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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-938/663 

2022-02-17/2022-02-21 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-938/663-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. vasario 14 d. nutarimas Nr. 111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO Suvestinė redakcija nuo 2022-02-15 iki 2022-03-30, TN: tn; 

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 2022-02-12, TN: tn; LRV 2022-

02-15 posėdžio medžiga, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-938/663-I-1-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-938/663-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2022-02-18 teikimas Nr, R2-(ŠGK)-1051 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) 

SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, 

o ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-II-1-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-II-2 priede pateikiama:  

• 2022 m. vasario 22 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, 

o Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje svarstomas „Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektas“ ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-II-1-1 priedas 2022-02-

21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2022-02-17 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56bc70c08d9011ec902c973ca77da22a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/hAVlHNvOfR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c/asr
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=18751
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=18751
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-02-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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o VERT 2022-02-17 posėdžio „8. Dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje 

reglamento derinimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-II-3-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2022-02-14 teikimas Nr. (62)-D8(E)- 833 KVIETIMAS DALYVAUTI VIEŠOSIOSE 

KONSULTACIJOSE APIE ŽALIUOSIUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, TN: tn, 

o Daugiau informacijos: TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-938/663-II-4-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-II-5 priede pateikiama:  

• LRS TD 2022-02-15 išvada Nr. XIVP-1314 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 

STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO, plius Įstatymo projekto lyginamasis variantas ir papildomi 

pasiūlymai, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-938/663-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-02-15 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-938/663-III-2 priede pateikiama  

• 2022 m. vasario 17 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn, 

• LRS INFO. Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai, TN: tn, 

o Svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija)“; KOMISIJOS 

ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos energetikos 

programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo ir dėl Europos efektyvaus energijos 

vartojimo fondo, TN: tn (tiesioginės nuorodos tekstuose), (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-III-2-1 priedas 2022-02-

21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Gautos pastabos_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. 

Narkuno rekomendacijos (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

938/663-III-3-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-938/663-IV-1 priede pateikiama:  

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-02-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220214_AM_kvietimas_Zaliuju-vies_pirkimu_VK_tiekejams.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220214_AM_kvietimas_Zaliuju-vies_pirkimu_VK_tiekejams.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eaf127908e3011ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=f135e1d4-1e81-42cc-bf1e-a4a196ec56ac
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36552&p1=4
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36552&p1=4
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• LEA 2022-02-16 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PIRMOJI 

BALTIJOS ŠALYSE PRISIJUNGIA PRIE EUROPOS ENERGETIKOS AGENTŪRŲ 

TINKLO (EUROPEAN ENERGY NETWORK), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-938/663-IV-2 priede pateikiama  

• APLINKOS MINISTERIJOJE SVARSTOMA APKARPYTI MAŽOSIOS RENOVACIJOS 

SUBSIDIJAVIMĄ, 2022-02-13 Sniegė Balčiūnaitė, BNS www.kauno.diena.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-938/663-V-1 priede pateikiama 

• AM 2022-02-14 pranešimas. Kviečiame į naujos 3D Lietuvos žemėlapio paslaugos 

pristatymą (tiesioginės nuorodos tekste), TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-938/663-V-2 priede pateikiama 

• ERRA INFO. 2-asis ERRA internetinis seminaras: vandenilio perspektyvos energetikos 

sektoriui. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-938/663-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-02-11 pranešimas, KAUNIEČIAI „ATSIKANDO“ 

AUTONOMINIO ŠILDYMO – SKUBA PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TINKLO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-938/663-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. DĖL_PRAŠYMO_ ŠT įmonių pateikti duomenis rengiamai studijai_Išsamaus 

nacionalinio šilumos ir vėsumos potencialo vertinimas_EM_Vilnius economics, 

• LŠTA INFO. 220221_LŠTA pirmadienio webinaras_Kauno energija_LORA tinklas, 

• LŠTA 2022-03-14 pirmadienio webinaras_Šilumos tinklų tech. Salygos. 

 

Šio skyriaus IS-938/663-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-02-17 LŠTA_BALTPOOL_susitikimas_dėl biokuro aktualijų; 2022-02-

17 LŠTA pasitarime su Baltpool, Energetikos ministerijos ir VERT atstovais buvo 

diskutuota apie biokuro rinką, kainų stabilizavimą, biokuro prieinamumą, jo kokybę, 

resursus, apie miško atliekų panaudojimo skatinimą ir kitas aktualijas. 

o Baltpool pranešimas ir lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-VI-3-1 priedas 2022-02-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-VI-4 priede pateikiama 

• ERRA 2021 m. veiklos ataskaita, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o ERRA 2021 m. veiklos ataskaita, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-938/663-VI-4-1 priedas 2022-02-21.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-938/663-VI-5 priede pateikiama 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pirmoji-baltijos-salyse-prisijungia-prie-europos-energetikos-agenturu-tinklo-european-energy-network/
https://kauno.diena.lt/autoriai/sniege-balciunaite
https://kauno.diena.lt/autoriai/bns-2
http://www.kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/aplinkos-ministerijoje-svarstoma-apkarpyti-mazosios-renovacijos-subsidijavima-1063816
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-naujos-3d-lietuvos-zemelapio-paslaugos-pristatyma
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-atsikando-autonominio-sildymo-skuba-prisijungti-prie-centralizuoto-silumos-tinklo
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• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 3, 2022-

02-15, (titulinis ir turinys), TN: tn, 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 3, 

2022-02-15, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-938/663-VI-5-1 priedas 2022-02-21.pdf). 

https://www.lsd.lt/index.php?556390407
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IS-938/663-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-02-14 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

Nėra 

Registravimo 

duomenys: 
2022-02-14 Nr. 2022-02544  

Įstaigos 

suteiktas 
nr.: 

111 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 
pagal datą: 

Nėra 

Neįsigaliojęs   

Įsigalioja 2022-02-15 (Šis nutarimas, 

išskyrus 1.3 ir 1.5 papunkčius, įsigalioja 

2022-02-15; 1.3 ir 1.5 papunkčiai 

įsigalioja 2022-03-31.) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-02-

14, Nr. 2544 

Eurovoc 

terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

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

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2022 m. vasario 14 d. Nr. 111 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

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

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1.1. Pakeisti 2.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės 

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako 

Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), Albanijos 

Respublikos, Armėnijos Respublikos, Farerų salų, Izraelio Valstybės, Jungtinės Amerikos Valstijų, 

Jungtinių Arabų Emyratų, Juodkalnijos, Libano Respublikos, Moldovos Respublikos, Maroko 

Karalystės, Naujosios Zelandijos, Panamos, Sakartvelo, Salvadoro Respublikos, Serbijos 

Respublikos, Singapūro Respublikos, Šiaurės Makedonijos Respublikos, Taivano, Tailando 

Karalystės, Tuniso Respublikos, Togo Respublikos, Turkijos Respublikos, Ukrainos, Urugvajaus 

Rytų Respublikos, Žaliojo Kyšulio Respublikos, valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu 

nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų 

kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse 

teisėtai gyvenantiems asmenims;“. 

1.2. Pakeisti 2.3.19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

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

Vaccine Janssen“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze;“. 

1.3. Pripažinti netekusiais galios 2.3 ir 2.4 papunkčius. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56bc70c08d9011ec902c973ca77da22a
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1.4. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių 

keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais 

(visų rūšių transportu) (toliau – vežėjų transportas), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš 

oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką 

ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-

2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir 

gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos 

Respubliką iš užsienio valstybių ne vežėjų transportu, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš 

oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką 

ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą COVID-19 

tyrimo rezultatą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į COVID-19 

tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo ar antigeno testo COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Visi vežėjai, kelionių 

organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą 

vežėjų transportu, privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, 

neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato. Reikalavimai dėl 

COVID-19 tyrimo netaikomi: 

2.5.1. asmenims, grįžtantiems ar atvykstantiems iš Europos ekonominės erdvės valstybių, 

Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros 

Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano 

Miesto Valstybės); 

2.5.2. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose 

Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto 

priemonėmis, taip pat jūrininkams; 

2.5.3. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims; 

2.5.4. asmenims, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą: 

2.5.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki 

grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas); 

2.5.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų 

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tyrimo rezultatu; 

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

Vaccine Janssen“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze; 

2.5.4.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID 

pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.4.1 ar 

2.5.4.2 papunktyje; 

2.5.5. asmenims iki 16 metų; 

2.5.6. oficialių delegacijų nariams; 
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2.5.7. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių 

priežasčių, kai dėl jų atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

(COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).“ 

1.5. Papildyti 2.7 papunkčiu: 

„2.7. Užsieniečių, kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos 

teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, tranzitas geležinkeliu vykdomas Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.“ 

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.3 ir 1.5 papunkčius, įsigalioja 2022 m. vasario 15 d. 

3. Šio nutarimo 1.3 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 31 d. 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Vidaus reikalų ministrė  Agnė Bilotaitė 
 

________ 

 

LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-15 iki 2022-03-30, TN: tn; 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 2022-02-12, TN: tn; LRV 2022-02-

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-I-1-1 

priedas 2022-02-21.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/hAVlHNvOfR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4029a1f07a2d11ec993ff5ca6e8ba60c/asr
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-938/663-II-1 priedas 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2022-02-18 Nr. R2-(ŠGK)-1051 

  

 

 

 

 

 

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

 

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

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, parengė Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 

„Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo 

tvarka), pakeitimo projektą (toliau – Projektas) ir teikia jį viešajai konsultacijai. 

 Projekto tikslas – Supirkimo tvarkoje įtvirtinti lankstesnį pasiūlymų parduoti šilumą 

pateikimo modelį bei padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo tinklui 

balansuoti galimybes.  

