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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-940/665 

2022-03-03/2022-03-07 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-940/665-I-1 priede pateikiama: 

• VERT nutarimas įsigalioja 2022-03-01 DĖL NAUDOJIMOSI AKCINĖS BENDROVĖS 

„AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO 

ir „Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-I-2 priede pateikiama: 

• VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS įsakymas Dėl Pirkimų ir koncesijų 

priežiūros taisyklių patvirtinimo, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-03 (rekvizitai) TN: tn, 

o PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 

2022-03-03, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-940/665-I-2-1 priedas 2022-03-07.doc). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-I-3 priede pateikiama: 

• LRV 2022-03-04 pranešimas. Toliau švelninamos pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

• LRV 2022 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 189 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, ir 

nutarimo lyginamasis variantas. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-1 priede pateikiama; 

• LRV 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 168 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 

STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU 

ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, TN: tn, 

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

2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos 

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

pakeitimo įstatymo projektaai ir Projektus lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-1-1 priedas 2022-

03-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-2 priede pateikiama:  

• FM 2022-03-01 teikimas LRV Nr. (27.4E-02)-6K-2201306 dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e626714068ae11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
https://lrv.lt/lt/naujienos/toliau-svelninamos-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/421004b09bd811ec8d04d3fbbc911715
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ff72c50996511ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-wwknh8wfs
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ff72c50996511ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-wwknh8wfs
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nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

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

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-2-1 priedas 2022-03-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-3 priede pateikiama:  

• VERT INFO. Supirkimo tvarkos pakeitimo projekto pristatymas, TN: tn,  

o Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo 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-940/665-II-3-1 priedas 2022-03-07.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Detalizacija pasiūlymai ŠŪĮ projektui. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-02 raštas/atsakymas Nr. R2-(ŠBK)-1312 DĖL ŠILUMOS KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO, TN: tn,  

o VERT 2022-03-02 rašto/atsakymo Nr. R2-(ŠBK)-1312 lydintys ir susiję dokumentai 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-5-1 

priedas 2022-03-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-6 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Dėl rašto ir SŽNS įstatymo pakeitimo projekto. TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-940/665-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-04 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties, TN: tn, 

• VERT 2022-03-03 teikimas Nr. R2-(EA)-1319 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS 

UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR 2020 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMU 

NR. O3E-855 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS 

UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS ELEKTROS ENERGETIKOS IR 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ 

PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES GALIOJIMO PRATĘSIMO, TN: tn ,  

o Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 

d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės 

užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros 

energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 

techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų 

įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo 

pratęsimo“ projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn , (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8ddf8901993b11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dce016ba-5437-447e-b200-83e73a686d7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8ddf8901993b11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dce016ba-5437-447e-b200-83e73a686d7a
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220218_VERY_Lydrastis.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220302_VERT_ats_16_del-sil_kainu-nustat_metod.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220224_Kaunas_del-spec_zemes_naud_sal_7-str.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-04/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reguliuojamosios-veiklos-ataskaitu-patikros-technines-uzduoties-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c6ee13d09af111ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c6ee13d09af111ec9e62f960e3ee1cb6
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kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-7-1 priedas 2022-03-

07.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-03-01 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

• Baltpool 2022-03-03 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2022 M. VASARIS, TN: tn, MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 M. 

VASARIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-01 pranešimas. VERT skelbia PSO Perkrovos pajamų ataskaitą už 2021 

metus, TN: tn, 

• VERT 2022-03-02 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos 

rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos koncepcijos, TN: tn, 

• VERT 2022-03-02 pranešimas. Žalioji energetika: paskaičiuotas metinis elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-3 priede pateikiama  

• VK lydraštis LŠTA DĖL ATASKAITOS „CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 

VERTINIMAS“, TN: tn,  

o 2022 m. vasario 24 d. ataskaita Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ 

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

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-940/665-III-3-1 priedas 2022-03-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-4 priede pateikiama  

• VERT INFO. Žiniai dėl rezervinės galios  sutarties sudarymo, TN: tn,  

o VERT raštai: „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS 2021 M. GRUODŽIO MĖN.“, „DĖL 

REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO SUTARTIES SUDARYMO“ (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-III-4-1 

priedas 2022-03-07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-5 priede pateikiama  

• AM 2022-01-27 raštas/atsakymas LŠTA Nr. (14)-D8(E)-498 DĖL ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ GRIOVIMO, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Įmonių apklausa dėl nenutrūkstamo CŠT tiekimo _ el. generatoriai 

 

Šio skyriaus IS-940/665-III-7 priede pateikiama  

o AB „Šiaulių energija“ 2022-03-04 raštas VERT, LŠTA Nr. SD-617 DĖL INFORMACIJOS 

PATEIKIMO 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-vasaris/
https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-prekybos-apzvalga-2022-m-vasaris/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-01/vert-skelbia-pso-perkrovos-pajamu-ataskaita-uz-2021-metus-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/viesoji-konsultacija-del-prognozuojamos-elektros-energijos-rinkos-kainos-ir-atskaitines-kainos-nustatymo-metodikos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/Zalioji-energetika-paskaiciuotas-metinis-elektros-energijos-gamybos-is-atsinaujinanciu-istekliu-kiekis.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220301_Vals_kontroles-Lydrastis_Centralizuoto-silumos-tiekimo-vertinimas.zip
https://lsta.lt/aktualijos-nariams-2/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220127_AM_atsakymas-i-9_del-silumos-tinklu-griovimo.docx
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Šio skyriaus IS-940/665-IV-1 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-02 pranešimas. Bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos 

reguliavimo institucijų pareiškimas dėl paramos Ukrainai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2022-02-25 pranešimas. „Independence“ liks Lietuvoje ir po 2024 metų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022-03-02 pranešimas. Jungtinių Tautų klimato kaitos ataskaitoje įspėjama apie 

„negrįžtamus“ visuotinio atšilimo padarinius, TN: tn, 

o Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaita „Klimato 

kaita 2022: poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas“. TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-IV-3-1 priedas 2022-03-

07.zip). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-IV-4 priede pateikiama 

• AM 2022-02-25 pranešimas. Viešasis sektorius pereina prie privalomo statinio informacinio 

modeliavimo metodų taikymo. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-IV-5 priede pateikiama 

• VILNIUS IKI ŠIOL DUJOMIS KŪRENASI DĖL SIAURŲ POLITINIŲ INTERESŲ – 

NULĖMĖ ANTIPATIJA VIENAM POLITIKUI IR VIENAM INVESTUOTOJUI. Arvydas 

Jockus 2022-03-01 www.alfa.lt, TN: tn. 

• KODĖL VILNIUS NEPASINAUDOJO GALIMYBE NUOSAVĄ ŠILUMOS ŪKĮ 

PAVERSTI MODERNIAUSIU LIETUVOJE?, Arvydas Jockus 2022-03-03 www.alfa.lt, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-IV-6 priede pateikiama 

• AM 2022-03-03 pranešimas. Įmonėms pradėti skirstyti nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai šiems metams, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-940/665-V-1 priede pateikiama 

• KVIETIMAS_2022-03-07 tarptautinis seminaras_Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas: 

patirtis ir sprendimai. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-V-2 priede pateikiama 

• KTU 2022-03-04 KONFERENCIJA „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2022“ PROGRAMA, 

TN: tn.  

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-03-02 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ VEIKLA 

ĮVERTINTA NACIONALINIUOSE ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMUOSE, 

TN: tn. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/bendras-lietuvos-latvijos-estijos-ir-lenkijos-energetikos-reguliavimo-instituciju-pareiskimas-del-paramos-ukrainai.aspx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/independence-liks-lietuvoje-ir-po-2024-metu
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/jungtiniu-tautu-klimato-kaitos-ataskaitoje-ispejama-apie-negriztamus-visuotinio-atsilimo-padarinius
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/jungtiniu-tautu-klimato-kaitos-ataskaitoje-ispejama-apie-negriztamus-visuotinio-atsilimo-padarinius
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viesasis-sektorius-pereina-prie-privalomo-statinio-informacinio-modeliavimo-metodu-taikymo
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/vilnius-iki-siol-dujomis-kurenasi-del-siauru-politiniu-interesu-nuleme-antipatija-vienam-politikui-ir-vienam-investuotojui/246514/
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/kodel-vilnius-nepasinaudojo-galimybe-nuosava-silumos-uki-paversti-moderniausiu-lietuvoje/246899/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/imonems-pradeti-skirstyti-nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-siems-metams
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/
https://www.silumosenergetika2022.lt/programa/
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-veikla-ivertinta-nacionaliniuose-atsakingo-verslo-apdovanojimuose/
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Šio skyriaus IS-940/665-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA 2022 m. kovo 1 d. pranešimas. VASARIO MĖNESIO ŠILUMOS SĄSKAITOS BUS 

MAŽESNĖS NEI SAUSĮ. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-3 priede pateikiama 

• Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022-02-11, nutartis (Nr. 2-69-3-13605-2017-5) dėl skolos 

priteisimo iš gyventojo už nesumokėtą patiektą šilumą bei atsijungimo nuo CŠT tinklo 

teisėtumo komentaras. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-4 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA_2022-02-28 d. pirmadienio webinaro medžiaga_biomasės katilai ir kt AEI 

technologijos (tiesioginės nuorodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-VI-4-1 priedas 2022-03-07.zip). TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas informavimas_Šilumos energijos 

suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-6 priede pateikiama 

• EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANAS „NAUJOS 

KARTOS LIETUVA“, TN: tn, (titulinis), 

o EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANAS „NAUJOS 

KARTOS LIETUVA“, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-VI-6-1 priedas 2022-03-07.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-7 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Renkama medžiaga "Šiluminė technika" numeriui 2022_01. 

 

Šio skyriaus IS-940/665-VI-8 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 4, 2022-

02-28, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 4, 

2022-02-28, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-940/665-VI-8-1 priedas 2022-03-07.pdf). 

 

https://lsta.lt/lsta-informuoja/
https://lsta.lt/aktualijos-nariams-2/
https://lsta.lt/aktualijos-nariams-2/
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
https://www.lsd.lt/index.php?1635697244
https://www.lsd.lt/index.php?1635697244
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL NAUDOJIMOSI AKCINĖS BENDROVĖS „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO 

SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO 

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. O3E-1782 

Vilnius 
 

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

gamtinių dujų įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi, Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema 
taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi 

gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms 
patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ 2021 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 7-

101-1359 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių bei AB „Amber 

Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimo projektų derinimo“ ir Tarybos 

Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2021 m. gruodžio 23 d. pažymą Nr. 
O5E-1611 „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, AB „Amber 

Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimo projektų derinimo ir dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės 
reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“,  

n u t a r i a: 
1. Derinti Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. O3E-785 „Dėl 

Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“. 

