kompanijos 

„Dalkia (dabar „Veolia“). 2017 m. šildymo sezono metu, kai Vilniaus šilumos ūkis dar priklausė 

privačiai įmonei, šilumos energijos gamybos kuro balanse dujos sudarė apie 60 proc., o 40 proc. – 

kiti šaltiniai: įmonės atsinaujinantys ištekliai ir perkama šiluma iš nepriklausomų gamintojų. 2017 

m. pavasarį Vilniaus šilumos ūkį perėmus VŠT, kuro balansas nelabai pasikeitė: dujų dalis 

sumažėjo nežymiai – daugiausia dėl to, kad VKJ šį sezoną dalis šilumos pagaminama iš deginamų 

atliekų. VKJ pagamina iki 20 proc. Vilniui reikalingos šilumos, todėl jos įtaka bendrai šilumos 

kainai kol kas nėra lemianti. Dėl to, kad Vilniuje, kitaip nei kituose Lietuvos miestuose, daugiausia 

šilumos vis dar gaminama deginant brangias gamtines dujas, eksperto nuomone, reikėtų kaltinti 

tuos politikus, kurie nusprendė eliminuoti konkurenciją ir suteikė išimtinę teisę statyti kogeneracinę 

jėgainę valstybės kapitalo įmonei.  

Pasak eksperto, po 2017 m. Vilniuje neatsirado nė vienas savarankiška ir nepriklausomas 

šilumos gamybos šaltinis, kuris, degindamas biokurą, galėtų rinkai pasiūlyti pigesnę šilumos 

energiją. „Tai akivaizdžiai įrodo, kad 2013–2014 m. atsitiko kažkas tokio, kas užblokavo bet kokią 

privačią iniciatyvą.  

Privati biokuru ir atliekomis kūrenama jėgainė Vilniuje galėjo atsirasti 2018 m. pradžioje. 

Deja, šiandien neturime nei privačios, nei valstybinės jėgainės. O juk galėjome šią žiemą turėti 

panašias žemas šilumos kainas kaip Kaune“, – apgailestavo Alfa.lt pašnekovas.  

Energetikos ir finansų ekspertas priminė, kad iki 2017 m. prancūzų „Dalkia“ ir lietuvių 

„Rubicon group“ įmonė „Vilniaus energija“ buvo parengusi biokuro ir atliekų deginimo jėgainės 
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projektą, tačiau negavo leidimo statyti elektrinę. „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“ ketino vieną iš 

dujomis kūrenamų Vilniaus trečios termofikacijos elektrinės (TE-3) blokų konvertuoti į biokuro 

jėgainę.  

Be to, kita bendra įmonė ketino TE–3 teritorijoje pastatyti šiukšlių deginimo jėgainę. „Visi 

šie projektai buvo sužlugdyti. Įvairios Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės institucijos nedavė 

leidimų šiuos projektus įgyvendinti.  

Galiausiai Vyriausybėje buvo sukurta schema, pagal kurią leista atliekų ir biokuro deginimo 

jėgainę statyti išskirtinai valstybės kapitalo kontroliuojamai įmonei“, – prisiminė ekspertas.  

Pasak jo, šios veiklos užkulisiuose aktyviai veikė energetikos pilkieji kardinolai – tuomečio 

premjero A. Butkevičiaus patarėjas Tomas Garasimavičius (dabartinis „Kauno energijos“ vadovas ) 

ir tuometės prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas energetikos klausimais Nerijus Rasburskis 

(dabartinis AB „Ignitis grupė“ valdybos narys, Šilumos ir elektros sprendimų departamento 

vadovas). „Du žmonės buvo visų šių sprendimų lokomotyvas. O kodėl reikėjo tokių sprendimų? 

Galbūt buvo kažkoks interesas, galbūt ir asmeninis“, – svarstė ekspertas.  

 



 

157 

 

IS-937/662-IV-7 priedas 

 

 
 

KODĖL KYLA ELEKTROS KAINA IR KAS JĄ SUDARO? 

 

    

Stebina elektros kainos? 
 

  

Norime papasakoti, kaip kainą veikia šaltis, kas tą kainą sudaro ir 

atsakyti, ką Jūs galite padaryti, kad kainos taip stipriai nesikandžiotų. 
   