 Pagrindiniai Projekte numatyti pakeitimai: 

 1. Įtvirtintos „Šilumos gamybos vienetas“ ir „Balansavimo šilumos poreikis (kiekis)“ 

sąvokos (Projekto 4.2 ir 4.9 papunkčiai).  

 2. Pakeista šilumos aukciono pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo tvarka, numatant, kad 

pasiūlymai teikiami šilumos gamybos vienetais, nuo kiekvieno šilumos gamybos vieneto gali būti 

pasiūlyta iki 5 gamintinų šilumos kiekių su skirtingomis šilumos kainomis (Projekto 27.2 

papunktis).  

 3. Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

organizavimo ir vykdymo tvarka (Projekto 30–42 punktai). 

 4. Nustatyta, kad sistemose, kuriose organizuojami šilumos aukcionai dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo, sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką (nustatant planuojamus 

supirkti šilumos kiekius) balansavimo šilumos poreikis (šiuo atveju 5 proc. nuo sistemos 

prognozuojamo šilumos poreikio) užtikrinamas atsižvelgiant į vyksiančių šilumos aukcionų dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatus (Projekto 4.2 ir 27.4.2.5 papunkčiai). 

 5. Numatyta, kad šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimo ir (ar) 

netinkamo veikimo gamybą sumažinusių ir (ar) nutraukusių šilumos gamybos vienetų kitais jo 

šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus atvejį, kai tas aukciono dalyvis 

sutinka, kad iš kitų jo šilumos aukcione dalyvavusių šilumos gamybos vienetų superkamos 

balansavimo šilumos kaina būtų lygi balansuojamo šilumos gamybos vieneto aukcione pasiūlytai 

šilumos kainai (Projekto 24–25 punktai).   

 6. Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc. 

maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra užtikrinamas šilumą 

gaminant šilumos poreikio piko pajėgumais. 

 7. Padaryti kiti techninio pobūdžio teisės akto pakeitimai. 

 Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. 
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 Taryba, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl 

energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo 

per 15 darbo dienų nuo Projekto medžiagos paskelbimo TAIS pateikti savo pastabas bei 

pasiūlymus Projektui paštu Verkių g. 25C-1, LT-03219 Vilnius, elektroniniu paštu info@vert.lt 

arba per Seimo Teisės aktų informacinę sistemą. 

 Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir 

konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr, tel. (8 5) 213 9324, el. p. 

aleksandr.nasyr@vert.lt. 

 PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 

m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 17 lapų. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Nasyr, tel. (8 5) 213 9324, el. p. aleksandr.nasyr@vert.lt 

_______ 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTAS 

ir Projektą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

938/663-II-1-1 priedas 2022-02-21.zip). 
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IS-938/663-II-2 priedas 

 

2022 m. vasario 22 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis 

ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-02-22 

09.30–09.35 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 J. Urbanavičius 

2. 

2022-02-22 

09.35–10.15 

III r. 220 k. 

XIVP-

1164 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-

1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2022-02-22 

10.15–10.55 

III r. 220 k. 

 
Dėl Europos Komisijos 

papildomo klimato srities 

deleguotojo akto - Taksonomijos 

 J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2022-02-22 

10.55–11.00 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai - 2022-02-18 07:06 

 

------------ 

 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje svarstomas „Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 

2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas“ ir 

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

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

938/663-II-1-1 priedas 2022-02-21.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=18751
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1164
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1164
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=18751
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IS-938/663-II-3 priedas 

 
Tarybos 2022-02-17 posėdis (nuotoliniu būdu)  

TN: tn  

 

1. Dėl UAB „Autoidėja“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA 
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Autoidėja“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
2. Dėl UAB „Intergates“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Intergates“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2021 metų investicijos. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus 

Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas 
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, AB 

„Šiaulių energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Baisogalos bioenergija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių 
kainų derinimo.  APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė 

Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Baisogalos bioenergija“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Anykščių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA 
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

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

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl UAB „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų 
derinimo. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ignalinos vanduo“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

8. Dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Saulius Rimutis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos,Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos 

asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo 
operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių 

energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Latvijas Gaze“, Axpo Nordic AS, Cryogas M&T Poland S. 

A., Eesti Energia AS, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Dolaurus“, UAB „Elenger“, UAB „Elektrum 
Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos prekyba“, UAB „Gren Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Imlitex“, 

UAB „Intergas“, UAB „Ignitis“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB koncernas „Achemos grupė“, 

UAB „Litesko“, UAB „Scener“, UAB „SG dujos“, UAB „Viva Grid“, UAB „JetGas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
9. Dėl Leidimo elektros tinklų operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos 

kaupimo įrenginius suteikimo ir sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, 

Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Achema“, AB „Akmenės 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-02-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/autoideja.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/intergates.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/kaisiadoriu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/siauliu-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/baisogalos-bioenergija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/anyksciu-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/ignalinos-vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/get-baltic-gamtiniu-duju-reglamentas-p.pdf
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cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB „Lifosa“, 

Eesti Energia, AS, Litgrid AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Energy cells“, UAB „EPSO-G“, UAB 
„Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
11. Dėl vartojimo ginčo tarp M. D. ir UAB „Kaišiadorių šiluma“ nagrinėjimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

12. Dėl vartojimo ginčo tarp J. K. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
13. Kiti klausimai. 

 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 
Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

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

rengėjus (pranešėjus). 

________ 

 

VERT 2022-02-17 pranešimas. VERT suderino UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų 

biržoje reglamento pakeitimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB GET Baltic prekybos 

gamtinių dujų biržos reglamento pakeitimą, kuriuo buvo siekiama suvienodinti reglamento ir AB 

„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles.  

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.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-02-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 
 

VERT 2022-02-17 posėdžio „8. Dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento 

derinimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

938/663-II-3-1 priedas 2022-02-21.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-02-17/kaupimo-aprasas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-02-17/vert-suderino-uab-get-baltic-prekybos-gamtiniu-duju-birzoje-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-02-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-02-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-938/663-II-4 priedas 

 

 
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 

 

Adresatams pagal sąrašą  2022-02-14 Nr. (62)-D8(E)- 833 

 
 

  
 

KVIETIMAS DALYVAUTI VIEŠOSIOSE KONSULTACIJOSE APIE ŽALIUOSIUS 

VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 

 

Aplinkos ministerija, siekdama tobulinti žaliųjų pirkimų sistemos teisinį reglamentavimą, 

vykdo viešąsias konsultacijas, kuriose kviečia dalyvauti perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius 

subjektus (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus 

užpildant apklausos anketas. 

2021 m. atnaujinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą 

Nr. D1-5081 pakeista žaliųjų pirkimų sąvoka ir vykdymo tvarka, išplėstas ekologinių ženklų ir 

aplinkos apsaugos vadybos sistemų taikymas, pirkimų vykdytojams sudaryta galimybė žaliųjų 

pirkimų reikalavimus taikyti visuose viešuosiuose pirkimuose. 

Žaliųjų viešųjų pirkimų apimtys per 2021 m. antrąjį pusmetį (trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius) 

pasiekė 24,9 proc. ir taip daugiau nei dvigubai viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (aktualūs 

pakeitimai padaryti 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 4782) iškeltą 10 proc. tikslą. 2022 m. ne 

mažiau kaip 50 proc. viešųjų pirkimų, skaičiuojant pagal vertę, turi tapti žaliaisiais, o nuo 2023 m. 

žalias turės būti kiekvienas viešasis pirkimas. 

Tiekėjams skirta viešųjų konsultacijų apklausa siekiama įvertinti prekių, paslaugų ir darbų 

rinkos dalyvių pasirengimą pirkimų vykdytojams tiekti mažesnį neigiamą poveikį aplinkai 

darančius produktus, ekologinių ženklų ir aplinkosaugos vadybos sistemų paplitimą rinkoje, 

nustatyti su minimaliais prekių, paslaugų ir darbų pirkimams taikomais aplinkos apsaugos kriterijais 

susijusias praktines problemas, išsiaiškinti dalyvavimo žaliuosiuose viešuosiuose pirkimuose 

iššūkius. 

Viešosios konsultacijos vykdomos interneto svetainėje „E. pilietis“: 

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-zaliuju-viesuju-pirkimu . 

Viešųjų konsultacijų trukmė: iki 2022 m. kovo 3 d.  

Prašome asociacijų šį raštą persiųsti asociacijos nariams. Viešųjų konsultacijų apklausa 

skirta viešųjų pirkimų tiekėjams, o ne juos vienijančioms organizacijoms. 

 

Aplinkos ministerijos kanclerė Sigita Vasiljevaitė 
 

 

 

 

Elena Drazdauskaitė, 8 695 31984, el. p. elena.drazdauskaite@am.lt 

Arūnė Andrulionienė, 8 695 06732, el. p. arune.andrulioniene@am.lt 
 

 
1 Galiojanti suvestinė redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr  
2 Galiojanti suvestinė redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr  

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-zaliuju-viesuju-pirkimu
mailto:elena.drazdauskaite@am.lt
mailto:arune.andrulioniene@am.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr
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_________ 

 

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

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

938/663-II-4-1 priedas 2022-02-21.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220214_AM_kvietimas_Zaliuju-vies_pirkimu_VK_tiekejams.docx
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IS-938/663-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS 

TEISĖS DEPARTAMENTAS 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO  

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

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

2022-02-15 Nr. XIVP-1314 

Vilnius 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės 

technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto nuostatos įsigaliotų 2020 m. kovo 1 d., tačiau tai 

prieštarautų Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai bei Mokesčių administravimo 

įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, pagal kurią „Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad 

Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys <...> mokesčio lengvatą <...> turėtų 

įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos“. Taip pat atkreiptinas dėmesys į 

Biudžeto sandaros įstatymo 12 straipsnį, kuris numato, kad „mokesčių įstatymai <...> bei jų 

pakeitimai, darantys įtaką atitinkamų biudžetinių metų biudžeto pajamoms, asignavimams ir 

valstybės skolai, įsigalioja įstatymų nustatyta tvarka, bet priimami ne vėliau kaip tų biudžetinių 

metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas“. 