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d. 
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
Tarybos pirmininkas                         Renatas Pocius 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e626714068ae11eca9ac839120d251c4
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (toliau – Taisyklės) 
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Reikalavimų naudojimosi gamtinių 

dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintais 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl 

Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų 
skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“ 20 punktu, atsižvelgiant į 2009 m. liepos 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 

panaikinančia Direktyvą 2003/55/EB, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) 

Nr. 1775/2005, 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų 

perdavimo tinklų balansavimo kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. 

2. Taisyklės nustato perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ (toliau – PSO) 
priklausančios perdavimo sistemos naudojimosi tvarką bei sąlygas, informacijos keitimosi tarp PSO ir 

perdavimo sistemos naudotojų (toliau – sistemos naudotojai) tvarką bei sąlygas, bendradarbiavimo tarp PSO 

ir kitų dujų sistemų operatorių gaires, PSO ir sistemos naudotojų teises, pareigas bei atsakomybę. 
3. Taisyklės taikomos sistemos naudotojams, tiesiogiai prie PSO perdavimo sistemos prijungtų 

vartotojų sistemų ir žaliųjų dujų gamybos įrenginių savininkams, skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su 

perdavimo sistema, operatoriams, kiek tai yra susiję su PSO ir šių operatorių bendradarbiavimo sutartyse 
numatytomis operatorių bendradarbiavimo ir informacijos tarp jų keitimosi nuostatomis. 

4. Taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad sistemos naudotojams būtų suteikiama galimybė 

objektyviomis, sąžiningomis, lygiomis, nediskriminuojančiomis sąlygomis naudotis PSO perdavimo sistema, 

kad PSO teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos būtų skaidrios ir būtų sudarytos visos sąlygos 
efektyviai išnaudoti perdavimo sistemos pajėgumus. 

5. Laikytis Taisyklių nuostatų privaloma PSO, visiems sistemos naudotojams, taip pat asmenims, 

kurie gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka ketina tapti 
PSO sistemos naudotojais. Taisyklės yra neatskiriama perdavimo sutarčių dalis ir taikomos visa apimtimi. 

6. Taisyklės parengtos vadovaujantis skaidrumo ir viešumo, sistemos naudotojų 

nediskriminavimo, sąžiningumo, teisingumo, konkurencingumo skatinimo, saugumo ir patikimumo, aiškumo 
ir konkretumo, techninio ir ekonominio efektyvumo principais. 

7. Perdavimo sistemos balansavimas vykdomas AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

sistemos balansavimo taisyklėse (toliau – Balansavimo taisyklės) nustatyta tvarka. 

8. PSO parengia ir paskelbia atskirą techninių pajėgumų skaičiavimo tvarką. 
 

II SKYRIUS 

VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

 

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Antrinė pajėgumų rinka (toliau – antrinė rinka) – ne pirminėje rinkoje parduodamų pajėgumų 

rinka, kurioje sistemos naudotojai tarpusavyje, tarpininkaujant PSO, prekiauja pajėgumais, perleidžiant teises 
(ar jų dalį) naudotis tam tikro laikotarpio pajėgumais tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške pagal dvišalę 

pajėgumų pirkimo – pardavimo sutartį. 

Ataskaitinis laikotarpis – vienas dujų mėnuo. 
Aukciono kalendorius – lentelė, kurioje pateikiama su konkrečiais aukcionais susijusi informacija ir 

kurią iki kiekvienų kalendorinių metų sausio mėn. skelbia Europos dujų perdavimo sistemos operatorių 

tinklas (ENTSO-G); kalendoriuje nurodomi svarbūs aukcionų, kurie vyks nuo kovo mėn. iki kitų metų 
vasario mėn., terminai, įskaitant pradžios datas, ir tipiniai pajėgumų produktai, kurie bus paskirstomi 

aukcione. 

Bendradarbiavimo sutartis – PSO ir kitos dujų sistemos operatoriaus sudaryta sutartis, siekiant 

efektyvinti perdavimo ir kitas paslaugas įleidimo ir išleidimo taškuose, lengvinti komercinį ir techninį šių 
operatorių bendradarbiavimą. 

Darbo dienos – dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinių 

švenčių ir poilsio dienas.  
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Didinamasis pajėgumas (angl. incremental capacity) – potencialus būsimas didesnis techninis 

pajėgumas dėl rinkos veikimu grindžiamų procedūrų taikymo arba potencialus naujas pajėgumas, sukurtas 
ten, kur šiuo metu pajėgumų neturima, investuojant į fizinę infrastruktūrą arba ilgam laikui optimizuojant 

pajėgumus. 

Dujų ketvirtis (toliau – ketvirtis) – laikotarpis nuo sausio 1 d. 7.00 val. iki balandžio 1 d. 7.00 val.; 
laikotarpis nuo balandžio 1 d. 7.00 val. iki liepos 1 d. 7.00 val.; laikotarpis nuo liepos 1 d. 7.00 val. iki spalio 

1 d. 7.00 val.; laikotarpis nuo spalio 1 d. 7.00 val. iki sausio 1 d. 7.00 val.  

Dujų kiekio paraiška (toliau – kiekio paraiška) – sistemos naudotojo išankstinis pranešimas 

perdavimo sistemos operatoriui apie faktinį dujų srautą, kurį sistemos naudotojas nori įleisti į sistemą arba 
išleisti iš jos. 

Dujų kiekio suderinimas (angl. Matching) – įleidimo ir išleidimo taške dujas pristatančio sistemos 

naudotojo ir jas gaunančio sistemos naudotojo dujų kiekio paraiškose nurodytų dujų kiekių suvienodinimas. 
Dujų metai (toliau – metai) – laikotarpis, prasidedantis kiekvienų metų spalio 1 d. 7.00 val. ir 

pasibaigiantis ateinančių metų spalio 1 d. 7.00 val.  

Dujų mėnuo (toliau – mėnuo) – laikotarpis, prasidedantis kiekvieno kalendorinio mėnesio 1 d. 7.00 

val. ir pasibaigiantis ateinančio kalendorinio mėn. 1 d. 7.00 val.  
Dujų tiekimo para (toliau – dujų para, para) – laikotarpis nuo vienos dienos 7.00 val. iki kitos 

dienos 7.00 val..  

Elektroninė perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – elektroninė 
perdavimo paslaugų sistema arba EPPS) – PSO sukurta ir administruojama informacijos ir paslaugų teikimo 

internetu elektroninė sistema, kurioje PSO ir sistemos naudotojai keičiasi informacija dėl pajėgumų 

užsakymo ir paskirstymo pirminėje ir antrinėje rinkoje, pajėgumų perleidimo, atsisakymo, dujų kiekio 
paraiškų teikimo ir priskyrimo, balansavimo ir kitų perdavimo paslaugų bei kita susijusia svarbia 

informacija. 

Energijos identifikavimo kodas (toliau – Identifikacinis kodas) – sistemos naudotojui suteiktas 

identifikacinis kodas, remiantis Energijos identifikavimo kodų (EIK) sistema (angl. Energy Identification 
Code (EIC) system). 

Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. The European 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators, toliau – ACER) registracijos kodas (toliau – ACER 

registracijos kodas) – didmeninės energijos rinkos dalyvio unikalus identifikacinis kodas, kurį priskyrė 

ACER rinkos dalyviui registracijos procese Europos sąjungos valstybės narės Taryboje. ACER registracijos 

kodas naudojamas 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) operacijoms ir užsakymų ataskaitoms teikti. 

Faktinio dujų kiekio priskyrimas (toliau – priskyrimas) (angl. Allocation) – perdavimo sistemos 

operatoriaus sistemos naudotojui priskirtas tam tikrame įleidimo taške įleidžiamas ir (ar) išleidimo taške 

išleidžiamas gamtinių dujų kiekis, išreikštas kilovatvalandėmis ir (ar) kubiniais metrais. 
Fiksuoto dujų tiekimo sutartis – gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis kai dujos yra tiekiamos 

pagal iš anksto suderintą tiekimo grafiką. 

Fizinė perkrova – padėtis, kai pajėgumų panaudojimo lygis tam tikru metu viršija perdavimo 
sistemos techninius pajėgumus. 

Galutinis priskyrimas – sistemos naudotojui už balansavimo laikotarpį galutinai priskirtų dujų 

kiekių suma. 

Gamtinių dujų apskaitos vieta (toliau – apskaitos vieta) – vieta, kurioje įrengtos gamtinių dujų 
matavimo priemonės, skirtos konkrečiame sistemos naudotojo objekte sunaudotų dujų kiekio apskaitai. 

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

lėšos (toliau – saugumo dedamosios lėšos) – perdavimo sistemos naudotojų mokėtinos lėšos suskystintų 
gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo 

sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti. 

Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – tai gamtinių dujų sistemos 
naudotojui reikalingas didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, kuris reikalingas jų maksimaliems gamtinių 

dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje. Vartojimo pajėgumai yra 

nustatomi kalendoriniams metams. 

Ilgalaikės paslaugos – perdavimo sistemos operatoriaus siūlomos vieneriems metams ar ilgesniam 
laikotarpiui teikiamos paslaugos. 

Išleidimo pajėgumai – perdavimo sistemos pajėgumai atitinkamame išleidimo taške. 
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Išleidimo taškas – vieta, kurioje dujos išleidžiamos iš perdavimo sistemos į kitą perdavimo sistemą, 

požeminę gamtinių dujų saugyklą, skirstymo sistemą ar tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtą 
gamtinių dujų vartotojo sistemą. 

Išleidžiamas dujų kiekis – dujų kiekis, kuris buvo išleistas ar ketinamas išleisti iš perdavimo 

sistemos išleidimo taške. 
Įleidimo pajėgumai – perdavimo sistemos pajėgumai atitinkamame įleidimo taške. 

Įleidimo taškas – vieta, kurioje dujos įleidžiamos į perdavimo sistemą iš gretimos perdavimo 

sistemos, SGD terminalo, žaliųjų dujų gamybos įrenginio ar požeminės gamtinių dujų saugyklos. 

Įleidžiamas dujų kiekis – dujų kiekis, kuris buvo įleistas ar ketinamas įleisti į perdavimo sistemą 
įleidimo taške. 

Jungties sutartis – gretimų perdavimo sistemų operatorių, kurių sistemos yra sujungtos tam tikrame 

sujungimo taške, sutartis, kuria nustatomos dujų tiekimo ir (arba) ėmimo sujungimo taške sąlygos, veiklos 
procedūros ir nuostatos siekiant palengvinti efektyvią sujungtų perdavimo tinklų sąveiką, vadovaujantis 2015 

m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir 

duomenų mainų tinklo kodeksas (OL 2013, L 273, p. 5), nuostatomis. 