Kodėl skiriasi mano ir kaimyno 

sąskaita už elektrą? 
Šis sąskaitų skirtumas kažkiek primena 

mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų sąskaitas: nors 

ryšys tas pats, visi gauname skirtingas 

sąskaitas. Taip yra dėl skirtingų teikėjų siūlomų 

tarifų ir planų. Lygiai taip ir su nepriklausomais 

elektros tiekėjais. Jie siūlo asmeninius planus, 

papildomus pasiūlymus. Jeigu Jūs analogišką 

sutartį sudarėte dviem savaitėmis vėliau už 

kaimyną, Jūsų kaina, greičiausiai, jau bus kita. 

Taip nutinka, nes tiekėjas elektrą perka iš 

biržos, kur kaina nuolat kinta. Apie „Ignitis“ planus galite daugiau sužinoti čia. 

 

 

 

 

 
  

Skirtumas tarp sąskaitų taip pat gali atsirasti dėl pasirinkto plano ar kainos 

fiksavimo. 

 

 

 

  

 

Kodėl elektros kaina kyla? 
Apie tai išsamiau kalbėjome ankstesniame 

tinklaraščio įraše, tačiau jei trumpai – 

svyravimai elektros energijos biržoje daro 

didžiausią įtaką galutinei elektros kainai. 

Elektros pardavėjai siūlo mažiausią kainą, už 

kurią jie sutinka parduoti elektros energiją, o 

pirkėjai (pvz., „Ignitis“) siūlo didžiausią kainą, 

už kiek jie tą energiją pirktų. Kai jų pasiūlymai 

sutampa, įvyksta pirkimas. Jei biržoje kaina 

pakyla, tiekėjai neturi kito pasirinkimo kaip tik 

pirkti ją brangiau. Tokiu atveju automatiškai 

kyla kaina galutiniams vartotojams. 

 

 

 

 

 
  

https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODgxMDc0ODIzOTY3MjgyNjA0JmM9djFmNSZlPTE3Njg1NSZiPTg5OTY0NjcwNyZkPWMyaDhrMGg=.1owxpzFYQpmu-VBWW9d-SRjRPqCMi8xEw3k5E6aflt4
https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODgxMDc0ODIzOTY3MjgyNjA0JmM9djFmNSZlPTE3Njg1NSZiPTg5OTY0Njc0NiZkPXo0aTduNHM=.haQpM6BPN7Ue-1N8SVRKDRrD2gMZPP_d3-CDiqoO-lA
https://email.ignitis.lt/link/c/YT0xODgxMDc0ODIzOTY3MjgyNjA0JmM9djFmNSZlPTE3Njg1NSZiPTg5OTY0Njc0NiZkPXo0aTduNHM=.haQpM6BPN7Ue-1N8SVRKDRrD2gMZPP_d3-CDiqoO-lA
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Kuo čia dėtas šaltis? Dauguma elektrinių vis dar kūrenamos iškastiniu kuru, todėl 

šalčiausiu metu reikia daugiau kuro. Jis brangsta, todėl brangsta ir elektra. 

 

 

 

  

 

6 atsakymai apie kylančias elektros energijos kainas 

 

Tikriausiai žinote, kad elektros kainai įtaką daro daugybė veiksnių visame pasaulyje. 

Vienas iš jų – oro sąlygos. Kuo susijęs šaltis ir išaugusios jūsų elektros energijos sąskaitos? 

Norime papasakosi, kaip oro temperatūra veikia kainas, kas tą kainą sudaro ir atsakyti, ką 

jūs galite padaryti, kad kainos taip stipriai nesikandžiotų. Taigi, jūsų dėmesiui – 6 atsakymai į 

dažniausiai užduodamus klausimus apie elektros energijos kainas. 

1. Kas sudaro elektros kainą? 

Elektros kainą sudaro dvi dalys – elektros tiekimo kaina ir elektros persiuntimo ir skirstymo 

paslaugų kaina bei kiti valstybės nustatyti mokesčiai. 