Atsižvelgus į tai, kad kartu su projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodoma, jog „valstybės 

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

mln. eurų“, svarstytina, ar kartu su teikiamu projektu neturėtų būti teikiamas atitinkamas Lietuvos 

Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.  

2. Projekto 3 straipsnio 1 dalimi siūlomas projekto įsigaliojimas 2022 m. kovo 1 d., tačiau 

šio straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 

balandžio 30 d. faktiškai patiektoms prekėms. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra 

pasisakęs, kad „<...> su konstituciniu teisinės valstybės principu susijęs principas lex retro non 

agit, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline 

tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės 

subjektams (lex benignor retro agit). Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti 

tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius teisinius santykius. Toks reguliavimas, 

kuris galėtų pakeisti teisės normas, kai reguliuojami santykiai jau yra užbaigti, sudarytų prielaidas 

paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo 

principą“ (Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimas).  

3. Projekto 1 straipsniu siūloma laikinai papildyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymą (toliau – keičiamas įstatymas) 1252 straipsniu bei jame nustatyti, kad „iš 

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

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

Siūloma nuostata diskutuotina keliais aspektais. 

Pirma, kartu su projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta, kad projektu „siekiama 

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

šildymą ir karštą vandenį“. Pastebėtina, kad šildymui gali būti naudojama ir elektros energija, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eaf127908e3011ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=f135e1d4-1e81-42cc-bf1e-a4a196ec56ac
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gamtinės dujos (kuriems taikomas standartinis 21 procento PVM tarifas), malkos ir medienos 

produktai (kuriems taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas), tačiau projekto rengėjai siūlo iš 

valstybės biudžeto dengti tik lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, apskaičiuotą 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. 

Pažymėtina, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas vienos ar kitos rūšies energijos 

apmokestinimas, tačiau, tokiu atveju turi būti aiškiai įvardijami objektyvūs tokio skirtingo 

apmokestinimo kriterijai. Atsižvelgus į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nenurodytos 

objektyvios priežastys, pateisinančios tokios energijos išskyrimą iš kitų tarpo, diskutuotina, ar toks 

teisinis reguliavimas nesudarytų sąlygų pažeisti Mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje 

įtvirtinto mokesčių mokėtojų lygybės principo, o tuo pačiu nediskriminuotų kitų gyventojų, 

besišildančių patalpas ir ruošiančių karštą vandenį naudojant kitas energijos rūšis. 

Antra, atkreiptinas dėmesys, kad projekto nuostatų atžvilgiu taikytini 2006 m. lapkričio 

28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – 

PVM direktyva) reikalavimai. PVM direktyvos 102 straipsnyje, nustatančiame specialias nuostatas 

dėl lengvatinio tarifo gamtinių dujų, elektros energijos ar centralizuoto šildymo tiekimui, nurodyta, 

kad valstybės narės gali taikyti lengvatinius tarifus šių kategorijų prekėms tik pasikonsultavusios su 

PVM komitetu. Taigi, atsižvelgus į tai, kad projektu siūloma nustatyti, jog „iš valstybės biudžeto 

dengiamas PVM, apskaičiuotas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes, 9 

procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų skirtumas)“, svarstytina, ar Lietuvos 

Respublika, siekdama įvesti ar keisti PVM direktyvos 102 straipsnyje nurodyto tiekimo atžvilgiu 

lengvatinį tarifą (įvedant kompensacinį mechanizmą), neprivalo apie tai pranešti Europos Sąjungos 

Komisijai. 

4. Projekto 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad projekto 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. 

kovo 1 d., o projekto 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė iki 2022 m. vasario 28 d. 

priima šios nuostatos įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgus į įstatymų priėmimo procedūras 

bei terminus, manytina, jog projekto 1 ir 3 straipsniuose turėtų būti nustatytos vėlesnės datos. 

 

Departamento direktorius Andrius Kabišaitis 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt  

A. Dulevičiūtė – Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. akvile.duleviciute@lrs.lt 

_______ 

 
Projekto lyginamasis variantas  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

125
2 
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

 
2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 

 
1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 125

2
 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„125
2
 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

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

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

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

 
2 straipsnis. 125

2
 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

mailto:renata.dirgeliene@lrs.lt
mailto:akvile.duleviciute@lrs.lt
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3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

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

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

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

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

prekėms. 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

_________ 

 
PASIŪLYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

125
2 
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; 

3. 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.“ 

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.“  
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Teikia: Seimo narė    Laima Nagienė 
________ 

 
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 

2022-02-07 

Vilnius 
  

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti 
Pasiūlymo turinys 

str. str. d. p. 

1. 1252 1   Argumentai: 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 

papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projektas (toliau – Projektas) numato papildomą kompensacinį 

mechanizmą tiems buitiniams vartotojams, kurie savo gyvenamąsias patalpas 

šildo centralizuotai tiekiama šiluma.  
Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, turintiems nuosavybės teise butą, esantį 

daugiabutyje name, šiuo metu ir taip taikomas lengvatinis PVM mokesčio tarifas 

apšildymui, o individualių namų savininkams bei daugiabučių namų 

gyventojams, naudojantiems apšildymui elektros energiją ar gamtines dujas, vis 

dar taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas. Priėmus Projektą, būtų sukelta 

situacija, kai šie subjektai atsidurtų dar didesnėje diskriminacinėje padėtyje. 

Siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumo principą, kyla būtinybė pakeisti ir 

papildyti Vyriausybės teikiamą Projektą. 

Šis pasiūlymas ne tik mažiau diferencijuotų energijos vartotojų grupes, bet ir iš 

dalies spręstų visų energijos kainų mažėjimą.   

Taip pat svarbu pabrėžti, kad rekordinės energijos žaliavų kainos  daro 
didžiausią įtaką tiek mėnesinei, tiek metinei infliacijai, kuri šiuo metu siekia 

12,2 proc. ir yra aukščiausia nuo 2008 m. rugpjūčio mėn., todėl būtina imtis 

papildomų priemonių, kurios leistų ne tik amortizuoti šilumos, elektros ir dujų 

kainas, bet ir padėtų valdyti infliaciją.   

Pateikiami oficialūs statistiniai duomenys rodo, kai kainos kilo daugiau nei 

planavo energetikos ekspertai ir ekonomistai. Neeilinė energijos krizė 

išprovokavo rekordines sąskaitas vartotojams ne tik už centralizuotą šildymą, 

bet ir už tiekiamas dujas ir elektros energiją. Gyventojams, kurie dujas naudoja 

maisto gaminimui (I grupė), kainos augo 70,21 proc. O labiausiai energetikos 

kainų šuolį pajus gyventojai, kurie dujomis šildo namus (II grupė) – jiems per 

metus dujų kaina pakilo 96,43 proc. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

(VERT) teikiami skaičiai kol kas rodo, kad 2022 m. pirmąjį pusmetį palyginus 
su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, elektros „Standartinis“ planas pabrango beveik 

20 proc. tačiau iš tikrųjų elektros tiekimo kaina daugeliui gyventojų yra daug 

didesnė, ir taip yra dėl dar kitų priežasčių – jei pasirenkamas kitas mokėjimo 

planas, nefiksuojamas elektros tarifas, o kur dar staiga prasidėjęs neapgalvotas 

elektros rinkos liberalizavimas.  Nerimą kelia ir faktas, kad elektros energijos 

kainos Baltijos šalyse toliau kyla ir pasiekė aukščiausią ribą nuo šalių 

prisijungimo prie „Nord Pool“ biržos. Didžiausia kaina fiksuota Lietuvoje – 

212,22 Eur/MWh. Palyginus su šių metų pradžioje biržoje buvusia kaina – ji 

išaugo beveik 4 kartus ir pasiekė aukščiausią kainą istorijoje nuo Šiaurės šalių 

elektros rinkos atsiradimo 1996 m. 

Prognozuojama, kad artimiausiais mėnesiais tiek elektros energijos, tiek dujų 
kainos turėtų dar didėti. 

Taip pat būtina pabrėžti, kad šį šildymo sezoną išaugusias žaliavų kainas jaučia 

ne tik tie asmenys, kurie gyvenamąją patalpą šildosi dujomis ar naudoja 

centralizuotą šilumą, tačiau ir ta vartotojų grupė, kuri šildymui naudoja malkinę 

medieną. Statistika rodo, jog jos kaina išaugo iki 35 procentų. Skaičiuojama, kad 

vidutiniškai vienam šeimos ūkiui šildymas malkomis yra brangesnis apie 150 

eurų, todėl šiuo pasiūlymu siekiama papildyti kompensacinį mechanizmą ir 
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numatyti, kad iš valstybės biudžeto būtų dengiama PVM dalis, kurią sumoka 

vartotojai, įsigydami malkas ir medienos produktus, skirtus kūrenimui. 

Dėl augančių elektros, dujų ir malkinės medienos kainų būtina patikslinti 

Vyriausybės teikiamą Projektą, kad finansinė parama per mokestinės naštos 

mažinimą pasiektų kuo didesnį vartotojų skaičių, juolab Pasiūlymo nuostatos 

bus taikomos laikinai t.y. iki tos datos, kuri numatyta Projekto 3 straipsnyje. 