Kasdienės apskaitos vietos – dujų apskaitos vietos, kuriose įrengtos nuotolinio duomenų surinkimo 
sistemos, ir kuriose dujų kiekis fiksuojamas ne rečiau kaip kartą per parą. 

Lankstaus dujų tiekimo sutartis – gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis kuri su tam tikrais 

sutartyje nustatytais apribojimais leidžia tiekti gamtines dujas atsižvelgiant į sistemos naudotojo poreikius 
bei suteikia galimybę koreguoti tiekimo grafiką. 

Maksimalus valandinis dujų kiekis (toliau – MVK) turi reikšmę, apibrėžtą 88.2.3 papunktyje. 

Mažesnio pareiškiamo dujų kiekio taisyklė (angl. ‘Lesser‘ rule principle) – taisyklė, kad jeigu 
abiejose įleidimo ar išleidimo taško pusėse pateikti kiekiai skiriasi, patvirtintas kiekis bus lygus mažesniajam 

iš dviejų pateiktų kiekių. 

„Naudok arba prarask“ mechanizmas (angl. Use it or lose it / UIOLI) – pajėgumų perkrovų 

valdymo procedūra, kurios metu yra iš naujo paskirstomi užsakyti, tačiau nepanaudoti perdavimo pajėgumai. 
Nekasdienės apskaitos vietos – dujų apskaitos vietos, kuriose dujų kiekis fiksuojamas rečiau nei 

kiekvieną parą. 

Nepanaudoti pajėgumai – nuolatiniai pajėgumai, kuriuos sistemos naudotojas įgijo pagal 
perdavimo sutartį, tačiau kurių tas sistemos naudotojas dar nepaskyrė iki sutartyje nurodyto termino. 

Nuolatiniai pajėgumai – dujų perdavimo pajėgumai, kurių nepertraukiamumą perdavimo sistemos 

operatorius garantuoja sutartimi. 
Pajėgumų paskirstymo mechanizmas – PSO pasirinktų priemonių sistema, leidžianti perdavimo 

sistemos naudotojams paskirstyti pajėgumus ekonomiškiausiu, efektyviausiu ir optimaliu būdu. 

Pajėgumų užsakymo platforma (toliau – užsakymo platforma) – internetinė platforma skirta 

pajėgumams paskirstyti aukciono būdu. 
Pajėgumų užsakymas internetu – perdavimo pajėgumų užsakymo internetu procedūra, kai 

sistemos naudotojas, norintis užsakyti pajėgumus, privalo prisijungti prie PSO informacijos ir paslaugų 

teikimo internetu elektroninės sistemos (EPPS), naudodamas jam suteiktą individualų identifikacinį kodą ir 
slaptažodį. 

Pajėgumų užsakymas raštu – perdavimo pajėgumų užsakymo procedūra, kai sistemos naudotojas 

pagal PSO interneto svetainėje pateiktą užsakymo formą siunčia pajėgumų užsakymą paštu arba elektroniniu 

paštu, prieš tai PSO internetinėje sistemoje (EPPS) užregistravęs savo elektroninio pašto adresą, iš kurio visi 
išsiųsti pajėgumų užsakymai yra tą sistemos naudotoją įpareigojantys. 

Papildomi pajėgumai – pajėgumai, atsiradę taikant vieną iš perkrovos valdymo priemonių – 

perkrovos valdymo atveju; arba pajėgumai, viršijantys sistemos naudotojo užsakytus pajėgumus – kiekio 
paraiškų teikimo atveju. 

Patikslinta dujų kiekio paraiška (toliau – patikslinta kiekio paraiška) – vėlesnis pranešimas apie 

patikslintą kiekio parašką. 
Patikslintos dujų kiekio paraiškos teikimo ciklas (toliau – patikslintos kiekio paraiškos ciklas) – 

perdavimo sistemos operatoriaus vykdomas procesas, siekiant sistemos naudotojui, laiku atsiuntusiam 

patikslintą kiekio paraišką, atitinkamai laiku pateikti patvirtinimo pranešimą. 

Patvirtinimo pranešimas – perdavimo sistemos operatoriaus sistemos naudotojui pateiktas 
pranešimas, informuojantis apie sistemos naudotojui konkrečiai dujų parai patvirtintą dujų kiekį. 

Patvirtintas dujų kiekis – perdavimo sistemos operatoriaus sistemos naudotojui konkrečiai dujų 

parai, kaip numatoma pagal pirminį arba patikslintą tvarkaraštį, patvirtintas transportuotinas dujų kiekis. 
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Perdavimo paslaugų sutartis (toliau – perdavimo sutartis) – tarp perdavimo sistemos operatoriaus 

ir sistemos naudotojo sudaryta sutartis, suteikianti sistemos naudotojams teisę naudotis perdavimo sistema ir 
užtikrinanti perdavimo paslaugų sistemos naudotojams vykdymą. 

Perdavimo sistemos pajėgumai (toliau – pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų srautas, išreikštas 

kubiniais metrais per laiko vienetą arba energijos vienetu per laiko vienetą, kuriuo sistemos naudotojas turi 
teisę naudotis pagal perdavimo sutarties nuostatas. 

Perkrovos valdymas – pajėgumų visumos valdymas, siekiant optimaliai ir maksimaliai išnaudoti 

techninius pajėgumus ir laiku nustatyti būsimos perkrovos vietas. 

Pertraukiamieji pajėgumai – pajėgumai, kurių veikimą gali nutraukti perdavimo sistemos 
operatorius Taisyklėse numatytomis sąlygomis. 

Pertraukiamosios paslaugos – paslaugos, siūlomos perdavimo sistemos operatoriaus, remiantis 

pertraukiamaisiais pajėgumais. 
Perviršinio rezervavimo ir atpirkimo sistema (angl. Oversubscription and buy – back) – PSO 

taikomas mechanizmas, kai PSO, nustatęs potencialiai nepanaudotinų paskirstytų pajėgumų konkrečiame 

perdavimo sistemos taške kiekį, rinkai pasiūlo papildomus pajėgumus, viršijančius techninius pajėgumus, ir, 

susidarius situacijai, kai PSO negali patenkinti sistemos naudotojų poreikio naudotis pajėgumais, 
viršijančiais techninius pajėgumus, PSO techninius pajėgumus viršijantį užsakytą pajėgumų kiekį siekia 

atpirkti antrinėje rinkoje. 

Pirmas atėjai, pirmas gavai principas (angl. „First Come – First Served“ Principle) – pajėgumų 
paskirstymo būdas, kai pajėgumai paskirstomi pirmiausia tiems sistemos naudotojams, kurie kreipėsi dėl 

pajėgumų užsakymo anksčiausiai. 

Pirminė pajėgumų rinka (toliau – pirminė rinka) – perdavimo sistemos operatoriaus tiesiogiai 
parduodamų pajėgumų rinka. 

Pirminis priskyrimas – sistemos naudotojui už balansavimo laikotarpį preliminariai priskirtų dujų 

kiekių suma. 

Priėmimo vieta – įleidimo į perdavimo sistemą taškai, kuriuose sistemos naudotojas fiziškai pristato 
dujas į PSO priklausančią perdavimo sistemą. 

Pristatymo vieta – išleidimo iš perdavimo sistemos taškai, kuriuose baigiasi dujų perdavimas ir 

PSO sistemos naudotojui fiziškai patiekia dujas į gretimų gamtinių dujų operatorių sistemas ar tiesiogiai prie 
perdavimo sistemos prijungtą vartotojo sistemą. 

Proporcingumo (pro rata) principas – dujų kiekių priskyrimo įleidimo ir išleidimo taškuose 

procedūra, pagal kurią tiekiamas dujų kiekis sistemos naudotojams yra paskirstomas proporcingai faktiniams 
išmatuotiems dujų kiekiams ar pateiktoms kiekio paraiškoms. Proporcingumo principas taip pat reiškia ir 

perdavimo pajėgumų paskirstymo principą, kai turimi perdavimo pajėgumai paskirstomi proporcingai 

užsakytiems pajėgumams. 

Sistemos naudotojas – su perdavimo sistemos operatoriumi sudaręs sutartį asmuo, kuris tiekia 
gamtines dujas į perdavimo sistemą arba kuriam jos tiekiamos iš perdavimo sistemos. 

Sujungimo taškas (angl. interconnection point) – fizinis ar virtualus taškas, jungiantis gretimas dujų 

įleidimo ir išleidimo sistemas. 
Susietieji pajėgumai – tipinis siūlomų nuolatinių pajėgumų produktas, kurį sudaro dujų įleidimo 

pajėgumai ir juos atitinkantys dujų išleidimo pajėgumai abiejose sujungimo taško pusėse. 

Susietojo pajėgumų paskirstymo būdas – pajėgumų paskirstymo būdas, kai sujungimo taške su 

Latvijos Respublikos ir / ar Lenkijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema kartu paskirstomi ir 
perdavimo pajėgumai, ir atitinkamas gamtinių dujų biržoje įsigytas dujų kiekis. 

Susijusi (sandorio) šalis – gretima užsienio valstybės perdavimo sistema ar suskystintų gamtinių 

dujų terminalo infrastruktūra besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, perdavimo sistemos įleidimo, 
išleidimo taškuose tiekiantis gamtines dujas sistemos naudotojui, arba kuriam sistemos naudotojas jas tiekia. 

Sutartinė perkrova – padėtis, kai nuolatinių pajėgumų sutartinis paklausos lygis viršija techninius 

pajėgumus. 
Techniniai pajėgumai – didžiausi nuolatiniai pajėgumai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius 

gali siūlyti sistemos naudotojams, atsižvelgdamas į sistemos vientisumą ir perdavimo tinklo eksploatacijos 

reikalavimus. 

Techninio balansavimo sąskaita (angl. Operational Balancing Account) – gretimų dviejų 
perdavimo sistemų operatorių ar PSO ir SGD terminalo operatoriaus administruojama sąskaita, skirta 

fiksuoti transportuojamų dujų kiekių skirtumus įleidimo arba išleidimo taške, siekiant dujų kiekius priskirti 

sistemos naudotojams pagal kiekio paraiškose patvirtintus dujų kiekius. 
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Techninio balansavimo sutartis (angl. Operational Balancing Agreement) – gretimų dviejų 

perdavimo sistemų operatorių sudaryta sutartis dėl techninio balansavimo organizavimo. 
Tipinis pajėgumų produktas – tam tikras pajėgumų kiekis įleidimo ar išleidimo taške per nustatytą 

laikotarpį (metus, ketvirtį, mėnesį, parą ar einamąją parą). 

Trumpalaikės paslaugos – perdavimo sistemos operatoriaus siūlomos trumpiau nei vienerius metus 
teikiamos paslaugos. 