Pirmosios dalies – elektros tiekimo kainos – valstybė nereguliuoja. Ją nusistato kiekvienas 

nepriklausomas tiekėjas savarankiškai. O jei dar tiksliau, ji priklauso nuo elektros kainų rinkoje. Jei 

elektra brangi pasaulyje, vadinasi, ji brangesnė ir visiems, gyvenantiems Lietuvoje. Elektros 

tiekėjas (pvz., „Ignitis“), pirkdamas elektrą biržoje, prie šios kainos dalies dar prideda savo 

patiriamas išlaidas. Taigi, kalbant paprastai, ši dalis priklauso nuo kainos elektros biržoje ir jūsų 

pasirinkto elektros tiekėjo (ir jo pasiūlyto plano). 

Antroji dalis – tai elektros persiuntimo ir skirstymo paslaugų kaina bei kiti valstybės 

nustatyti mokesčiai. Iš esmės ši dalis tenka visos Lietuvos elektros infrastruktūros išlaikymui, 

žaliosios energetikos skatinimui ir kitoms valstybės patiriamoms išlaidoms. Šią kainos dalį 

reguliuoja valstybė ir ji visiems Lietuvos vartotojams yra vienoda. 

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo kaina 

2. Kodėl elektros kaina kyla? 

Apie tai išsamiau kalbėjome ankstesniame tinklaraščio įraše, tačiau jei trumpai – svyravimai 

elektros energijos biržoje daro didžiausią įtaką galutinei elektros kainai. Elektros pardavėjai siūlo 

mažiausią kainą, už kurią jie sutinka parduoti elektros energiją, o pirkėjai (pvz., „Ignitis“) siūlo 

didžiausią kainą, už kiek jie tą energiją pirktų. Kai jų pasiūlymai sutampa, įvyksta pirkimas. Jei 

biržoje kaina pakyla, tiekėjai neturi kito pasirinkimo kaip tik pirkti ją brangiau. Tokiu atveju 

automatiškai kyla kaina galutiniams vartotojams. 

Kuo čia dėtas šaltis? Dauguma elektrinių vis dar kūrenamos iškastiniu kuru, todėl šalčiausiu 

metu reikia daugiau kuro. Jis brangsta, todėl brangsta ir elektra. 

3. Kas brangiau – nepriklausomas ar valstybės reguliuojamas elektros tiekėjas? 

Elektra yra perkama toje pačioje elektros rinkoje. Nesvarbu, kas tai daro – valstybės 

reguliuojama įmonė ar nepriklausomas tiekėjas. Kainų skirtumas susidaro dėl to, kaip yra 

nustatoma ir atnaujinama elektros kaina. 

https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/kodel-kyla-sildymo-kainos-ir-kaip-nuo-apsisaugoti
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Valstybė kainą nustato pusei metų arba metams į priekį – taip bandoma prognozuoti 

būsimas elektros kainas. Nepriklausomi tiekėjai kainas atnaujina dažniau – kasdien, kas savaitę ar 

kas mėnesį. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad nepriklausomo tiekėjo kaina yra didesnė, tačiau 

taip nėra. Tiesiog nepriklausomas tiekėjas jums siūlo kainą, kuri pagrįsta tuo metu esančia realia 

situacija rinkoje. Tuo tarpu valstybinis tiekėjas gal ir pasiūlys mažesnę kainą vieneriems metams, 

tačiau, jei kaina pasaulyje tais metais bus didesnė, skirtumą vartotojas turės sumokėti ateinančiais 

metais. 

4. Kodėl skiriasi mano ir kaimyno sąskaita už elektrą? 

Šis sąskaitų skirtumas kažkiek primena mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų sąskaitas: nors 

ryšys tas pats, visi gauname skirtingas sąskaitas. Taip yra dėl skirtingų teikėjų siūlomų tarifų ir 

planų. Lygiai taip ir su nepriklausomais elektros tiekėjais. Jie siūlo asmeninius planus, papildomus 

pasiūlymus. Jeigu Jūs analogišką sutartį sudarėte dviem savaitėmis vėliau už kaimyną, Jūsų kaina, 

greičiausiai, jau bus kita. Taip nutinka, nes tiekėjas elektrą perka iš biržos, kur kaina nuolat kinta. 

Apie „Ignitis“ planus galite daugiau sužinoti čia. 

Skirtumas tarp sąskaitų taip pat gali atsirasti dėl pasirinkto plano ar kainos fiksavimo (tai 

aptarsime kitame atsakyme). 