Pasiūlymas:  

Pakeisti Projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 1252 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„1252 straipsnis. PVM dengimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas:  

1) už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 5 punktuose nurodytas 

prekes, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0 procentų 

skirtumas).;  

2) už šio Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi taikomai elektros energijai ir 

gamtinėms dujoms, tiekiamoms buitiniams energijos vartotojams taip, kaip 

jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, 21 procentinio 

punkto PVM tarifo dydžiu (nuo 21 iki 0 procentų skirtumas).“ 

  

Teikia: Seimo nariai  Eugenijus Sabutis Kęstutis Vilkauskas 
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IS-938/663-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-02-15 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 
TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-02-15 

 
 

Vėliausio 2022-02-15 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh  

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 79 660 27.31 -0.48 % 35 490 29.13 35.38 4 970 

M03-2022  Smulkinta mediena 43 400 26.52 +2.49 % 37 450 23.52 26.30 10 150 

M04-2022  Smulkinta mediena 9 800 22.43 -7.00 % 64 960 17.96 26.82 30 800 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 36 190 13.25 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 20 020 13.90 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 67 200 14.67 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 3 020 45.37 +13.14 % 1 600 45.02 0.00 0 

M03-2022  Medienos granulės 600 36.50 -12.33 % 0 0.00 0.00 0 

Q02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 550 60.20 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 % 70 15.00 18.00 70 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 13 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 74 900 28.81 -10.73 % 17 150 32.56 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 69 650 25.48 +11.70 % 0 0.00 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 2 800 23.00 +2.48 % 57 960 18.32 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 13.10 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 17.00 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 67 200 14.67 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 440 45.20 +9.12 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 21.33 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-938/663-III-2 priedas 

 

2022 m. vasario 17 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, TN: tn 

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-02-17 

10.00–10.05 

I r. 404 k. 

 
Posėdžio 

darbotvarkės 

tvirtinimas 

 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2022-02-17 

10.05–10.25 

I r. 404 k. 

ES-2022-6, 

COM/2021/706  

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS dėl 

tam tikrų su miškų 

naikinimu ir alinimu 

siejamų prekių ir 

produktų tiekimo 

Sąjungos rinkai ir jų 

eksporto iš Sąjungos, 

kuriuo panaikinimas 

Reglamentas (ES) Nr. 

995/2010 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

J. Urbanavičius 

T. Tomilinas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

3. 

2022-02-17 

10.25–10.45 

I r. 404 k. 

ES-2021-116, 

COM/2021/802  

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA dėl 

pastatų energinio 

naudingumo (nauja 

redakcija) 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

4. 

2022-02-17 

10.45–10.55 

I r. 404 k. 

ES-2021-119, 

COM/2021/814  

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 

EUROPOS 

PARLAMENTUI IR 

TARYBAI 

Aktyvesnė kova su 

nusikaltimais aplinkai 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

5. 

2022-02-17 

10.55–11.15 

I r. 404 k. 

ES-2021-120, 

COM/2021/851  

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA dėl 

aplinkos apsaugos 

baudžiamosios teisės 

priemonėmis ir kuria 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)706&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)706&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18727
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pakeičiama Direktyva 

2008/99/EB 

6. 

2022-02-17 

11.15–11.55 

I r. 404 k. 

 

Dėl pakuočių atliekų, 

susidarančių 

komunaliniame 

atliekų sraute, 

rūšiuojamojo 

surinkimo ir vežimo 

paslaugos teikimo 

būtinųjų reikalavimų 

ir pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimo ir 

finansavimo sutarties 

būtinųjų sąlygų 

patvirtinimo 

 
A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Želvys 

7. 

2022-02-17 

11.55–12.25 

I r. 404 k. 

 

Dėl saulės elektrinių 

įrengimo Valstybinės 

energetikos 

reguliavimo tarnybos 

reguliuojamų veiklos 

sričių objektuose 

 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 

2022-02-17 

12.25–12.30 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai - 2022-02-14  
_________ 

 

Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai 

TN: tn  

 

2021-

12-15 
COM/2021/802 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA dėl pastatų energinio naudingumo (nauja 

redakcija) 

COM/2021/802  

2021-

11-26 
COM/2021/670 

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI 

IR TARYBAI dėl Europos energetikos programos 

ekonomikai gaivinti įgyvendinimo ir dėl Europos 

efektyvaus energijos vartojimo fondo 

COM/2021/670  

_______ 

 

Svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 

dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija)“; KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS 

PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti 

įgyvendinimo ir dėl Europos efektyvaus energijos vartojimo fondo, TN: tn (tiesioginės nuorodos 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-III-2-1 priedas 

2022-02-21.zip). 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36552&p1=4
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)802&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)670&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36552&p1=4
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IS-938/663-III-3 priedas 

 

LŠTA INFO. Gautos pastabos_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. Narkuno 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-III-3-1 

priedas 2022-02-21.zip). 
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IS-938/663-IV-1 priedas 

 

 LEA 2022-02-16 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PIRMOJI BALTIJOS ŠALYSE PRISIJUNGIA 

PRIE EUROPOS ENERGETIKOS AGENTŪRŲ TINKLO (EUROPEAN ENERGY 

NETWORK) 

 

 
 

Vasario 16-ąją Lietuvos energetikos agentūra tapo oficialia Europos energetikos 

agentūrų tinklo nare. 25 Europos šalis vienijanti organizacija siekia stiprinti agentūrų 

bendradarbiavimą tvarios energetikos klausimais. Įvykdžiusi atrankos procedūras agentūra 

prie tinklo prisijungia pirmoji iš Baltijos šalių. 

„Agentūra siekdama tapti kompetencijų centru privalo ne tik atidžiai stebėti ir analizuoti 

valstybės energetikos sektoriaus pažangą, bet ir bendradarbiauti su kitomis, analogišką veiklą 

atliekančiomis organizacijomis. Prisijungimas prie Europos energetikos agentūrų tinklo tai ne tik 

didelis įvertinimas mūsų komandai, bet ir garbingas įsipareigojimas įgytas kompetencijas pritaikyti 

Lietuvoje“, –  teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys. 

Kvietimą prisijungti prie Europos energetikos agentūrų tinklo po vertinimo komisijos 

procedūrų agentūra gavo po pusmečio. Prisijungiant prie organizacijos buvo vertinami agentūros 

veiklos rezultatai bei ateities veiklos planai. 

Nuo 1990 m. veikiantį Europos energetikos agentūrų tinklą sudaro 25 Europos energetikos 

agentūros, veikiančios atsinaujinančios energetikos, klimato kaitos valdymo ir energetinio 

efektyvumo srityse. Organizacija siekia didinti šalių tarpusavio bendradarbiavimą, keistis 

informacija ir geriausiomis praktikomis bei efektyviau planuoti priemones tvarios energetikos 

srityse.  

Prisijungdama prie Europos agentūrų tinklo Lietuvos energetikos agentūra siekia ne tik 

didinti duomenų analizės įgūdžius, plėsti žinias apie energetikos inovacijas, bet ir pasidalinti savo 

patirtimi energijos vartojimo efektyvumo bei energetinio saugumo srityje, kuriose Lietuva 

pastaraisiais metais padarė didelę pažangą. 

Europos energetikos agentūrų tinklui priklauso tokios agentūros kaip Danijos energetikos 

agentūra (Energistyrelsen), Vokietijos (DENA), Prancūzijos (ADEME), Norvegijos (Enova), 

Švedijos (Energimyndigheten) ir kitos. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pirmoji-baltijos-salyse-prisijungia-prie-europos-energetikos-agenturu-tinklo-european-energy-network/
https://www.ena.lt/uploads/news/id208/pictures/0001_lea-prisijungia-prie-enr-0216_1645005904.jpeg
https://www.ena.lt/uploads/news/id208/pictures/0002_lea-prisijungia-prie-enr0216-screenshot_1645006213.png
https://enr-network.org/members/#France
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IS-938/663-IV-2 priedas 

 

APLINKOS MINISTERIJOJE SVARSTOMA APKARPYTI MAŽOSIOS RENOVACIJOS 

SUBSIDIJAVIMĄ 

2022-02-13 Sniegė Balčiūnaitė, BNS www.kauno.diena.lt, 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija svarsto galimybę apkarpyti mažosios renovacijos, kurią siekiant taupyti 

šilumą Seimas įteisino prieš dvejus metus, subsidijavimą. 

Pastato šilumos punktui atnaujinti valstybė dabar papildomai padengia 30 proc. investicijų. 

„Ją (mažąją renovaciją – BNS) matome kaip vieną svarbiausių priemonių. Tikrai taip. Klausimas tik 

dėl finansavimo arba subsidijavimo intensyvumo – ar iš tikrųjų reikėtų turėti tokį intensyvumą, kokį 

turėjome iš Klimato kaitos lėšų – 30 proc.“, – Seimo Laisvės frakcijos posėdyje šią savaitę pranešė 

ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas Dainius Čergelis. 

Parlamentarai su Aplinkos ir Energetikos ministerijų atstovais aiškinosi, kokių veiksmų 

imtis, kad sumažėtų energijos kainos. „Kalba eina apie mažinimą“, – pridūrė jis, atsakydamas į 

parlamentaro Kasparo Adomaičio repliką, ar linkstama labiau remti gyventojus, ar mažiau. 

D. Čergelio teigimu, mažoji renovacija ne visada pasiteisina ir valstybei reikia stebėti, kur 

labiau apsimoka investuoti. „Reikėtų kompleksiškumo, nes pastatų ūkis iš principo tokį, kokį mes 

turime, gali būti pradėtas atnaujinti nuo mažų darbų, tarkime, nuo šilumos punkto sutvarkymo, bet 

pats pastatas yra tiesiog atgyvenęs. Dauguma situacijų yra tokių. Mes turime žiūrėti, kur valstybei 

labiau apsimoka skirti viešuosius pinigus ir gauti daugiau naudos“, – kalbėjo ministerijos atstovas. 