Turimi pajėgumai – techninių pajėgumų dalis, kuri dar nėra užsakyta pagal perdavimo sutartį. 

Vidinis išleidimo taškas – perdavimo sistemos išleidimo taškas į dujų skirstymo sistemas ir į 

Lietuvos vartotojų sistemas, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, išskyrus vidinį 
išleidimo tašką Achema. 

Vidinis išleidimo taškas Achema – perdavimo sistemos išleidimo taškas į dujų skirstymo sistemas 

ir į Lietuvos vartotojų sistemas, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose 
vieną išleidimo tašką AB „Achema“. 

Viršutinė gamtinių dujų šilumingumo vertė (toliau – viršutinė šilumingumo vertė) (angl. Gross 

Calorific Value) – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam 

kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės 
reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį 

įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui. 

Virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas – apibrėžtos fizinės vietos perdavimo sistemoje neturintis 
komercinis žaliųjų dujų įleidimo į perdavimo sistemą taškas, kuriam priklauso visi fiziniai žaliųjų dujų 

gamybos įleidimo taškai, nepaisant to, ar jie prijungti prie perdavimo ar prie skirstymo sistemos.  

Virtualus išleidimo taškas – apibrėžtos fizinės vietos perdavimo sistemoje neturintis komercinis 

dujų išleidimo iš perdavimo sistemos taškas. 

Virtualus įleidimo taškas – apibrėžtos fizinės vietos perdavimo sistemoje neturintis komercinis 

dujų įleidimo į perdavimo sistemą taškas. 

Virtualus prekybos taškas – apibrėžtos fizinės vietos perdavimo sistemoje neturintis taškas, 
kuriame vykdoma prekyba gamtinėmis dujomis. 

Žaliosios dujos – biodujos, biometanas, vandenilis ir kitos dujos pagamintos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių. 
10. Taisyklėse vartojamos santrumpos: 

10.1.  Abreviatūros ir akronimai: 

DAS – dujų apskaitos stotis; 
DSS – dujų skirstymo stotis; 

EPPS – elektroninė perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (elektroninė 

perdavimo paslaugų sistema); 

MVK – maksimalus valandinis dujų kiekis; 
P – para P („P – 1“, „P + 1“ ir t. t., reiškia paras, einančias prieš ar po paros P); 

PSO – perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“; 

SGD terminalas – suskystintų gamtinių dujų terminalas; 
SSO – skirstymo sistemos operatorius; 

VERT ar Taryba – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

10.2.  Mato vienetai: 

bar (baras) – dujų slėgio sistemoje vienetas; 
kWh – kilovatvalandė (dujų energijos vienetas), apskaičiuota pagal viršutinę šilumingumo vertę; 

m3 – kubinis metras dujų (dujų tūrio vienetas), esant normalioms sąlygoms, nustatytoms Taisyklėse; 
o 

C – temperatūros vienetas, išreikštas Celsijaus laipsniais.  

11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Gamtinių dujų 

įstatymas, Balansavimo taisyklės. 
12. Taisyklėse formuluojami terminai „ne vėliau kaip likus n darbo dienų iki periodo, kuriam 

užsakomi pajėgumai, pradžios“, „ne vėliau kaip likus n darbo dienų iki naudojimosi pajėgumais periodo 

pradžios“, turi būti suprantami kaip terminai, jog iki perdavimo pradžios ar naudojimosi pajėgumais pradžios 

turi būti likęs pilnų n darbo dienų skaičius. Tarkime, esant nuostatai, jog „užsakymai priimami ne vėliau kaip 
likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, pradžios“, ir, jei periodo (P) pradžia yra 

penktadienis, užsakymai turi būti pateikiami vėliausiai pirmadienį (P – 4), jei periodo pradžia (P) yra 

ketvirtadienis, užsakymai turi būti pateikti vėliausiai penktadienį (P – 6). 
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13. Jei operacijos, susijusios su perdavimo paslaugų užsakymu ir administravimu, vykdomos per 

EPPS, šiose taisyklėse nurodyti terminai fiksuojami neišskiriant darbo ir poilsio dienų, jei minėtos operacijos 
vykdomos raštu (el. paštu, telefonu ar paštu), Taisyklėse terminai nurodomi darbo dienomis.  

14. Visos Taisyklėse nurodytos sąvokos ir terminai, susiję su informacijos teikimu, nurodyti 

Lietuvos laiku, t. y. žiemos laiku naudojamas EET (angl. Eastern European Time) laikas, vasaros laiku 
naudojamas EEST (angl. Eastern European Summer Time) laikas.  

15. Taisyklių nuostatos taikomos Vidiniame išleidimo taške yra taikomos tiek sistemos 

naudotojams transportuojantiems dujas į Vidinį išleidimo tašką tiek ir sistemos naudotojams 

transportuojantiems dujas į Vidinį išleidimo tašką Achema. 
 

III SKYRIUS 

PSO IR SISTEMOS NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

16. PSO ir sistemos naudotojų teisės ir pareigos: 

16.1.  PSO turi teisę: 

16.1.1. nustatyti Taisykles; 
16.1.2. nustatyti Balansavimo taisykles; 

16.1.3. reikalauti sistemos naudotojų vykdyti Taisyklių ir Balansavimo taisyklių nuostatas; 

16.1.4. atsisakyti suteikti teisę naudotis perdavimo sistema ir apriboti ar nutraukti dujų perdavimą 
vadovaujantis Taisyklių XVIII skyriuje, bei Gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka; 

16.1.5. reikalauti sistemos naudotojų apmokėti už jiems suteiktas perdavimo paslaugas Taisyklėse 

nustatyta tvarka; 
16.1.6. naudotis kitomis PSO suteiktomis teisėmis nustatytomis Europos Sąjungos (toliau –ES) 

teisės aktuose, Gamtinių dujų įstatyme, Taisyklėse bei Balansavimo taisyklėse. 

16.2.  PSO turi pareigą: 

16.2.1. užtikrinti patikimą perdavimo sistemos funkcionavimą, efektyvų ir saugų dujų perdavimą; 
16.2.2. suteikti teisę pasinaudoti perdavimo sistema visiems sistemos naudotojams Taisyklėse ir 

Gamtinių dujų įstatyme nustatytomis sąlygomis. 

16.2.3. užtikrinti dujų perdavimą sistemos naudotojui iki pristatymo vietos; 
16.2.4. perduoti dujas Taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.2.5. sistemos naudotojams pateikti reikiamą ir savalaikę su perdavimo paslaugomis susijusią 

informaciją Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse nustatyta tvarka; 
16.2.6. vykdyti perdavimo sistemos balansavimą Balansavimo taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.2.7. vykdyti kitas Taisyklių, Balansavimo taisyklių ir Gamtinių dujų įstatyme nurodytas PSO 

pareigas. 

16.3.  Sistemos naudotojai turi teisę: 
16.3.1. pasinaudoti perdavimo sistema Taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.3.2. gauti reikiamą su perdavimo paslaugomis susijusią ir kitą pagal Taisykles PSO pareigoms 

priskirtą sistemos naudotojams teikti informaciją Taisyklėse nustatyta tvarka; 
16.3.3. gauti sąskaitas už jiems suteiktas perdavimo paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.3.4. reikalauti PSO vykdyti pareigas, nustatytas Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse; 

16.3.5. naudotis kitomis sistemos naudotojams suteiktomis teisėmis nustatytomis Gamtinių dujų 

įstatyme, Taisyklėse bei Balansavimo taisyklėse. 
16.4.  Sistemos naudotojai turi pareigą: 

16.4.1. laikytis Taisyklių ir Balansavimo taisyklių nuostatų; 

16.4.2. pristatyti PSO dujas į priėmimo vietas ir priimti iš PSO dujas pristatymo vietose Taisyklėse 
nustatyta tvarka; 

16.4.3. apmokėti už jiems suteiktas perdavimo paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.4.4. PSO pateikti reikiamą su perdavimo paslaugomis susijusią informaciją Taisyklėse ir 
Balansavimo taisyklėse nustatyta tvarka; 

16.4.5. vykdyti kitas Taisyklių, Balansavimo taisyklių ir Gamtinių dujų įstatyme nurodytas sistemos 

naudotojams priskirtas pareigas. 

 
IV SKYRIUS 

PSO IR KITŲ DUJŲ SISTEMŲ OPERATORIŲ BENDRADARBIAVIMAS 
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17. PSO bendradarbiauja su kitų dujų sistemų operatoriais keisdamasis su jais būtina technine ir 

komercine informacija. 
18. PSO ir kitų dujų sistemų operatorių bendradarbiavimo gairės, informacijos teikimo mastai, 

periodiškumas bei kitos susijusios sąlygos yra nustatomos PSO ir kitų dujų sistemų operatorių sudarytose 

bendradarbiavimo sutartyse nurodyta tvarka ir sąlygomis. 
19. PSO ir Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus bei PSO ir Lenkijos perdavimo sistemos 

operatoriaus bendradarbiavimo gairės, informacijos teikimo mastai, periodiškumas bei kitos susijusios 

sąlygos yra nustatomos jungties sutartyje, kuri sudaroma vadovaujantis 2015 m. balandžio 30 d. Europos 

Komisijos reglamento (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo 
kodeksas, nuostatomis. Dėl jungties sutartyse numatomų nustatyti dujų kiekių derinimo taisyklių, dujų kiekių 

priskyrimo taisyklių bei pranešimo procedūrų įvykus išskirtiniam įvykiui, PSO konsultuojasi su rinkos 

dalyviais. 
20. Bendradarbiavimo sutartys su SSO gali būti nesudaromos, kai į skirstymo sistemas 

perduodamos dujos nėra tiekiamos kitiems sistemos naudotojams nei SSO. 

21. Bendradarbiavimo sutartyse turi būti nurodoma: 

21.1. dujų kiekių suderinimo procedūros, jei jos taikomos; 
21.2. kaip vykdoma dujų apskaita; 

21.3. kokie yra dujų slėgio ir dujų srauto dydžio įleidimo arba išleidimo taške reikalavimai; 

21.4. kokios yra dujų kiekių priskyrimo įleidimo arba išleidimo taškuose (bendradarbiavimo 
sutarties su gretimos perdavimo sistemos operatoriumi ar SGD terminalo operatoriumi atveju) taisyklės; 

21.5. kaip keičiamasi licencijuojamų paslaugų teikimui būtina informacija; 

21.6. veiksmai avarijų ir sutrikimų atvejais; 
21.7. kitos teisės aktuose numatytos ir tinkamam operatorių bendradarbiavimui užtikrinti būtinos 

nuostatos.  