5. Ar sutaupysiu užfiksuodamas kainą ilgesniam laikotarpiui? 

Negalime garantuoti, kad tikrai sutaupysite, tačiau garantuojame, kad nejausite rinkos kainų 

svyravimų. Užfiksavę kainą, pasirinktą laikotarpį mokėsite tą pačią kainą – nesvarbu, kokie 

svyravimai bevyktų elektros biržoje. Riziką šiuo atveju prisiima jūsų elektros tiekėjas. Visgi, jei 

manote, kad ateityje elektra pigs arba jūsų negąsdina kainos svyravimai, rinkitės su elektros birža 

susietą planą, kur elektros kaina keičiasi kiekvieną mėnesį. 

Pasibaigus kainos fiksavimui, tiekėjas vėl paskaičiuos aktualią kainą ir pasiūlys optimalų 

variantą fiksavimui pagal ateities kainų prognozę ir jūsų suvartojimą. 

Beje, nepamirškite, kad fiksuoti galite tik elektros tiekimo dalį (pirmoji kainos sudedamoji 

dalis pirmame atsakyme). 

6. Ar sutaupysiu pasirinkęs mokėti abonentinį mokestį? 

Abonentinis mokestis yra valstybės reguliuojamos kainos dalis, kuri mokama „Energijos 

skirstymo operatoriui“ (ESO). Kuo daugiau elektros suvartojate, tuo labiau apsimoka pasirinkti 

planą su abonentiniu mokesčiu. Teisingai pasirinkę, galite susimažinti kilovatvalandės kainą. 

Jei suvartojate mažiau 

nei 200 kWh/mėn. 

Jei suvartojate 201-

750 kWh/mėn. 

Jei suvartojate daugiau 

nei 750 kWh/mėn. 

Jums naudingiausias ESO 

planas „Standartinis“, kuris 

abonentinio mokesčio neturi. 

Jums naudingiausias 

ESO planas „Namai“ su 3 Eur 

abonentiniu mokesčiu. 

Jums naudingiausias 

ESO planas „Namai plius“ su 6 

Eur abonentiniu mokesčiu. 

Jei viename iš 6 klausimų neradote sau reikiamo atsakymo, daugiau atsakymų į mūsų 

klientams kylančius klausimus dėl elektros kainų rasite čia. O jei dar nepasirinkote nepriklausomo 

elektros tiekėjo, kviečiame susipažinti su „Ignitis“ planais. 

Nesušalkit! 

 
 

https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
https://ignitis.lt/lt/kiek-kainuoja-elektra-dujos
https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-937/662-V-1 priedas 
 

AM 2022-02-07 pranešimas. Kviečiame į susitikimą metų darbams aptarti 

TN: tn  

 

 
 

Vasario 11 d. 10 val. – 11 val. 15 min. Aplinkos ministerija kviečia socialinius partnerius į 

nuotolinį susitikimą aptarti svarbiausius šių metų projektus. 

Aplinkos viceministrai, ir kiti ministerijos komandos atstovai trumpai pristatys, kokie 

reikšmingiausi pokyčiai laukią jų kuruojamose srityse 2022-aisiais metais. 

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. 

Norinčius dalyvauti renginyje kviečiame registruotis iki antradienio, vasario 8 d. 17 val., 

registracijos anketos nuoroda https://forms.office.com/r/ki9X6qEdtJ 

Susitikimas bus transliuojamas Aplinkos ministerijos Facebook paskyroje, tad negalinčius 

dalyvauti susitikime kviečiame stebėti transliaciją ar jos įrašą čia  
_______ 

 

AM INFO po renginio. Naudinga informacija: pranešimų skaidrės, nuorodos 

 
From: Giedrė Budvytienė <giedre.budvytiene@am.lt>  

Sent: Friday, February 11, 2022 1:37 PM 

Cc: Loreta Pilkienė <loreta.pilkiene@am.lt>; Aistė Gadliauskaitė <aiste.gadliauskaite@am.lt>; Justina Maslinskaitė 

<justina.maslinskaite@am.lt> 

Subject: Naudinga informacija: pranešimų skaidrės, nuorodos 

 

Laba diena,  

Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą susitikime. 