Mes turime iššūkių apskritai gaunant lėšų skatinti renovaciją, subsidijuoti ją. 

D. Čergelis pabrėžė, kad šiuo klausimu galutinio atsakymo dar nėra: „Išeisime su 

sprendimais, kai juos turėsime“. 

Be kita ko, jis akcentavo, kad valstybei trūksta lėšų prisidėti prie daugiabučių atnaujinimo. 

„Mes turime iššūkių apskritai gaunant lėšų skatinti renovaciją, subsidijuoti ją“, – teigė ministerijos 

atstovas. 

Pasak D. Čergelio, norint per artimiausius dešimt metų kasmet renovuoti mažiausiai po 1 

tūkst. daugiabučių trūksta dešimčių milijonų. „Kasmet mums trūksta nuo 50 iki 70 mln. eurų 

subsidijų dalies“, – skaičiavo jis. 

D. Čergelis taip pat pabrėžė, kad visi iki 1992 metų pastatyti namai yra renovuotini. „Tai 

praktiškai yra tokia geležinė prielaida, kad jie visi yra renovuotini ir čia jokių diskusijų dažniausiai 

dėl to nekyla“, – tvirtino jis. 

Dabar Lietuvoje yra 660 tūkst. pastatų. Daugiau nei pusė jų (64 proc.) yra gyvenami 

statiniai, iš jų 85 proc. pastatyti iki 1992 metų. Daugiabučių priskaičiuojama 41 tūkst., individualių 

namų – 529 tūkstančiai. 66 proc. pastatų yra žemesnės nei C klasės energetinio naudingumo. 

Pastatai per metus sunaudoja 41 teravatvalandę energijos ir išmeta 5,3 megatonos CO2. „Tai 

didžiulis kiekis, kuris reikalauja didžiulių pasikeitimų“, – teigė D. Čergelis. 

Lietuva iki 2050 metų planuoja renovuoti 436 tūkst. pastatų, iš kurių 30 tūkst. būtų 

daugiabučiai. „Norint pasiekti šį tikslą, tempai nuo 2024 metų turi būti po 1–1,1 tūkst. renovuotų 

namų per metus“, – priminė D. Čergelis.  

BNS anksčiau rašė, kad kol kas renovuota 4 proc. daugiabučių. 

Seimas praėjusių metų gruodį nepriėmė svarstyti pataisų, kuriomis siūlyta taikyti lengvatinį 

9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą daugiabučių pastatų renovacijai ir taip paskatinti 

daugiabučių atnaujinimą. 

Siekiant didesnės renovacijos bangos 2021-ųjų lapkritį pradėjo veikti pastatų renovacijos 

kompetencijų centras. 
 

 

https://kauno.diena.lt/autoriai/sniege-balciunaite
https://kauno.diena.lt/autoriai/bns-2
http://www.kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/aplinkos-ministerijoje-svarstoma-apkarpyti-mazosios-renovacijos-subsidijavima-1063816
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IS-938/663-V-1 priedas 
 

AM 2022-02-14 pranešimas. Kviečiame į naujos 3D Lietuvos žemėlapio paslaugos pristatymą 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija ir VĮ „Gis-Centras“ vasario 21 d. 15 val. statybos sektoriaus dalyvius, 

socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas ir visus besidominčius kviečia į renginį, 

kuriame pristatys naują interaktyvaus 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą.  

Sukurti įrankiai, kurie leidžia atsisiųsti trimačius erdvinius duomenis, įkelti suprojektuotus 

statinius, susikurti perspektyvinio vaizdo panoramas, išmatuoti perspektyvinių pastatų tūrius. Taip 

pat galima kaupti, analizuoti ir naudoti informaciją apie užstatytą aplinką, statinius, jų 

projektavimą, statybą. 

Tokia informacijos apie šalies reljefą ir urbanistinę įvairovę pateikimo forma atveria 

galimybes ne tik susipažinti su Lietuva trimatėje erdvėje, bet ir gerinti statinių projektų rengimo 

kokybę, palengvina tinkamiausių erdviniu požiūriu sprendimų paieškas, viešinimą. Tai dar vienas 

žingsnis statybos sektoriaus skaitmenimo link. 

Šiuo metu žemėlapyje pateikiami mažiausio detalumo lygio (LOD1) pastatai Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Utenos, Telšių, Tauragės miestų teritorijose. Netrukus jame atsiras ir Alytaus, 

Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių miestų teritorijose esantys šio detalumo lygio pastatai. Šis lygis 

leidžia virš žemės paviršiaus suformuoti statinių kontūrus nepateikiant detalių apie statinio 

geometrines savybes, bet apibrėžiant aukštingumą, statinio užimamą erdvę. 

Didesnio, LOD2 detalumo lygio pastatai kol kas pateikiami tik Telšių miesto teritorijoje. Jie 

leidžia atvaizduoti architektūrinę erdvinę pastato koncepciją. Pažymėtina, kad abiejų detalumo 

lygio pastatų aprėptis bus nuolatos plečiama. 

Pristatymo renginyje bus galima užduoti klausimus. Norintieji dalyvauti nurodytu laiku gali 

jungtis pagal šią nuorodą. tn. 

  

Daugiau naudingos informacijos rasite čia:  

3D Lietuvos žemėlapis taip pat pasiekiamas per skiltį "Žemėlapiai" 

Kaip naudotis žemėlapiu 

Naudojimosi sąlygos 

  

  

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-naujos-3d-lietuvos-zemelapio-paslaugos-pristatyma
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNjBhZWEtOGI0My00YTYwLTg5NTktN2JjZjM0MGU0MmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1176e7c-efc5-43d9-a70f-b107f7ae40e6%22%2c%22Oid%22%3a%22846c95e2-8ead-4a10-bbb9-4380eb559239%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxNjBhZWEtOGI0My00YTYwLTg5NTktN2JjZjM0MGU0MmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1176e7c-efc5-43d9-a70f-b107f7ae40e6%22%2c%22Oid%22%3a%22846c95e2-8ead-4a10-bbb9-4380eb559239%22%7d
https://tiiis.planuojustatau.lt/map3d/?config-name=3d%2Fdemo&lang=lt
https://www.planuojustatau.lt/maps
https://www.planuojustatau.lt/sites/default/files/naudotoju_vadovai/BNZN_3D_naudotoju_instrukcija.pdf
https://tiiis.planuojustatau.lt/map3d/bnzn-js-api/assets/help/consent.html
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IS-938/663-V-2 priedas 
 

ERRA INFO. 2-asis ERRA internetinis seminaras: vandenilio perspektyvos energetikos sektoriui 

 

Kovo 2 d. ERRA pradės antrąjį savo internetinio seminaro "Vandenilio 

perspektyvos energetikos sektoriui" leidimą. 
 

 
 

Peržiūrėti naršyklėje 

    

  

Antrajame ERRA internetiniame seminare apie vandenilį kovo 2 d. dėmesys bus dvejopas: 

• I sesija: Vandenilio politikos ir reguliavimo sistemos energetikos pramonėje bus nagrinėjamos 

vandenilio politikos formavimui ir reguliavimo plėtrai, tačiau šį kartą taip pat bus nagrinėjami 
techniniai ir ekonominiai / finansiniai kuro įvedimo pramoniniu mastu aspektai. Kadangi 

vandenilis gali potencialiai pakeisti pasaulinę energetikos geopolitiką, pranešėjai taip pat išnagrinės 

geopolitines vandenilio pasekmes energetikos pertvarkai. 

• II sesija: Atvejo tyrimo pristatymai pristatys keletą pažangiausių vandenilio panaudojimo 

pavyzdžių energetikos, transporto ir pramonės įmonėse: HELIOS žaliojo kuro projektas Abu 

Dabyje ir Saudo Arabijoje & Labai novatoriškas kuro projektas Čilėje. 
   

   
 

   

Tarp išskirtinių internetinio seminaro pranešėjų:  

• Pagrindinis pranešėjas: Sunita Satyapal, JAV energetikos departamento Vandenilio ir kuro 

elementų technologijų biuro EERE direktorė, pakviesta 

• Emanuele Bianco, Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) programos 

pareigūnas 

• Andrea Lovato, "ACWA Power" vykdomasis viceprezidentas ir "Green Hydrogen" vadovas 

• Moderatorius: Dr. Attila Nyikos, Vengrijos vandenilio technologijų aljanso vykdomasis 

direktorius 
   

   
 

   

INTERNETINIO SEMINARO 

DARBOTVARKĖ >>>   

 

 

REGISTRACIJA >>>  

 

Dalyvavimas internetiniame seminare yra 

nemokamas, tačiau būtina registracija! 
   

   
 

   

Patikrinkite internetinio seminaro 1-ojo leidimo įrašą, kuriame pristatomi 

naujausi H2 politikos ir H2 reguliavimo sistemų pokyčiai; techninių standartų ir 

jų suderinimo perspektyva bei 2 naujausi bandomieji Turkijos ir Vengrijos 

projektai dėl vandenilio naudojimo skirstomosiose tinkluose.  
 