 

V SKYRIUS 

PERDAVIMO SISTEMA 

 

22. PSO valdomą perdavimo sistemą sudaro: 
22.1. magistraliniai dujotiekiai; 

22.2. dujų kompresorių stotys (DKS); 

22.3. dujų apskaitos stotys (DAS) tarpvalstybinėse jungtyse; 
22.4. dujų skirstymo stotys (DSS) ar DAS išleidimo į skirstymo sistemas ir tiesiogiai prie 

perdavimo sistemos prijungtų vartotojų sistemas taškuose; 

22.5. dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai; 

22.6. duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. 
23. Perdavimo sistemos maksimalus eksploatacinis slėgis – 54 bar. 

24. Perdavimo sistemos įleidimo taškai: 

24.1. įleidimo iš Baltarusijos Respublikos perdavimo sistemos taškas. Dujų apskaitos vieta – 
Kotlovkos DAS; 

24.2. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų apskaitos vieta – Kiemėnų 

DAS; 

24.3. įleidimo iš SGD terminalo sistemos taškas; 
24.4. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų apskaitos vieta – Santakos 

DAS; 

24.5. įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų dujų gamybos įrenginių taškai; 
24.6. virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas. 

25. Perdavimo sistemos išleidimo taškai: 

25.1. išleidimo į skirstymo sistemas taškai. Dujų apskaitos vieta – DSS arba DAS, už kurios 
prasideda skirstymo sistema; 

25.2. išleidimo į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtas vartotojų sistemas taškai. Dujų 

apskaitos vieta – DSS, už kurios prasideda vartotojo sistema; 

25.3. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų apskaitos vieta – Kiemėnų 
DAS; 

25.4. išleidimo į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemą taškas. Dujų apskaitos 

vieta – Šakių DAS. 
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25.5. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų apskaitos vieta – Santakos 

DAS; 
26. Vykdant prekybą dujomis, esančiomis perdavimo sistemoje, dujos įleidžiamos virtualiame 

įleidimo taške, o išleidžiamos virtualiame išleidimo taške.  

27. Virtualiame prekybos taške dujomis prekiaujama pagal pirkimo – pardavimo sutartis, biržoje ir 
(ar) kitais būdais. Virtualiame prekybos taške prekiaujama dujomis, kurios yra įleistos per įleidimo taškus, 

tačiau dar neišleistos per išleidimo taškus. 

28. Informaciją apie Virtualiame prekybos taške parduotus ir (ar) nupirktus dujų kiekius perdavimo 

sistemos operatoriui pateikia sistemos naudotojas, biržos operatorius ir (ar) tiekimo įmonė.  
 

VI SKYRIUS 

PERDAVIMO SUTARTIS IR JOS SUDARYMO TVARKA 

 

29. Potencialus perdavimo sistemos naudotojas, siekdamas įgyti teisę naudotis PSO valdoma 

perdavimo sistema ir naudotis dujų perdavimo paslaugomis, privalo su PSO sudaryti perdavimo sutartį. 

30. Sudarius perdavimo sutartį, prašymo teikėjas tampa sistemos naudotoju ir įgyja teisę užsakyti 
pajėgumus, transportuoti dujas perdavimo sistema ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi 

perdavimo sistemos operatoriaus teikiamomis paslaugomis. 

31. Potencialus perdavimo sistemos naudotojas, norėdamas sudaryti perdavimo sutartį, turi pateikti 
prašymą sudaryti perdavimo sutartį, nurodydamas būtinus pagal 36.2 papunktį duomenis ir dokumentus. 

32. PSO, gavęs prašymą sudaryti perdavimo sutartį, turi teisę potencialaus perdavimo sistemos 

naudotojo pareikalauti pateikti paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją 
potencialaus perdavimo sistemos naudotojo finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl 

potencialaus perdavimo sistemos naudotojo kreditinio patikimumo, vertinant to potencialaus sistemos 

naudotojo finansinius rezultatus, jų tvarumą, likvidumo, pelningumo ir skolos rodiklius, o jei tai 

nepakankama – ir kitus finansinius duomenis. Iki perdavimo sutarties sudarymo sistemos naudotojas PSO 
turi pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę pagal XV skyriaus nuostatas.  

33. PSO, perdavimo sutarties galiojimo metu identifikavęs pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl 

sistemos naudotojo mokumo (įskaitant, bet neapsiribojant sistemos naudotojo vėlavimą apmokėti už 
suteiktas perdavimo paslaugas ir (ar) disbalansą, jei Sistemos naudotojui pradėta bankroto, 

restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo procedūra, pablogėjusi finansinė padėtis, nemokumo kitiems 

tiekėjams požymiai, turto areštų informacija, finansiniai rodikliai, palyginti su atitinkamo ūkio sektoriaus 
rodikliais, finansinių rodiklių pasikeitimų istorija), dėl kurios, pagrįsta PSO nuomone, gali būti neįvykdyti 

sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę jo pareikalauti pateikti / padidinti  įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo priemones. 

34. Sudarant perdavimo sutartį, turi būti nurodomas sistemos naudotojui suteiktas sistemos 
naudotojo Identifikacinis kodas (EIK).  

35. Sistemos naudotojas, teikdamas prašymą sudaryti perdavimo sutartį pagal PSO svetainėje 

pateiktą formą, kartu sutinka sudaryti teisės naudotis EPPS sutartį. Sudarant teisės naudotis EPPS sutartį, 
sistemos naudotojui suteikiamas identifikacinis kodas bei slaptažodis, skirti naudotis EPPS. 

36. Prašymo sudaryti perdavimo sutartį pateikimo tvarka: 

36.1. Prašymas sudaryti perdavimo sutartį, kartu su 36.2 papunktyje nurodytais dokumentais, turi 

būti pateiktas PSO raštu (registruotu laišku, per kurjerį ar elektroniniu paštu) pagal PSO interneto svetainėje 
skelbiamą prašymo formą. 

36.2. Teikiant prašymą sudaryti perdavimo sutartį turi būti nurodomi šie duomenys ir pateikiami šie 

dokumentai: 
36.2.1. prašymo teikiančio subjekto adresai ir rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, PVM 

mokėtojo kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas, banko rekvizitai), 

EIK Identifikacinis kodas ir ACER registracijos kodas; 
36.2.2. subjekto atstovo (-ų), turinčio (-ių) teisę priimti įsipareigojimus subjekto vardu, kontaktiniai 

duomenys (įskaitant vardą, pavardę, pareigas, tel. Nr., el. pašto adresą), ir tokį įgaliojimą patvirtinantys 

dokumentai, jei perdavimo sutartį sudaro ne įmonės vadovas; 

36.2.3. kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir tel. Nr.), kuriais PSO turi teisę susisiekti dėl 
klausimų, susijusių su perdavimo paslaugų teikimu, 24 val. per parą. 

36.3. PSO prašymo teikėjo gali paprašyti pateikti ir papildomų dokumentų, būtinų perdavimo 

sutarčiai sudaryti.  
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36.4. Prašymas kartu su nurodytais dokumentas turi būti pateiktas PSO ne vėliau nei 2 mėn. prieš 

pirmą kartą užsakant pajėgumus VII skyriuje nurodyta tvarka, išskyrus atvejus, kai PSO sutinka priimti 
prašymą kitu terminu nei nustatyta šiame papunktyje. 

36.5. Po prašymo pateikimo pasikeitus prašymo teikėjo duomenims ar dokumentams, prašymo 

teikėjas per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi informuoti 
PSO. 

37. Prašymo nagrinėjimo tvarka ir sprendimo priėmimas: 

37.1. PSO, gavęs prašymą sudaryti perdavimo sutartį, įvertina prašyme nurodytus duomenis ir 

dokumentus (jų pakankamumą, pagrįstumą, tikslumą), apsvarsto prašymą ir per 14 kalendorinių dienų nuo 
prašymo gavimo dienos: 

37.1.1. pasiūlo sudaryti perdavimo sutartį;  

37.1.2. turi teisę paprašyti patikslinti / papildyti prašyme nurodytą informaciją ar pateiktus 
dokumentus, pateikiant paaiškinimus ir tokio prašymo pagrindimą;  

37.1.3. identifikavęs rizikas, pareikalauja pateikti naujausias potencialaus perdavimo sistemos 

naudotojo finansines ataskaitas; 

37.1.4. paprašo pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones, jei sistemos naudotojas 
neturi ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingo, kuris yra lygus arba didesnis nei Baa1 pagal 

Moody‘s agentūrą arba BBB+ pagal Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+ pagal Fitch Ratings agentūrą ir 

yra kitų aplinkybių (nemokumo kitiems tiekėjams požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės), 
leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) 

Taisykles; 

37.1.5. atsisako patenkinti prašymą sudaryti perdavimo sutartį. 
37.2. PSO prašymo papildyti / patikslinti duomenis ir (ar) įrodyti kreditinį patikimumą atveju, 

prašymo teikėjas patikslintą / papildytą prašymą ir prašomus dokumentus turi pateikti PSO per 7 

kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo.  

37.3. PSO, gavęs patikslintą prašymą ir (ar) reikiamus dokumentus, apie sprendimą patenkinti 
prašymą naudotis perdavimo sistema prašymo teikėjui raštu informuoja per 7 kalendorines dienas.  

37.4. Jei reikalaujamos informacijos ir (ar) dokumentų (pagal 37.1.2 – 37.1.3 papunkčius) per 7 

kalendorinių dienų laikotarpį PSO negauna, prašymo nagrinėjimo procedūra yra sustabdoma, kol sistemos 
naudotojas pateiks reikalaujamus (pagal 37.1.2 – 37.1.3 papunkčius) dokumentus.  

37.5. Atsisakymo patenkinti prašymą naudotis perdavimo sistema atveju, prašymo nagrinėjimo 

procedūros sustabdymo atveju, PSO prašymo teikėjui raštu nurodo tokio sprendimo priežastis. 
37.6. Jei per 2 mėn. nuo pradinio prašymo sudaryti perdavimo sutartį pateikimo perdavimo sutartis 

tarp PSO ir prašymo teikėjo nėra sudaroma, prašymas pasinaudoti perdavimo sistema nustoja galiojęs. 

37.7. Jei PSO per 14 kalendorinių dienų arba per 7 kalendorines dienas po papildomos informacijos 

gavimo į prašymą pasinaudoti perdavimo sistema neatsako, traktuojama, kad prašymas yra tinkamas. 
38. Perdavimo sutarties sudarymas: 

38.1. PSO pateikdamas siūlymą sudaryti perdavimo sutartį pagal 37.1.1 papunktį, prašymo teikėjui 

el. paštu arba registruotu laišku pateikia pagal PSO svetainėje pateikiamą perdavimo sutarties formą parengtą 
ir pasirašytą perdavimo sutartį.  

38.2. Prašymo teikėjas pasirašytą perdavimo sutartį el. paštu arba registruotu laišku turi PSO išsiųsti 

per 5 darbo dienas nuo jos gavimo.  