Dalijamės pranešimų skaidrėmis  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-susitikima-metu-darbams-aptarti
https://forms.office.com/r/ki9X6qEdtJ
https://www.facebook.com/aplinkosministerija
https://fb.me/e/1GEm4B2cl
mailto:giedre.budvytiene@am.lt
mailto:loreta.pilkiene@am.lt
mailto:aiste.gadliauskaite@am.lt
mailto:justina.maslinskaite@am.lt
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https://we.tl/t-krsufNsxIt 

Taip pat siunčiame nuorodas į viešųjų konsultacijų planą  

https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/konsultuojames-su-visuomene  

ir į teisėkūros planą   

https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisekuros-planas-1 
 
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  

_______ 
 

AM pranešimų skaidrės, nuorodos (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

937/662-V-1-1 priedas 2022-02-14.zip). 

https://we.tl/t-krsufNsxIt
https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/konsultuojames-su-visuomene
https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisekuros-planas-1
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-937/662-VI-1 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2022-02-07 pranešimas. 

TN: tn  

 

SĖKMINGAI UŽBAIGTAS ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ K. KORSAKO G. - 

GYTARIŲ G. - GEGUŽIŲ G. KVARTALE PROJEKTAS 

 

 
 

AB „Šiaulių energija“ siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius ir didinti 

energijos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą ir saugumą kartu su Europos Sąjungos 

parama įgyvendino šilumos perdavimo tinklų  K. Korsako g. - Gytarių g. - Gegužių g. 

kvartale projektą. 

Šiame kvartale rekonstruoti apie 7,0 km šilumos perdavimo tinklų. Projekto metu 

rekonstruoti, 31-40 metų amžiaus, susidėvėję šilumos perdavimo vamzdynai, izoliuoti sena, 

šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančia šilumine izoliacija, sąlygojančia didesnę avarijų tikimybę ir 

neplanuotus šilumos tiekimo nutraukimus. Vamzdynai pakeisti naujais, pramoniniu būdu 

izoliuotais, vamzdžiais su integruota gedimų monitoringo sistema. 

Įgyvendintu projektu siekiama sumažinti šilumos nuostolius šilumos perdavimo tinkluose, 

išvengiant neplanuotų remonto ir aptarnavimo išlaidų. Skaičiuojama, jog modernizuotose šilumos 

perdavimo tinkluose šilumos nuostoliai sumažės daugiau nei 59 proc., taip pat sumažins kuro 

suvartojimą, generuojant šilumos energiją, ko pasakoje taip pat sumažės ir  išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis. Planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – 

apie 165 tCO2ek/metus. 

Projekto vertė daugiau nei 5417 tūkst. Eur. Iš jų Sanglaudos fondo finansuojamos bendro 

fondo lėšos – 50 proc. Rekonstravimo darbus atliko UAB „Plungės lagūna“ kartu su UAB „AXIS 

tech“. 

Tikėtina, jog tai paskutinis projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. 

Iki 2022 m. bendrovės valdomose šilumos tiekimo sistemose rekonstruota beveik 74,0 km 

šilumos tiekimo tinklų, t. y. apie 57 proc. visų bendrovės šilumos tiekimo tinklų. Į šiuos 

rekonstravimo darbus investuota apie 43 mln. Eur, iš kurių beveik 17 mln. Eur Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-07  

 
 

https://www.senergija.lt/naujienos/sekmingai-uzbaigtas-silumos-perdavimo-tinklu-k-korsako-g-gytariu-g-geguziu-g-kvartale-projektas/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id196/pictures/0001_trasa1_1644243083.jpg
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IS-937/662-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-09 pranešimas. 

TN: tn  

 

KONKURENCIJA KLAIPĖDOS ŠILUMOS RINKOJE UŽTIKRINA GERIAUSIAS 

KAINAS VARTOTOJAMS 

 

 
 

Nors šis šildymo sezonas visiems Lietuvos gyventojams yra sunkus dėl išaugusių šilumos, 

elektros ir kitų kuro rūšių kainų, konkurencija Klaipėdos centralizuoto šildymo sistemoje ir 

pigiausių kuro rūšių naudojimas užtikrina, kad vidutinė šilumos kaina sausio mėnesį Klaipėdoje 

buvo 7,10 ct/kWh, t.y. 6% mažesnė nei vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (7,55 ct/kWh) ir net 29% 

mažesnė nei Vilniuje, kuriame šilumos kaina praėjusį mėnesį siekė 10,07 ct/kWh. 