  

1-asis 

leidimas 

 

  

 

ARTĖJANTYS ERRA RENGINIAI 
   

          

 

ERRA  
sekretoriatasOffice mob.: +36 70 392 5986E-paštas 
: secretariat@erranet.org 
Susieka: https://erranet.org/ 

 

Sekite mus 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/1/-lIERJeBVSz7MZlr-4MLBg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy8
http://x97hj.mjt.lu/nl2/x97hj/s3h5.html?m=AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs&b=a126181f&e=ce21af74&x=Kr49r6OAdCW6wsAhFBel-AKCP_VJuBgAhWWQrAPo_b0
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/2/LF9Vl8UcYI2r813Rb2mbWQ/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvaHlkcm9nZW4tb3V0bG9vay1mb3ItdGhlLWVuZXJneS1zZWN0b3ItMm5kLWVycmEtd2ViaW5hci8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/3/Qr1BF_EH3pB8Nc61ToHeGA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvaHlkcm9nZW4tb3V0bG9vay1mb3ItdGhlLWVuZXJneS1zZWN0b3ItMm5kLWVycmEtd2ViaW5hci8jYWdlbmRh#agenda
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/3/Qr1BF_EH3pB8Nc61ToHeGA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvaHlkcm9nZW4tb3V0bG9vay1mb3ItdGhlLWVuZXJneS1zZWN0b3ItMm5kLWVycmEtd2ViaW5hci8jYWdlbmRh#agenda
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/4/gQDxerBWhXYWZyh9Mx2JQQ/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL21lZXRpbmcvcmVnaXN0ZXIvdEpFb2NleXZyRElwRXRJR0otY0M5WUxIV2pPYmdvSW9TRC1p
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/5/deQztcbLtgh1Er-ODu54ug/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj04NDdmNXdIQ0xnOA
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/5/deQztcbLtgh1Er-ODu54ug/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj04NDdmNXdIQ0xnOA
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/6/N85dY-G1X9q5cZaLyk95GA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvZmxleGliaWxpdHktaW4tdGhlLXBvd2VyLWdyaWQtb25saW5lLXRyYWluaW5nLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/7/G0zm5kJInncTLyRBUHEGZQ/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvd2ViaW5hci13b21lbnMtZGF5LW1hcmNoLTIwMjIv
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/8/OIrj1-CxNfEE0xNc9-ai4w/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvd2F0ZXItdXRpbGl0eS1yZWd1bGF0aW9uLXRyYWluaW5nLw
mailto:secretariat@erranet.org
https://erranet.org/
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/9/AZCDILAPmEh-FfWD2wh4dA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VuZXJneS1SZWd1bGF0b3JzLVJlZ2lvbmFsLUFzc29jaWF0aW9uLUVSUkEtMzUyNzk3MDk0NzM3OTQwLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/10/EnroWyMhPc0kKei2BDRncw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcnJhTmV3cw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/11/s4OzYtAHU5pIHx6cU40Kzw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcnJhX25ldC8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/12/NYrSmlyelTBLzPN-XFlzjw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZW5lcmd5LXJlZ3VsYXRvcnMtcmVnaW9uYWwtYXNzb2NpYXRpb24
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AVkAAB1TQIIAAABfdyAAAA0gXiUAAAAAq6gAAOqqABisXwBiC2LW5WsAWFWhQd-oGndf1K5DOwAYETs/13/XEloXQIrFDMvBlSuYqSZSw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzNxOHRXbUYwTWVQQ1hmTldCZU92ZXc
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IS-938/663-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-02-11 pranešimas 

TN: tn  
 

KAUNIEČIAI „ATSIKANDO“ AUTONOMINIO ŠILDYMO – SKUBA PRISIJUNGTI 

PRIE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TINKLO  

 

Dujų ir elektros kainoms toliau kopiant į rekordines aukštumas, autonominį dujinį 

šildymą naudojantys gyventojai ėmė dairytis pigesnės alternatyvos – nusprendė prisijungti 

prie centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tinklo (CŠT). 

Kaune yra per šimtas daugiabučių, vis dar besinaudojančių senomis, ne itin ekonomiškomis, 

iškastinį kurą deginančiomis ir nuolatinės priežiūros reikalaujančiomis katilinėmis. Didžioji dalis jų 

šilumai išgauti naudoja dujas. Dujų kainoms ir toliau kopiant į rekordines aukštumas, autonominį 

dujinį šildymą naudojantys gyventojai ėmė ieškoti ekonomiškesnio sprendimo – pasirinko „Kauno 

energijos“ centralizuotai tiekiamą miesto šilumą. 

Pavargo nuo rūpesčių – nori patogumo 

Kaip teigia bendrovės Pardavimo skyriaus projektų vadovas Michailas Černych, šiuo metu 

prijungimo prie centralizuotos šildymo sistemos procesą jau yra pradėję keturi daugiabučiai bei 

vieno individualaus namo savininkai. „Tuo domisi ženkliai daugiau asmenų, tad prie CŠT 

prisijungiančių daugiabučių bei individualių namų skaičius Kaune gali išaugti jau artimiausiu 

metu“, – teigia pašnekovas. 

Jo nuomone, gyventojus prisijungti prie miesto šilumos skatina ne tik ženkliai padidėjusios 

sąskaitos už dujinį šildymą, bet ir varginanti autonominių katilų eksploatacija. „Dujiniai katilai 

reikalauja dažnesnės priežiūros: jų viduje vyksta degimo procesas, todėl juos reikia reguliariai 

tikrinti, keisti susidėvėjusias  detales. To nepadarius, ne tik mažėja katilo efektyvumas, bet ir gali 

kilti dujų nuotėkio pavojus,“ – komentuoja M. Černych ir priduria, kad tai ne tik papildomos laiko, 

bet ir finansinės išlaidos. 

Tuo tarpu prie centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tinklo prisijungę gyventojai šių 

rūpesčių išvengia. Jiems nereikia patiems rūpintis nei reguliaria dujinio katilo patikra, nei skubiai 

ieškoti specialistų, galinčių sutaisyti netikėtai atsiradusius gedimus. Naudojant miesto šilumą, 

užtikrinamas stabilus jos ir karšto vandens tiekimas, o mokama tik už faktiškai suvartotą šilumos 

kiekį.  

Pagrindinis kriterijus – šilumos kaina 

„Kauno energija“ šilumą tiekia ne tik Kauno miesto, Kauno rajono, bet ir Jurbarko 

gyventojams. Bendrovės klientai jau keletą metų iš eilės gali džiaugtis vienomis mažiausių šilumos 

kainų Lietuvoje.  

Apie 90 proc. šilumai pagaminti reikalingos energijos bendrovė išgauna naudodama už 

dujas ženkliai pigesnį biokurą. Ir nors centralizuotai tiekiamos miesto šilumos kaina šį šildymo 

sezoną didėjo, ji vis tiek išliko apie 20 proc. mažesnė lyginant su autonominiu šildymu dujomis.  

Stebint biokuro ir iškastinio kuro  kainų tendencijas, prognozuojama, jog „Kauno energijos“ 

centralizuotai tiekiama miesto šiluma ir toliau išliks vienu pigiausių būdų šildytis lyginant su 

alternatyvomis – kainų skirtumas tarp miesto šilumos ir šildymo dujomis šiais metais gali pasiekti ir 

40 proc.  

Kauniečiai, norintys sužinoti, kiek kainuotų šildymas prisijungus prie centralizuotai 

tiekiamos miesto šilumos ar palyginti šildymo kainas naudojant skirtingas sistemas, tai patogiai gali 

padaryti specialiai tam sukurtoje svetainėje www.miestosiluma.lt/ esančioje skaičiuoklėje. 

Pasinaudojo 80 proc. parama 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-atsikando-autonominio-sildymo-skuba-prisijungti-prie-centralizuoto-silumos-tinklo
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-atsikando-autonominio-sildymo-skuba-prisijungti-prie-centralizuoto-silumos-tinklo
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-atsikando-autonominio-sildymo-skuba-prisijungti-prie-centralizuoto-silumos-tinklo
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„Kauno energija“, drauge su Kauno miesto savivaldybe, siekdama sumažinti gyventojams 

tenkančią finansinę būstų šildymo naštą, kauniečius kvietė prisijungti prie centralizuoto šildymo 

sistemos pasinaudojant net 80 proc. dydžio parama šilumos punktų įsirengimui.  

Didžiąją dalį – 50 procentų – paramos sudarė Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 

skirtos lėšos, dar 30 proc. papildomai pridėjo Kauno miesto savivaldybė. Paraiškas subsidijai gauti 

buvo galima teikti iki vasario 1 d. Kauno savivaldybės 30 proc. parama šilumos punkto įrengimui ir 

toliau teikiama. 

„Į paramą galėjo pretenduoti dujas ar kitą iškastinį kurą šilumos gamybai naudojančių 

daugiabučių ir individualių namų gyventojai. Visi prisijungimo prie CŠT procesą jau pradėję 

kauniečiai yra šios paramos gavėjai. Tai Žemųjų Šančių bei Žaliakalnio mikrorajonuose esančių 

namų gyventojai,“ – atskleidžia M. Černych. 

Pardavimo projektų vadovo teigimu, bendrovė miesto šilumą iki namo atveda bei prie 

šiluminės katilinės pajungia savo kaštais, todėl prisijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo 

gyventojams itin parankus.  

„Įprastai šilumos punkto įrengimo kaina, siekiant daugiabutį prijungti prie CŠT, svyruoja 

nuo 10 iki 18 tūkst. EUR su PVM. Įvertinus skiriamą paramą, apskaičiuota, jog vidutiniškai vienam 

butui tenkanti suma už namo prijungimą prie miesto šilumos infrastruktūros siekia vos 70 eurų su 

PVM. Tai vidutinė suma, kurią mokės prijungimo procesą jau pradėjusių 4 daugiabučių namų 

gyventojai“, – komentuoja M. Černych. 