38.3. Jei PSO parengtoje sutartyje yra klaidų ar neatitikimų, prašymo teikėjas apie tai nedelsdamas 
turi pranešti PSO ir PSO turi perdavimo sutartį pakoreguoti. 

38.4. PSO el. paštu arba registruotu laišku iš prašymo teikėjo gavęs pasirašytą sutartį, per 5 darbo 

dienas nuo pasirašytos sutarties gavimo dienos elektroniniu paštu arba registruotu laišku išsiunčia prašymo 
teikėjui pasirašytą perdavimo sutartį . 

38.5. Jei prašymo teikėjas pasirašytos sutarties per 38.2 papunktyje nurodytą terminą neatsiunčia, 

prašymas sudaryti perdavimo sutartį laikomas atmestu ir PSO nedelsdamas apie tai informuoja prašymo 
teikėją ir Tarybą 39.1 papunktyje numatyta tvarka. 

38.6. Sutartis ir visi su ja susiję dokumentai gali būti pasirašomi saugiu kvalifikuotu elektroniniu 

parašu. 

39. Atsisakymo suteikti teisę naudotis perdavimo sistema pagrindai ir tvarka: 
39.1. Atsisakymo patenkinti prašymą naudotis perdavimo sistema ar pasirašyti perdavimo sutartį 

atveju, PSO per 10 darbo dienų apie šį savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Tarybą.  

39.2. PSO turi teisę atsisakyti suteikti teisę naudotis perdavimo sistema dėl šių priežasčių: 
39.2.1. prašyme pateikta ne visa reikalinga informacija arba paaiškėja, kad ji yra klaidinga; 
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39.2.2. praleistas Taisyklių 36.4 papunktyje nustatytas prašymų pateikimo galutinis terminas; 

39.2.3. nėra techninių galimybių suteikti perdavimo paslaugą; 
39.2.4. asmuo, pateikęs prašymą, nėra sumokėjęs už anksčiau suteiktas perdavimo paslaugas, jei jos 

jam buvo teikiamos; 

39.2.5. prie perdavimo sistemos prijungta vartotojo dujų sistema ar žaliųjų dujų gamybos įrenginys 
neatitinka Gamtinių dujų įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatytų techninių reikalavimų; 

39.2.6. kitais Gamtinių dujų įstatyme nustatytais atvejais. 

40. Perdavimo sutartis: 

40.1. Perdavimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem šalims. 
40.2. Perdavimo sutartis sudaroma neterminuotam laikui. 

40.3. Taisyklės yra neatskiriama Perdavimo sutarties dalis. 

40.4. Perdavimo sutartyje turi būti nurodoma: 
40.4.1. sutarties šalys ir jų rekvizitai; 

40.4.2. sutarties objektas; 

40.4.3. perdavimo tvarka ir sąlygos; 

40.4.4. paslaugų kainų nustatymo ir jų taikymo tvarka; 
40.4.5. atsiskaitymų tvarka; 

40.4.6. šalių įsipareigojimai, teisės ir pareigos; 

40.4.7. dujų kiekio apskaita; 
40.4.8. dujų kokybė; 

40.4.9. dujų perdavimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos; 

40.4.10. ginčų nagrinėjimo tvarka; 
40.4.11. sutarties pakeitimo, nutraukimo sąlygos; 

40.4.12. informacijos apie perdavimo paslaugas pateikimo tvarka; 

40.4.13. perdavimo sistemos balansavimo tvarka. 

40.5. Perdavimo sutarties šalys nedelsdamos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja viena 
kitą raštu apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus. 

40.6. Perdavimo sutartis gali būti nutraukta: 

40.6.1. perdavimo sutarties šalims susitarus; 
40.6.2. vienai šaliai, pareiškusiai norą vienašališkai nutraukti perdavimo sutartį, prieš 10 dienų apie 

perdavimo sutarties nutraukimą įspėjus kitą šalį, jeigu ta šalis perdavimo sutarties neįvykdo ar netinkamai 

įvykdo ir tai yra esminis perdavimo sutarties pažeidimas Civilinio kodekso 6.217 straipsnio numatytais 
pagrindais, taip pat esminiu pažeidimu laikoma šie atvejai: 

40.6.2.1. sistemos naudotojas laiku neatsiskaito už PSO suteiktas perdavimo paslaugas; 

40.6.2.2. sistemos naudotojas esant Taisyklėse nustatytiems pagrindams nepateikia PSO Taisyklėse 

nustatytais terminais ir sąlygomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių. 
40.6.3. PSO turi teisę vienašališkai nutraukti perdavimo sutartį, prieš 10 dienų apie perdavimo 

sutarties nutraukimą įspėjus sistemos naudotoją, jeigu sistemos naudotojas nesinaudoja perdavimo 

paslaugomis ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. 
40.7. Apie nutrauktas perdavimo sutartis PSO nedelsdamas informuoja gamtinių dujų biržos 

operatorių bei SSO, į kurių skirstymo sistemas pagal nutrauktą perdavimo sutartį buvo transportuojamos 

gamtinės dujos.  

41. Perduodamo dujų kiekio planavimas: 

41.1. Sistemos naudotojas kas ketvirtį viso perdavimo sutarties galiojimo metu privalo EPPS 

nurodyti (deklaruoti) planuojamus kiekvieną mėnesį į perdavimo sistemą įleisti ir (arba) iš perdavimo 

sistemos išleisti dujų kiekius kiekvienai priėmimo ir pristatymo vietai, keturiems artimiausiems ketvirčiams į 
priekį ar trumpesniam laikotarpiui, jei sistemos naudotojas planuoja perdavimo sistema naudotis trumpesnį 

nei vieneri metai laikotarpį. 

41.2. Planuojami į perdavimo sistemą įleisti ir (arba) iš perdavimo sistemos išleisti dujų kiekiai, 
dujų kiekių pakeitimai turi būti pateikiami PSO ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki kiekvieno 

ketvirčio pradžios, pateikiant juos EPPS arba ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki kiekvieno 

ketvirčio pradžios, pateikiant juos raštu.  

41.3. PSO prašymu sistemos naudotojas privalo pateikti planuojamus į perdavimo sistemą įleisti ir 
(arba) iš perdavimo sistemos išleisti dujų kiekius ir kitam (nei nurodyta 41.1 papunktyje) PSO 

pageidaujamam laikotarpiui.  

 
VII SKYRIUS 
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PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMAS 

 
42. Sistemos naudotojams, sudariusiems perdavimo sutartis su PSO, pajėgumų paskirstymas vyksta 

šiame skyriuje nurodyta tvarka. 

43. Taisyklėse nustatytas pajėgumų paskirstymo mechanizmas taikomas visuose įleidimo ir 
išleidimo taškuose.  

44.  Pajėgumai atskirai užsakomi įleidimo taškuose ir atskirai užsakomi išleidimo taškuose. 

45. Sistemos naudotojai turi teisę įsigyti tiek įleidimo pajėgumus, tiek ir išleidimo pajėgumus. 

46. Įleidimo taškuose įsigyti įleidimo pajėgumus privalo tie sistemos naudotojai, kurie patiekia 
dujas į perdavimo sistemą. Pajėgumai įleidimo taškuose iš žaliųjų dujų gamybos įrenginių, nepaisant to, ar 

jos prijungtos prie perdavimo ar prie skirstymo sistemos, užsakomi virtualiame žaliųjų dujų įleidimo taške. 

Sistemos naudotojai, pageidaujantys transportuoti dujas į skirstymo sistemas, kitas perdavimo sistemas ar 
prie perdavimo sistemos tiesiogiai prijungtų vartotojų sistemas, privalo įsigyti išleidimo pajėgumus. 

Sistemos naudotojai, pageidaujantys transportuoti dujas gretimomis gamtinių dujų sistemomis, privalo 

sudaryti sutartis su gretimų gamtinių dujų sistemų operatoriais ir įsigyti gretimos gamtinių dujų sistemos 

įleidimo ir (ar) išleidimo pajėgumus. 
47. Perdavimo paslaugos ir pajėgumų produktai: 

47.1. Visuose sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose PSO siūlo ilgalaikes, trumpalaikes bei 

pertraukiamąsias paslaugas. Tai yra, ilgalaikius, nuo 1 metų trukmės imtinai, ir trumpalaikius, iki 1 metų 
trukmės, nuolatinius (neviršijant techninių pajėgumų) bei pertraukiamuosius pajėgumus. 

47.2. Visuose įleidimo ir išleidimo taškuose PSO siūlo šiuos tipinius pajėgumų produktus: 

47.2.1. metų;  
47.2.2. ketvirčio;  

47.2.3. mėnesio;  

47.2.4. paros; 

47.2.5. einamosios paros pajėgumus. 
47.3. Jeigu PSO identifikuoja ilgesnės trukmės pajėgumų poreikį, PSO gali pasiūlyti ilgesnės 

trukmės pajėgumų produktus (2 metų trukmės ir pan.), prieš tai informuodamas visus sistemos naudotojus ir 

EPPS paskelbdamas konkrečios trukmės pajėgumų paskirstymo terminus. Lietuvos bei Latvijos perdavimo 
sistemų sujungimo taške ilgesnės nei 1 metų trukmės pajėgumų produktais gali būti paskirstoma ne daugiau 

nei 80 proc. techninių sujungimo taško pajėgumų. 

47.4. PSO gali pasiūlyti apribotuosius pajėgumų produktus, įskaitant apribotuosius pajėgumų 
produktus su perdavimo paslaugų pasinaudojimo apribojimais, t. y. pajėgumų produktus suteikiančius teisę 

transportuoti dujas tik į konkretų (-čius) perdavimo sistemos įleidimo ar išleidimo tašką (-us). Apie 

apribotuosius pajėgumų produktus PSO informuoja sistemos naudotojus EPPS ir (ar) PSO interneto 

svetainėje ne vėliau nei prieš 30 dienų iki jų taikymo. 
47.5. Siūlomi pajėgumai yra išreikšti energijos vienetais per laiko vienetą: 

47.5.1. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške – kWh / h; 

47.5.2. Visuose kituose, išskyrus Santakos taško pajėgumus, įleidimo ir išleidimo taškuose – 
MWh / parą. 

47.6. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške PSO siūlo pajėgumus bent 

ateinantiems 5 dujų metams, bet ne ilgesniam kaip ateinančių 15 dujų metų laikotarpiui. Informacija apie 

metiniame metų pajėgumų aukcione paskirstomus pajėgumus skelbiama pajėgumų užsakymo platformoje.  
47.7. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške 20 proc. turimo techninio pajėgumo 

atidedama ir siūloma inter alia: 

47.7.1. 10 proc. turimo techninio pajėgumo siūloma ne anksčiau kaip metiniame metų pajėgumų 
aukcione ir rengiamame pagal aukcionų kalendorių penktaisiais dujų tiekimo metais prieš prasidedant 

atitinkamiems dujų tiekimo metams; 

47.7.2. 10 proc. turimo techninio pajėgumo pirmiausia siūloma ne anksčiau kaip metiniame 
ketvirčio pajėgumų aukcione ir rengiamame pagal aukcionų kalendorių dujų tiekimo metais prieš prasidedant 

atitinkamiems dujų tiekimo metams. 