Klaipėdoje  šilumos kaina yra trečia žemiausia Lietuvoje, tarp 7 didžiausių šalies tiekėjų. 

Šilumos supirkimo aukcionas ir jame vykstanti konkurencija lemia, kad superkama visa pigiausia 

uostamiestyje pagaminama šilumos energija. 

„Klaipėdoje šilumą į centralizuotus tinklus tiekia penki nepriklausomi gamintojai. Mes 

superkame visą jų pasiūlytą šilumą, nes ji gaminama iš  atsinaujinančio kuro, kuris šiuo metu yra 

kelis kartus pigesnis už gamtines dujas. Būtent mūsų pačių naudojamas biokuras ir nepriklausomų  

gamintojų patiekta šiluma leidžia išlaikyti santykinai žemą šilumos kainą mūsų klientams“, – sakė 

Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

https://www.klenergija.lt/konkurencija-klaipedos-silumos-rinkoje-uztikrina-geriausias-kainas-vartotojams/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/02/kuro-balansas.jpg
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Pasak šilumą iš atliekų gaminančios UAB „Gren Klaipėda“ direktoriaus Donato Petronio, 

visą šį šildymo sezoną įmonės pagaminta šilumos kaina yra viena mažiausių Klaipėdos mieste ir 

visa ji parduodama „Klaipėdos energijai“. 

„Pavyzdžiui, šių metų sausio mėnesį iš atliekų pagaminta šiluma sudarė 53% viso 

uostamiesčiui reikalingo šilumos kiekio. Kita dalis klaipėdiečių naudojamos šilumos buvo 

pagaminta naudojant biokurą ir mažą dalį iškastinio kuro. Manau, kad toks kuro balansas lemia, kad 

uostamiesčio gyventojai šilumą gauna mokėdami vieną mažiausių kainų šalyje“, – teigė Donatas 

Petronis. 

Nors šį šildymo sezoną šilumos kainos Lietuvoje yra itin išaugusios, tačiau jos dar nepasiekė 

2012 metų lygio. Vidutinė šilumos kaina tais metais buvo 7,66 ct/kWh, t.y. 1,5% didesnė nei šių 

metų sausį. 
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IS-937/662-VI-3 priedas 

 

Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _ įgyvendinimas per 

LŠTA 

 

Kaip vakar buvo aptarta, pirmieji nuotoliniai Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai 

vyks kovo 21 d. 18 val.  

Ką tik šnekėjau su Energetikos ministerija (Vytautu Bernadišiumi), patvirtino jei Jūsų įmonė yra 

tuo pačiu ir administratorius (pvz. Varėnos arba Elektrėnų atveju) – tai ŠT įmonė  ir dalyvauja 

mokymuose (kaip administratorius ir/ar prižiūrėtojas) tik reiktų sukviesti Jūsų administruojamų 

namų gyventojus (bent po vieną iš namo).  

Laukiam Jūsų įmonės planuojamų į mokymus kviesti daugiabučių namų dalyvių pagal šias grupes: 

1. Daugiabučių skaičius – dalyvautų (DGN) bendrijos pirmininkas 

2. Daugiabučių skaičius – dalyvautų namo administratorius + nors 1 namo gyventojas  

 

Pateikite orientacinius skaičius užpildant šią lentelę (informacijos laukiame iki šios savaitės 

pabaigos vasario 11 d. el.p. ramune@lsta.lt) : 

DGN (bendrijos)- 
mokymuose būtinas namo 

pirmininko dalyvavimas 

DGN (administratoriai + prižiūrėtojai)- mokymuose būtinas bent vieno name 
(gali dalyvauti ir daugiau nei 1) registruoto gyventojo dalyvavimas kartu su 

administratoriumi ir ar prižiūrėtoju 

Daugiabučių 

skaičius 

DGNSB 

pirmininkų 

skaičius 

Daugiabučių 

skaičius 

Namo 

administratorių 

skaičius   

Namo vidaus 

šildymo ir karšto 

vandens sistemų 

prižiūrėtojų skaičius 

Namo 

gyventojų 

skaičius 

(mokymuose 

būtinas bent 

vieno name 

registruoto 

gyventojo 

dalyvavimas 

            