Specialistas pažymi, jog kuo name butų daugiau, tuo mažesnę sumą jų gyventojams tektų 

mokėti tuo atveju, jei bendrija nuspręstų nuo šildymo iškastiniu kuru pereiti prie tvaresnio šildymo 

būdo – miesto šilumos. Žinant, jog centralizuotas šildymas Kaune yra apie 20 proc. pigesnis nei 

šildymas dujomis, o ir šis skirtumas metų eigoje gali išaugti, prisijungimas prie CŠT vieno buto 

gyventojams gali atsipirkti jau kito šildymo sezono metu. 
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IS-938/663-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. DĖL_PRAŠYMO_ ŠT įmonių pateikti duomenis rengiamai studijai_Išsamaus 

nacionalinio šilumos ir vėsumos potencialo vertinimas_EM_Vilnius economics 

 

Vakar vykusio pasitarimo dėl duomenų pildymo pagal UAB „Vilniaus economics“ rengiamą 

studiją (Energetikos ministerijos užsakymu) „Išsamaus nacionalinio šilumos ir vėsumos 

potencialo vertinimą“ metu, kai kurių įmonių atstovai nuogąstavo, jog duomenis reiktų surinkti 

rankiniu būdu, nes esamos IT sistemos nesugeneruotų ataskaitų automatizuotai pagal pateiktas 

apklausos formas.  

Siekiant, kad duomenų pateikimas nereikalautų daug žmogiškųjų resursų, rengėjai prašo 

pateikti trumpą informaciją apie situaciją Jūsų įmonėje, užpildant šią trumpą APKLAUSOS 

FORMĄ: ŠT apklausa dėl duomenų Energetikos ministerijos studijai  

 

Dėkojame už atsakymus. 

 
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: Thursday, February 10, 2022 2:23 PM 

Subject: PRAŠYMAS_ ŠT įmonių pateikti duomenis rengiamai studijai_Išsamaus nacionalinio šilumos ir vėsumos 

potencialo vertinimas_EM_Vilnius economics 

Importance: High 

 

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.) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnq9shwcZ8Oxv0Oev_zw1y_ogVnoJGiVMekfJDprszXrRM8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnq9shwcZ8Oxv0Oev_zw1y_ogVnoJGiVMekfJDprszXrRM8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnq9shwcZ8Oxv0Oev_zw1y_ogVnoJGiVMekfJDprszXrRM8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
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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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               

  

3. 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. 

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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LŠTA INFO. 220221_LŠTA pirmadienio webinaras_Kauno energija_LORA tinklas 

 

KVIETIMAS_220221_LŠTA pirmadienio webinaras_Kauno energija_LORA tinklas 

 

Kviečiame š.m. vasario 21 d. (pirmadienį) 14.00 val. dalyvauti LŠTA organizuojamame šilumos 

tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, kurio metu AB „Kauno energija“ atstovai 

pristatys diegiamą inovatyvų „LoRa“ tinklą: nuotolinis skaitiklių rodmenų nuskaitymas (pranešėjas 

Tomas Janušas) 

 

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 

________ 

 

LŠTA 2022-03-14 pirmadienio webinaras_Šilumos tinklų tech. Salygos 

 

Š.m. kovo 14 d. (pirmadienį) 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras - V. Narkūno rekomendacijos, 

įvertinus pastabas dėl pastatų statybos ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų šablono 

projekto.  

 

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 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgxM2RlYzAtMjNlNC00YTk2LWJmOWQtZTk1YjU5MzRhOTEy%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_ODgxM2RlYzAtMjNlNC00YTk2LWJmOWQtZTk1YjU5MzRhOTEy@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExMTNiZTctN2UxOC00YTU5LWE4YjQtMzgwZjA5MjUwODRh%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_NmExMTNiZTctN2UxOC00YTU5LWE4YjQtMzgwZjA5MjUwODRh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-938/663-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-02-17 LŠTA_BALTPOOL_susitikimas_dėl biokuro aktualijų 

 

Primename, kad š.m. vasario 17 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. vyks LŠTA įmonių vadovų, 

Baltpool (dalyvaus Vaidotas Jonutis) pasitarimas dėl biokuro, kaip strateginio ištekliaus, gamybos 

patikimumo ir jo kainų stabilizavimo. Taip pat bus aptartas ir 2022-02-10 d. Baltpool išsiųstas 

siūlymas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams dėl ne mažiau kaip 30 proc. privalomo įsigyti 

biokuro, gaminamo iš miško kirtimo liekanos, bei naujos SM3D specifikacijos.(biokuras iš 

išdžiūvusių miško kirtimo liekanos). 

Į susitikimą taip pat pakvietėme EM ir VERT atstovus (dėl jų dalyvavimo galimybių kol kas 

informacijos neturime). 

 

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 

 

 
_________ 

 

2022-02-17 LŠTA pasitarime su Baltpool, Energetikos ministerijos ir VERT atstovais buvo 

diskutuota apie biokuro rinką, kainų stabilizavimą, biokuro prieinamumą, jo kokybę, resursus, 

apie miško atliekų panaudojimo skatinimą ir kitas aktualijas. 

 

Pasitarimo metu Baltpool atstovas Vaidotas Jonutis pristatė biokuro rinkos apžvalgą, kurios 

pagrindinės mintys: 

 

- Biokuro kainos ateinantiems mėnesiams (kovui ir balandžiui) nemažėja; 

- Dėl padidėjusių įsigijimo ir išvežimo kaštų reikšmingai sumažėjo ir pabrango importas iš 

Baltarusijos. 

- Skirtumas tarp SM3 ir SM2 biokuro lieka ribose iki 20 %.  

- Aukščiausios biokuro kainos Pietų Lietuvoje (apie 30 EUR/MWh), mažiausiomis kainomis 

SM3 dideliais kiekiais perka VŠT (20-22 EUR/MWh). 

- Biokuro tiekėjai nenori ilgalaikių sandorių. Tie kas sudarė šiai žiemai – „prašovė“. 

- Baltpool ruošia naują sistemą ilgalaikių sandorių formavimui. Gali būti numatyta biokuro 

kainos formulė. Tokie sandoriai pagerintų biokuro tiekimo patikimumą.   

- Estijoje biokuras pigesnis, lyginant su Latvija ir Lietuva, nes ten nebuvo baltarusiško 

importo. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE1OTAxNGItNDFkYy00YTE2LTk5ZTItMzBmMzVjOWRkZjRj%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_MmE1OTAxNGItNDFkYy00YTE2LTk5ZTItMzBmMzVjOWRkZjRj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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- Latvijoje nutraukta apie 80 % biokuro tiekimo sutarčių, nes buvo numatytos per mažos 

kainos. 

- Vakarų medienos grupė perka skiedrą brangiau negu šilumos gamintojai, todėl energijos 

gamybai liks tik prastėjančios kokybės žaliava ir atitinkamai biokuras. Biokuro kokybė 

prastės ateityje, todėl šilumos tiekėjams teks deginti vis prastesnį kurą. 

- Ateityje gali trukti žaliavos biokurui, nes jo poreikis auga ir kaimyninėse šalyse. 

- Kt 

 

V. Jonutis taip pat pristatė Baltpool pasiūlymą Šilumos ūkio įstatymui, kurio esmė - šilumos 

gamintojai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir (ar) 

šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, 

kurio gamyboje kaip žaliava gali būti naudojamos miško kirtimo liekanos. Pasiūlymas paremtas 

SM3 biokuro rūšies pertekliumi rinkoje ir SM2 deficitu. Atsižvelgus į latvių rinkos poreikį ir LŠTA 

išsakytus priekaištus dėl biokuro kokybės, siūloma nauja biokuro specifikacija – SM3D. Tai 

kamienų medienos, medienos pramonės liekanų, negenėtų medžių, išdžiūvusių energetinių augalų ir 

išdžiūvusių miško kirtimo liekanų (nebus galima į biokurą žievės ar pjuvenų maišyti papildomai) 

pagamintas biokuras, kurio drėgnis iki 55 proc., peleningumas iki 5 proc., o chloro kiekis nuo 

sausosios masės – <0,02 proc. 

 

Pasitarime diskutuotos temos: 

 

1. CŠT įmonių pastabos dėl neišlaikomų biokuro kokybės reikalavimų. Peleningumas dažnai 

viršija leistinas normas – siekia 3-9 %. Esant drėgniems orams atvežamas biokuras 

padidinto drėgnumo, o su tokiu biokuru negalima pasiekti katilų nominalios šiluminės 

galios. Vietoje vieno tenka užkurti du katilus. Tai didina šilumos gamybos kaštus. Dėl blogo 

biokuro ir rizikos, kai kurie NŠG net nedalyvauja aukcionuose. Kai kurios įmonės dėl to turi 

naudoti daugiau gamtinių dujų. Nėra institucijos, kuri tai prižiūrėtų. Baltpool mano, kad tai 

gana brangu, pirkėjas turėtų išlikti galutiniu suinteresuotu subjektu įsigyti tinkamos kokybės 

biokurą. Tačiau dažnai nėra galimybės atsisakyti nekokybiško biokuro, jis maišomas, 

prastoji dalis slepiama biokuro sluoksnyje ir t.t. Energetikos ministerijos nuomone, turėtų 

griežtėti sankcijos biokuro tiekėjams dėl jo kokybės neatitikimų. 

 

2. Dėl biokuro sudėties ir jos kontrolės.  Biokuro elementai (S, Cl), lemiantys katilų koroziją, 

sunkiai sukontroliuojami, nes dažnai biokuras vežamas be sandėliavimo, o ir pristatymo 

vietoje paimti bandiniai analizuojami kelias dienas, trūksta laboratorijų sudėčiai nustatyti. 

Nereglamentuojama atominio azoto kiekis biokure. Kuro azotas degimo metu virsta 

didelėmis azoto oksidų koncentracijomis dūmuose. Kad palaikyti jų leistiną koncentraciją į 

dūmus, pagal naują aplinkosaugos direktyvą, reikės purkšti amoniaką,  karbamidą ar pan., 

daugiau reagentų naudoti chemikalų kondensato neutralizavimui. Visa tai didina šilumos 

gamybos kaštus, kurių nevertina VERT, nustatydama šilumos kainas. VERT turi keisti 

kainodarą, kad šilumos gamintojai pasidengtų papildomas sąnaudas.  