48. Bendrosios pajėgumų paskirstymo nuostatos: 

48.1. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške 10 proc. techninių sujungimo taško 
pajėgumų yra rezervuojama trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems (angl. day – ahead) paros 

pajėgumams ir einamosios paros pajėgumams (angl. within – day). 
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48.2. Jei pajėgumų naudojimosi pradžios laikas sutampa, pirmiausia paskirstomi ilgalaikiai 

pajėgumai, kurių naudojimosi pradžia yra dujų metų pradžia. Paskirsčius ilgalaikius pajėgumus, paskirstomi 
trumpalaikiai pajėgumai. 

48.3. Jei paskirstant tam tikros trukmės nuolatinius pajėgumus, paklausa pajėgumams viršija pasiūlą 

(pajėgumų poreikis didesnis nei laisvi techniniai pajėgumai), PSO sistemos naudotojams pasiūlo 
pertraukiamuosius šios trukmės pajėgumus. 

48.4. PSO, nustatęs būtinybę atlikti pertraukiamųjų pajėgumų pertraukimą dėl dujų kokybės, slėgio, 

temperatūros, srautų modelio, nuolatinių pajėgumų užtikrinimo, dujų sistemų remonto, priežiūros ar kitų 

vartotojų sistemų prijungimo darbų, su vartotojais arba su tiekėjais susijusių suvaržymų, su viešąja paslauga 
susijusių įsipareigojimų ar pajėgumų valdymo pagal perkrovos valdymo procedūras, taip pat dėl priežasčių 

nurodytų Taisyklių XVIII skyriuje, pajėgumų pertraukimą sistemos naudotojams, tokiu mastu, koks yra 

būtinas nuolatinių pajėgumų užtikrinimui, vykdo taikant proporcingumo arba „pirmas atėjai, pirmas gavai“ 
principą, todėl: 

48.4.1. jei užsakymai pertraukiamiesiems pajėgumams įsigyti buvo pateikti nustatytu (pagal 51, 52 

punktus) užsakymų pateikimo laikotarpiu, pertraukiamųjų pajėgumų pertraukimas, vykdomas taikant 

proporcingumo principą – t. y., konkrečiam sistemos naudotojui tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške 
pertraukiamieji pajėgumai yra mažinami kiekiu, lygiu jo užsakytų tame taške pertraukiamųjų pajėgumų 

kiekio ir visų sistemos naudotojų tame taške užsakytų pertraukiamųjų pajėgumų kiekio santykiui, 

padaugintam iš PSO nustatyto būtino pertraukti pertraukiamųjų pajėgumų kiekio; 
48.4.2. tiems užsakymams, kurie buvo pateikti vėliau (įskaitant užsakymus 55.1 papunktyje 

nurodytiems pajėgumams įsigyti) – pertraukimas vykdomas taikant „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą – 

t. y., pertraukiamųjų pajėgumų pertraukimas vyksta eiliškumu pagal tai, kada buvo užsakytos pertraukiamųjų 
pajėgumų paslaugos, ir vėliausiai pertraukiamuosius pajėgumus užsisakiusiems sistemos naudotojams 

pertraukimas vykdomas pirmiausiai; 

48.4.3. jei pasibaigus nustatytam paraiškų pateikimo laikotarpiui du ar daugiau sistemos naudotojų 

pertraukiamuosius pajėgumus užsakė tuo pat metu, pajėgumų pertraukimas šiems sistemos naudotojams 
vykdomas taikant minėtą proporcingumo principą. 

48.5. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške visi nuolatiniai pajėgumai abiejose 

sujungimo taško pusėse siūlomi kaip susietieji pajėgumai. 
48.6. Jeigu bet kuriuo atitinkamu laikotarpiu vienoje Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų 

sujungimo taško pusėje esama daugiau nuolatinių pajėgumų nei kitoje, perdavimo sistemos operatorius, 

turintis daugiausia nuolatinių pajėgumų, gali siūlyti šiuos papildomus pajėgumus sistemos naudotojams kaip 
nesusietų pajėgumų produktą. 

49. Naujų pajėgumų paklausa: 

49.1. Esant naujų pajėgumų paklausai sujungimo taškuose, kuriems sukurti reikalingos investicijos į 

perdavimo sistemą, jie paskirstomi naudojant didinamųjų pajėgumų nustatymo procesą.  
49.2. Taisyklių 49.1 papunktyje nurodyta procedūra netaikoma tais atvejais, kai pajėgumai 

sukuriami naujai prijungiamoms vartotojų sistemoms ar prijungiamoms dujų sistemoms. Esant tokiai 

situacijai, pajėgumai sukuriami ir paskirstomi Gamtinių dujų įstatymo ir Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
perkrovos valdymo taisyklėse, aprašytose IX skyriuje, nustatyta tvarka. 

50. Pajėgumų užsakymo būdai ir bendrieji principai: 

50.1. Pajėgumai gali būti užsakomi ir patvirtinami: 

50.1.1. per EPPS, kai sistemos naudotojai, norėdami naudotis EPPS, privalo sudaryti teisės naudotis 
šia sistema sutartį ir gauti savo ID bei slaptažodį, arba  

50.1.2. raštu, naudojantis PSO interneto svetainėje pateiktomis užsakymų formomis arba 

50.1.3. per užsakymo platformą, kai sistemos naudotojai, norėdami naudotis užsakymo platforma, 
privalo sudaryti teisės naudotis šia sistema sutartį ir gauti savo prisijungimo duomenis. 

50.2. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taško pajėgumai paskirstomi GSA 

užsakymo platformoje (ang. Capacity booking platform, GSA Platform), vadovaujantis taisyklių 54 punkto 
nuostatomis. 

50.3. Visuose kituose, išskyrus Santakos taško pajėgumus, įleidimo ir išleidimo taškuose pajėgumai 

paskirstomi EPPS.  

50.4.  Jei EPPS ar užsakymo platformos veikla sutrinka, PSO nedelsiant informuoja sistemos 
naudotojus apie sutrikimus, o visos procedūros, kol nėra pašalinami EPPS ar užsakymo platformos trikdžiai, 

yra atliekamos raštu (el. paštu) ir / ar pagal užsakymo platformos taisykles.  

50.5. Sistemos naudotojai pajėgumų užsakymus turi teikti laikydamiesi šių principų: 
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50.5.1. užsakymai pajėgumams turi būti pateikiami tik nustatytu (pagal 51, 52 punktus) užsakymų 

pateikimo laikotarpiu; 
50.5.2. užsakymai pajėgumams įsigyti turi būti pateikiami pagal kiekvieną įleidimo, išleidimo tašką; 

50.5.3. kiekviename užsakyme gali būti pateikiamas prašymas įsigyti tik vienos trukmės (ar paeiliui 

einančių dienų) pajėgumus;  
50.5.4. jei po pajėgumų užsakymo pateikimo sistemos naudotojas iš PSO gauna informaciją, kad jo 

užsakomas pajėgumų kiekis yra tik iš dalies ar išvis nėra tenkinamas, ir jam siūlomi pertraukiamieji 

pajėgumai, sistemos naudotojams per 51.1.4, 52.2.1, 52.2.2 papunkčiuose nustatytus terminus turi pranešti 

PSO, ar sutinka rezervuoti pertraukiamuosius pajėgumus. 
50.6. Užsakymo siuntimo raštu atveju PSO vertina tik laiką, kada užsakymas buvo gautas, o ne 

išsiųstas. 

51. Ilgalaikių pajėgumų užsakymo, patvirtinimo terminai ir paskirstymo principas kituose nei 

Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške: 

51.1. Užsakymai ilgalaikiams pajėgumams turi būti pateikiami ir patvirtinami šiais terminais: 

51.1.1. užsakymai ilgalaikiams pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip likus 21 kalendorinei 

dienai iki naudojimosi pajėgumais pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 6 mėn. iki naudojimosi pajėgumais 
periodo pradžios; 

51.1.2. užsakymai ilgalaikiams pajėgumams raštu priimami ne anksčiau kaip likus 6 mėn. iki 

naudojimosi pajėgumais periodo pradžios ir ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki 51.1.1 papunktyje 
nurodyto vėliausio užsakymų pateikimo termino; 

51.1.3. PSO ne vėliau kaip iki artimiausios darbo dienos, einančios po paskutinės užsakymų 

pateikimo dienos, 16.30 val. informuoja sistemos naudotoją apie jam suteiktus (paskirstytus) nuolatinius 
pajėgumus, ir, jei užsakomas pajėgumų kiekis nėra visiškai tenkinamas, PSO pasiūlo pertraukiamuosius 

pajėgumus;  

51.1.4. sistemos naudotojui pasiūlius pertraukiamuosius pajėgumus, sistemos naudotojas per 5 darbo 

dienas PSO turi išsiųsti patvirtinimą (tiek naudojantis EPPS, tiek elektroniniu paštu), ar sutinka užsakyti 
pertraukiamuosius pajėgumus. Jei sistemos naudotojas per 5 darbo dienas minėto patvirtinimo neatsiunčia, 

sistemos naudotojui priskiriami tik paskirstyti nuolatiniai pajėgumai. 

51.2. Tuo atveju, jei ilgalaikių pajėgumų paklausa viršija techninius pajėgumus, ilgalaikiai 
pajėgumai paskirstomi naudojant proporcingumo (pro rata) principą. Tai yra, kai neužtenka laisvų techninių 

pajėgumų sistemos naudotojų poreikiui tenkinti, pajėgumai konkrečiam sistemos naudotojui paskirstomi 

proporcingai sistemos naudotojų prašomų pajėgumų kiekiui. Todėl sistemos naudotojui paskirstomas 
pajėgumų kiekis yra lygus jo užsakytų tame taške pajėgumų kiekio ir visų sistemos naudotojų tame taške 

užsakyto bendro pajėgumų kiekio santykiui, padaugintam iš PSO turimų laisvų pajėgumų kiekio. Išleidimo 

taškuose į skirstymo sistemas SSO technologinėms reikmėms užsakomi pajėgumai nėra mažinami. 