 

Danfoss lektoriaus mokymų skaidres galite peržiūrėti atsisiuntę iš čia: Download link 

https://wetransfer.com/downloads/6a60b45edc73f6283aa0cc49195b59da20220207132109/87d8971

af4f9b32eda23e0fc60421f5c20220207132109/391618  

 

Danfoss specialistai gali pravesti mokymus atskirai kiekvienoje įmonėje (tiek gyvus, tiek 

nuotolinius). Mokymai nekainuoja, todėl esant poreikiui visada galite kreiptis į Saulių žemiau 

nurodytais kontaktais: 
Saulius Blaževičius 

Key account Manager 

Danfoss UAB 

DHS-SNBM/LT Department 

Ukmergės 219, LT-07152 Vilnius, Lithuania 

saulius.blazevicius@danfoss.com | www.danfoss.lt 

Tel.: +370 5 2105 743 | Mobile: +370 687 95632 | Fax: +370 5 23 35355 

 

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

mailto:ramune@lsta.lt
https://wetransfer.com/downloads/6a60b45edc73f6283aa0cc49195b59da20220207132109/87d8971af4f9b32eda23e0fc60421f5c20220207132109/391618
https://wetransfer.com/downloads/6a60b45edc73f6283aa0cc49195b59da20220207132109/87d8971af4f9b32eda23e0fc60421f5c20220207132109/391618
https://postit.lt/pa%C5%A1to+kodas/LT-07152/
mailto:saulius.blazevicius@danfoss.com
http://www.danfoss.lt/
http://www.lsta.lt/
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-----Original Appointment----- 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, February 4, 2022 1:28 PM 

To: Gintarė Strumilienė UAB Ukmergės šiluma ; Rimantas Grainys; mantas.gauronskis@palangosst.lt; 
Laura Slavinskaitė; inzinierius@igst.lt; Andrius Dubinskas; Zalkauskas Vidmantas; donatas@paksiluma.lt; 

Dmitrij Ikonikov; Ineta Sendžikienė; Raimundas Jazdauskas; INGA; 'Vaiva Dubrindienė'; 

Ignas.Mikalauskas@klenergija.lt; Tomas; Laimutis Kasparavičius; Asta Liutkienė; Šalčininkų šilumos 

tinklai; Valdas Lukoševičius; LŠTA meeting room; Mantas Paulauskas – LŠTA; Egidijus Šimoliūnas – 
LŠTA; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; Romaldas Morkvėnas; saulius.blazevicius@danfoss.com 

Subject: Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _ įgyvendinimas per 

LŠTA 
When: pirmadienis 2022 m. vasaris 7 14:00-15:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, 

Vilnius. 

Where: Microsoft Teams Meeting 

 

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 „Palangos šilumos tinklai“, 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 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.  

mailto:mantas.gauronskis@palangosst.lt
mailto:inzinierius@igst.lt
mailto:donatas@paksiluma.lt
mailto:Ignas.Mikalauskas@klenergija.lt
mailto:saulius.blazevicius@danfoss.com
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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 

_______ 

 

Danfoss pristatymas „Šilumos energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-937/662-VI-3-1 

priedas 2022-02-14.pdf). 

_________ 

 

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 

 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  
Sent: Monday, December 13, 2021 4:22 PM 

Subject: PRIMINIMAS_LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs 

probleminiai klausimai 
Importance: High 

 

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/
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/
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Maloniai primename,  kad laukiame iš įmonių aktualių klausimų sąrašo dėl dabartinės ir 

naujos kainodaros praktinio įgyvendinimo (kur matote problemas, sunkumus, kurios vietos 

neaiškios, pertekliniai, nekorektiški reikalavimai ir pnš.) planuojamiems nuotoliniams mokymams 

su „Vilnius economics“ ekspertais  (žr. paklausimą apačioje ). 