 

3. Dėl biokuro rinkos ateities. Stebint 2-3 kartus padidėjusias ir nekrentančias biokuro kainas 

(galimai dėl aukštų dujų kainų, perpardavinėjimo ar pan.) bei perspėjant dėl šio kuro galimo 

deficito, šilumos tiekėjai kelia klausimą dėl valstybės požiūrio keitimo ir galimos 

intervencijos į biokuro rinką, kad išvengti jo prieinamumo problemų. Šiuo metu biokuras 

yra ir išliks pagrindiniu ištekliumi, lemiančiu Lietuvos miestų šildymo kainas. Valstybė 

detaliai reguliuoja šilumos kainas, tačiau jų dydį lemia visiškai nereguliuojama ir 

neprognozuojama nacionalinė biokuro išteklių rinka. Siekiant buitinių šilumos vartotojų 

patikimo aprūpinimo šiluma ir už protingą kainą svarstytinos priemonės: 

a. Suformuoti visuomeninį biokuro tiekėją (analogija su dujų ir elektros tiekimu), kuris 

garantuotų už sąžiningą (reguliuojamą) kainą tam tikro kiekio biokuro (kvotos) 
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parengimą šildymo sezonui. Šilumos gamintojai iki šildymo sezono pabaigos šią kvotą 

išpirktų ir sunaudotų.     

b. Biokuro dalis, kaip strateginis išteklius, galėtų būti reglamentuojamas kaip valstybės 

rezervas (šaltuoju laikotarpiu), analogiškai kaip valstybės saugomi naftos produktai 

susisiekimo aprūpinimui. Rezervas sunaudojamas ir atnaujinamas kiekvienam šildymo 

sezonui.    

c. Biokuro gamybos įpareigojimas Valstybinei miškų urėdijai, kuri panaudodama tiesiogiai 

savo disponuojamas žaliavas ir masto ekonomiją darytų reikšmingą įtaką biokuro kainų 

lygiui Lietuvoje.   

d. Ilgalaikiai, įpareigojantys biokuro tiekimo kontraktai, biokuro gamintojų licencijavimas, 

įsipareigojimų draudimas ar kitos priemonės, padedančios užtikrinti biokuro patikimą ir 

pagrįstą prieinamumą Lietuvos vartotojams.          

 

4. Skubus katilinių pertvarkymas, adaptuojant jas prastėjančio biokuro naudojimui. ES paramai 

kvietimai numatomi tik 2023 metais, vadinasi atnaujinti katilai su šiuo finansavimu gali 

atsirasti tik 2024 ir vėliau metais. Siekiant paspartinti tam nepritaikytų katilinių adaptavimą 

miško atliekų naudojimui, tikslinga skubiai parengti paramos priemonę Klimato kaitos 

programoje ar kito fondo rėmuose ir paremti būtinas technologines ir aplinkosaugines 

investicijas.        

 

Pridedama: 

- Baltpool pranešimas; 

- Baltpool pasiūlymas dėl SM3D. 

_______ 

 

Baltpool pranešimas ir lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-938/663-VI-3-1 priedas 2022-02-21.zip). 
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IS-938/663-VI-4 priedas 

 

ERRA 2021 m. veiklos ataskaita 

 

ERRA Activity Report 2021: All of the most important information and data about our work 

last year is now available in one place. 

  

View in browser 

 

  

  

The ambitious targets set out in 2020-21 & 2021-22 workplans gave fruits to a wide range 

of programs, activities and initiatives that gathered big internal and external audiences. 

ERRA has also seen high engagement in terms of activation of many contributors and 

provision to even more beneficiaries. 

Take a look inside and read about  

 

• Our values and people; 

• How and through which activities were we committed to assisting our members and 

engaging the wider public in 2021; 

• Interview with Dr. James Henderson, OIES on the Price Rally on European Energy 

Markets 

• Stats and figures. 

Once again, our utmost appreciation goes to: 

• our member base for their continuous support and active participation in all ERRA 

activities and  

• our partners and supporters for their confidence in us and high engagement in ERRA 

projects. 

We look forward to an equally productive 2022! 
 

UPCOMING ERRA ONLINE EVENTS 
 

https://erranet.org/
http://x97hj.mjt.lu/nl2/x97hj/s3iw.html?m=AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs&b=83fb88f7&e=d3de952e&x=Kr49r6OAdCW6wsAhFBel-AKCP_VJuBgAhWWQrAPo_b0
https://erranet.org/about-us/activity-reports/
https://erranet.org/about-us/activity-reports/
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ERRA Secretariat 

Office mob.: +36 70 392 5986 

E-mail: secretariat@erranet.org 

Webiste: https://erranet.org/ 

Keep following us in 2022! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ERRA 2021 m. veiklos ataskaita: Visa svarbiausia informacija ir 

duomenys apie mūsų praėjusių metų darbą dabar yra vienoje 

vietoje. 
 

  

Peržiūrėti naršyklėje 

    

  

2020–2021 m. nustatyti plataus užmojo tikslai – 2021–

2022 m. – davė vaisių įvairioms programoms, veiklai 

ir iniciatyvoms Tai surinko didelę vidinę ir išorinę 

auditoriją. ERRA taip pat aktyviai dalyvavo aktyvuojant 

daugelį dalyvių ir teikiant paslaugas dar daugiau paramos 

gavėjų. 

Pažvelkite į vidų ir skaitykite apie  

 

• Mūsų vertybės ir žmonės; 

• Kaip ir kokia veikla įsipareigojome padėti savo 

nariams ir įtraukti plačiąją visuomenę 2021 m.; 

• Interviu su dr James Henderson, OIES dėl kainų 

ralio Europos energijos rinkose 

• Statistika ir skaičiai. 

https://erranet.org/single-event/flexibility-in-the-power-grid-online-training/
https://erranet.org/single-event/hydrogen-outlook-for-the-energy-sector-2nd-erra-webinar/
https://erranet.org/single-event/webinar-womens-day-march-2022/
https://www.facebook.com/Energy-Regulators-Regional-Association-ERRA-352797094737940/
https://twitter.com/ErraNews
https://www.instagram.com/erra_net/
https://www.linkedin.com/company/energy-regulators-regional-association
https://www.youtube.com/channel/UC3q8tWmF0MePCXfNWBeOvew
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/1/hycE34isHa3PT3nRwsAoaA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy8
http://x97hj.mjt.lu/nl2/x97hj/s3iw.html?m=AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs&b=83fb88f7&e=d3de952e&x=Kr49r6OAdCW6wsAhFBel-AKCP_VJuBgAhWWQrAPo_b0
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/2/2sBf0RvaSf_D3cujNizOGg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9hYm91dC11cy9hY3Rpdml0eS1yZXBvcnRzLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/3/Zddiq89gK1zQNU9wDIyAcw/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9hYm91dC11cy9hY3Rpdml0eS1yZXBvcnRzLw
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Dar kartą, mūsų didžiausias įvertinimas eina į: 

• mūsų narių bazę už nuolatinę paramą ir aktyvų 

dalyvavimą visose ERRA veiklose ir  

• mūsų partneriai ir rėmėjai už jų pasitikėjimą 

mumis ir didelį dalyvavimą ERRA projektuose. 

   
 

Tikimės ne mažiau produktyvių 2022-ųjų! 
  

 

ARTĖJANTYS ERRA INTERNETINIAI RENGINIAI 
   

          

 

ERRA  

sekretoriatasOffice mob.: +36 70 392 

5986E-paštas 

: secretariat@erranet.org 

Susieka: https://erranet.org/ 
 

Sekite mus 2022 metais! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

______ 

 

ERRA 2021 m. veiklos ataskaita (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

938/663-VI-4-1 priedas 2022-02-21.pdf). 

http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/4/c_WTODam8Fv1KiJFqYEH3A/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvZmxleGliaWxpdHktaW4tdGhlLXBvd2VyLWdyaWQtb25saW5lLXRyYWluaW5nLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/5/Evmd1rmuboDhjujYW-bWmw/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvaHlkcm9nZW4tb3V0bG9vay1mb3ItdGhlLWVuZXJneS1zZWN0b3ItMm5kLWVycmEtd2ViaW5hci8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/6/CWBx2oHSw1k4c1D7kaw4Qg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvd2ViaW5hci13b21lbnMtZGF5LW1hcmNoLTIwMjIv
mailto:secretariat@erranet.org
https://erranet.org/
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/7/eS7QH6iPQgfrDFrczatvEw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VuZXJneS1SZWd1bGF0b3JzLVJlZ2lvbmFsLUFzc29jaWF0aW9uLUVSUkEtMzUyNzk3MDk0NzM3OTQwLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/8/yHYgkA8qVtGa7LYpbu3wxA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcnJhTmV3cw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/9/WjEOkn2nYLEFKFgt_Tw5Hg/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcnJhX25ldC8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/10/cxlTNZRDJJnOHfEIqb0IWA/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZW5lcmd5LXJlZ3VsYXRvcnMtcmVnaW9uYWwtYXNzb2NpYXRpb24
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AUcAAE5eB0QAAABfp9AAAA0gXiUAAAAAq6gAAOt5ABisXwBiDhHFyfShJ29_QTakfuX8JeLJ8wAYETs/11/1s8tuLkAE77vJ6AjbztkdA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzNxOHRXbUYwTWVQQ1hmTldCZU92ZXc
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IS-938/663-VI-5 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 3, 2022-02-15 

TN: tn  

 

  
 

________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 3, 2022-02-15, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-938/663-VI-5-1 priedas 2022-02-21.pdf). 

https://www.lsd.lt/index.php?556390407