Būtume dėkingi sulaukę Jūsų atsakymų iki šio penktadienio gruodžio 17 d. el.p 

 ramune@lsta.lt 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, December 3, 2021 5:02 PM 

Subject: LŠTA planuojamas kainodaros konsultacinis webinaras_ Įmonėms aktualūs probleminiai klausimai 

Importance: High 
 

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 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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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 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. 
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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“ 

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.  
________ 

 

LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo diegimas_nuotolinė apskaita 

 

Š.m. balandžio 11 d. (pirmadienis) 14 val. LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų susitikimas, 

kurio tema: Skaitiklių duomenų nuskaitymas Lora tinklu. Axioma patirtis (Pranešėjas: Tomas 

Ramanauskas, Axioma service projektų vadovas) 

 

Prisijungimo nuoroda: 
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Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
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IS-937/662-VI-4 priedas 

 
LŠTA INFO. Kvietimas_LSTA_FM_VMI_SADM_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo 

 

Kviečiame š.m. vasario 10 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. šilumos tiekimo įmonių vadovus ir 

atsakingus specialistus dalyvauti bendrame susitikime su  Finansų ministerijos, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarti 0 PVM lengvatos 

taikymo praktinį įgyvendinimą pagal Seime planuojamus priimti PVM įstatymo pakeitimus. 

Iš VMI dalyvavimą patvirtino: Edita Janušienė, Rasa Virvilienė ; iš Finmin dalyvaus: Juratė 

Savukynienė, iš Socmin dar laukiame atsakymo.  

 

Tuo pačiu pridedame šiandien išsiųstą raštą Socmin dėl kompensacijų socialiai remtiniems šilumos 

vartotojams skaičiavimo, esant PVM kompensacijai už praeitus laikotarpius. 
 

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 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Monday, February 7, 2022 11:48 AM 

Subject: SVARBU_ Dėl nulinio PVM šildymui taikymo 

Importance: High 
 

Laba diena, 

Šiandien įvyko Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybės ir LŠTA atstovų 

pasitarimas dėl 0 PVM taikymo šilumos energijai. Pasitarimo apibendrinimas: 

1. Kol nėra PVM įstatymo pataisos šilumos tiekimo bendrovės turi vadovautis galiojančiu 

reglamentavimu, t.y. sąskaitas už sausį skaičiuoti taikant 9 % PVM tarifą, o kitą mėnesį, jei 

Seimas patvirtins pataisas, atlikti PVM kompensaciją už sausį ir vasarį. Rašant sąskaitas 

kovo mėnesį už vasarį, reiks įrašyti PVM kompensacijų už sausį ir vasarį dydžius bei 

minusuoti iš mokėjimų už vasarį. Tai turės atsispindėti tiek elektroninėse, tiek ir popierinėse 

sąskaitose.  

2. Šilumos tiekėjai už 2022 sausį ir vasarį gali nemokėti PVM, VMI netaikys sankcijų ir 

išieškojimų - siūloma nekreipti dėmesio į automatinius VMI pranešimus raginančius mokėti 

PVM; 

3. Deklaracijose PVM neturės būti mažinamas, turės būti nurodomi standartiniai 9 ir 21 proc. 

tarifai. 

4. Pagal pateiktą pirminį išaiškinimą, PVM kompensavimas bus vykdomas teikiant papildomą 

deklaraciją, kurios formą šiuo metu rengia VMI. 

5. VMI užtikrino, kad susidariusias PVM permokas galima susigrąžinti per 30 d. 
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6. Su SADM derinama nuostata, kad kompensacijos socialiai remtiniems vartotojams dėl PVM 

lengvatos taikymo nebūtų koreguojamos. Bus prašoma skubaus išaiškinimo.     

Planuojama, kad vasario 10 dieną (ketvirtadienį) 15 val. LŠTA įmonių pasitarime dalyvaus FM ir 

VMI atstovai, kurie pateiks detalesnius paaiškinimus dėl PVM kompensacijos taikymo. Kviečiame 

klausimus siųsti iš anksto el.p. ramune@lsta.lt  ir aktyviai prisijungti į pasitarimą (prisijungimo 

nuorodą atsiųsime vėliau). 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA INFO. LŠTA_BALTPOOL_susitikimas_dėl biokuro aktualijų 

 

Š.m. vasario 17 d.(ketvirtadienį) 15:00 val. ir ŠT įmonių vadovų ir BALTPOOL (dalyvauja 

Vaidotas Jonutis) pasitarimas dėl biokuro, kaip strateginio ištekliaus, gamybos patikimumo ir jo 

kainų stabilizavimo. 

 
Prisijungimo nuoroda: 
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