52. Ketvirčio, mėnesio, paros bei einamosios paros pajėgumų užsakymo, patvirtinimo terminai 

ir jų paskirstymo principai kituose nei Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške: 

52.1. Užsakymai ketvirčio, mėnesio ir paros pajėgumams turi būti pateikiami šiais terminais: 

52.1.1. užsakymai ketvirčio pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 13.00 val. dienos, 
einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 

20 kalendorinių dienų iki naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodo pradžios. Užsakymai ketvirčio 

pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, 

pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodo 
pradžios; 

52.1.2. užsakymai mėnesio pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip 13.00 val. dienos, 

einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi mėnesio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 
20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio dujų mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios. Užsakymai 

mėnesio pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi 

pajėgumai, pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio dujų mėnesio 
pajėgumai yra užsakomi, pradžios; 

52.1.3. užsakymai paros pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 15.00 val. dienos, 

einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 14 

kalendorinių dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios. Užsakymai paros 
pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, 

pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra 

užsakomi, pradžios. 
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52.2. Ketvirčio, mėnesio ir paros pajėgumų užsakymai turi būti patvirtinti 52.2.1 – 52.2.2 

papunkčiuose nurodytais terminais. 
52.2.1. Apie paskirstomą pagal 52.1.1, 52.1.2 papunkčius pajėgumų kiekį PSO informuoja sistemos 

naudotoją per EPPS ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pajėgumų užsakymo gavimo, iki 

16.30 val. Visi pajėgumų užsakymo laikotarpiu gauti pajėgumų užsakymai sumuojami. Jei prašymas nėra 
visiškai tenkinamas ir siūlomi pertraukiamieji pajėgumai, sistemos naudotojas per kiek įmanoma trumpesnį 

laiką, bet ne vėliau kaip iki artimiausios darbo dienos, einančios po siūlymo įsigyti pertraukiamuosius 

pajėgumus dienos, 16.30 val. turi išsiųsti PSO patvirtinimą, ar sutinka rezervuoti pertraukiamuosius 

pajėgumus. Jei sistemos naudotojas iki nustatytų terminų minėto patvirtinimo neatsiunčia, sistemos 
naudotojui priskiriami tik paskirstyti nuolatiniai pajėgumai. 

52.2.2. Apie paskirstomą pagal 52.1.3 papunktį paros pajėgumų kiekį PSO informuoja sistemos 

naudotoją ne vėliau kaip per 1 val. po pajėgumų užsakymo, jeigu užsakymas gautas per EPPS, ir ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną po pajėgumų užsakymo, jeigu užsakymas pateiktas raštu. Jei prašymas nėra visiškai 

tenkinamas ir siūlomi pertraukiamieji pajėgumai, sistemos naudotojas per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet 

ne vėliau kaip iki 15.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais 

periodas – tuo atveju, kai pajėgumai užsakomi per EPPS, ir ne vėliau kaip iki artimiausios darbo dienos, 
einančios po siūlymo įsigyti pertraukiamuosius pajėgumus dienos, 16.30 val. – tuo atveju, jeigu pajėgumai 

užsakomi raštu, turi išsiųsti PSO patvirtinimą, ar sutinka rezervuoti pertraukiamuosius pajėgumus. Jei 

sistemos naudotojas iki nustatytų terminų minėto patvirtinimo neatsiunčia, sistemos naudotojui priskiriami 
tik paskirstyti nuolatiniai pajėgumai. 

52.3. Einamosios paros pajėgumai užsakomi ir patvirtinami: 

52.3.1. Vidiniame išleidimo taške ir virtualiame žaliųjų dujų įleidimo taške: 
52.3.1.1. užsakymai einamosios paros pajėgumams priimami ne vėliau kaip iki P paros 4.00 val., ir 

ne anksčiau kaip P – 1 paros 17.00 val. 

52.3.1.2. apie paskirstomą einamosios paros pajėgumų kiekį PSO informuoja sistemos naudotoją ne 

vėliau kaip per 1 val. po pajėgumų užsakymo. 
52.3.2. Kituose nei 52.3.1 papunktyje nurodytuose taškuose einamosios paros pajėgumai užsakomi 

ir patvirtinami per kiekio paraiškų teikimo ir patvirtinimo procedūrą, aprašytą X skyriuje, užsakant 

papildomus paros pajėgumus. 
52.3.3. Kai užsakymai einamosios paros pajėgumams yra patvirtinami jau prasidėjus dujų parai P, 

pajėgumai yra paskirstomi tik likusioms paros P valandoms. 

52.4. Ketvirčio, mėnesio, paros ir einamosios paros pajėgumai paskirstomi taikant „pirmas atėjai, 
pirmas gavai“ principą. Tai yra, pajėgumai paskirstomi pirmiausia tiems sistemos naudotojams, kurie 

užsakymus pajėgumams pateikė anksčiausiai.  

52.5. Taikant „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, visi tą pačią dujų parą tam tikros trukmės 

pajėgumų užsakymų pateikimo (pagal 52.1.1 – 52.1.3 papunkčius) laikotarpiu gauti užsakymai vertinami, 
kaip užsakymai gauti tuo pačiu laiku. 

52.6. „Pirmas atėjai, pirmas gavai“ principas taikomas tik tuomet, kai sistemoje nėra sutartinės 

perkrovos. Esant situacijai, kai užsakymų, gautų tuo pačiu laiku, pagal 52.5 papunktį, atveju PSO negali 
patenkinti sistemos naudotojų prašymų, turimi pajėgumai sistemos naudotojams yra paskirstomi 

proporcingai prašomiems pajėgumų kiekiams. Skirstant pajėgumus proporcingai prašomiems pajėgumų 

kiekiams, vertinama, kad kiekvieno sistemos naudotojo prašomas pajėgumų kiekis yra ne didesnis nei turimi 

pajėgumai, t. y. jeigu sistemos naudotojas buvo pateikęs prašymą suteikti pajėgumus didesnius negu turimi 
pajėgumai, jo paraiška sumažinama iki turimų pajėgumų dydžio ir tada paskirstoma proporcingai vertinant ir 

kitas sistemos naudotojų pateiktas paraiškas. 

53. Susietasis pajėgumų paskirstymas įleidimo / išleidimo taške su Latvija 

53.1. Įleidimo / išleidimo taške su Latvija yra taikomas ir susietasis pajėgumų paskirstymo būdas. 

Susietasis pajėgumų paskirstymo būdas yra taikomas trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems (angl. 

day – ahead) paros ir einamosios paros (angl. within – day) pajėgumams. 
53.2. Susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu pajėgumus paskirsto gamtinių dujų biržos operatorius. 

Informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstomą perdavimo pajėgumų kiekį skelbia 

gamtinių dujų biržos operatorius. 

53.3. Susietojo pajėgumų paskirstymo būdu pajėgumai P parai paskirstomi šiuo metu:  
53.3.1. prieš dujų parą užsakomi (angl. day – ahead) paros pajėgumai – nuo P – 1 paros 10.00 val. 

iki P-1 paros 14.00 val.; 

53.3.2. einamosios paros (angl. within – day) pajėgumai – nuo P-1 paros 17.30 val. iki P paros 4.00 
val. 
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53.4. Susietojo pajėgumų paskirstymo būdu P parą paskirstoma: 

53.4.1. prieš dujų parą užsakomi (angl. day – ahead) paros pajėgumai – ne mažiau nei 80 proc. P-1 
parą turimų Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taško įleidimo ir išleidimo pajėgumų P 

parai. Tais atvejais, kai Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus turimi pajėgumai yra mažesni nei PSO 

turimi pajėgumai, susietojo pajėgumų paskirstymo būdu gali būti paskirstoma mažiau nei 80 proc. turimų 
Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taško įleidimo ir išleidimo pajėgumų; 

53.4.2. einamosios paros (angl. within – day) pajėgumai – ne mažiau nei 80 proc. turimų Lietuvos 

bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taško įleidimo ir išleidimo pajėgumų P parai, įvertinus pateiktas 

kiekio paraiškas. Gamtinių dujų biržos operatorius gali siūlyti biržoje įsigyti (ir) ar parduoti tik tokį įleidimo 
ir išleidimo pajėgumų parai P kiekį, kurį operatorius gali fiziškai transportuoti per likusį P paros laiką 

skaičiuojant nuo to momento kai gamtinių dujų biržos operatorius PSO pateikia informaciją apie paskirstytus 

pajėgumus. Tais atvejais, kai Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus turimi pajėgumai yra mažesni nei 
PSO turimi pajėgumai, susietojo pajėgumų paskirstymo būdu gali būti paskirstoma mažiau nei 80 proc. 

turimų Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taško įleidimo ir išleidimo pajėgumų. 

53.4.3. PSO viso susietojo pajėgumų paskirstymo laikotarpiu turi teisę gamtinių dujų biržos 

operatoriui pateikti patikslintą informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstomą pajėgumų 
kiekį. 

53.5. Perdavimo pajėgumų kiekį, kuris paskirstomas susietojo pajėgumų paskirstymo būdu, PSO 

apskaičiuoja: 
53.5.1. prieš dujų parą užsakomiems (angl. day – ahead) paros pajėgumams – vertindamas iki P – 1 

paros 9.00 val. sistemos naudotojų pateiktus pajėgumų užsakymus P parai ir informaciją apie susietojo 

pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytinų perdavimo pajėgumų P parą kiekį iki P – 1 paros 9.30 val. 
perduoda gamtinių dujų biržos operatoriui; 

53.5.2. einamosios paros (angl. within – day) pajėgumams – vertindamas iki P-1 paros 17.00 val. 

sistemos naudotojų pateiktus pajėgumų užsakymus ir pateiktas kiekio paraiškas P parai ir informaciją apie 

susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytinų perdavimo pajėgumų P parą kiekį iki P-1 paros 17.30 
val. perduoda gamtinių dujų biržos operatoriui. 

53.6. Gamtinių dujų biržos operatorius informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu P 

parai paskirstytus perdavimo pajėgumus PSO pateikia: 
53.6.1. apie prieš dujų parą užsakomus (angl. day – ahead) paros pajėgumus – kasdien ne vėliau nei 

iki P-1 paros 14.15 val.; 

53.6.2. apie einamosios paros (angl. within – day) pajėgumus – kiekvieną valandą iki P paros 
pabaigos, pradedant P-1 paros 18.00 val.. 

53.7. Prieš dujų parą užsakomi paros pajėgumai (angl. day – ahead) ir einamosios paros (angl. 

within – day) pajėgumai, kurie nėra paskirstomi Taisyklių 53.4 papunktyje nustatyta tvarka, paskirstomi 

Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka. 
53.8. Visi perdavimo pajėgumai, kurie pagal taisyklių 53.4 papunktį buvo numatyti paskirstyti 

susietojo pajėgumų paskirstymo būdu, tačiau paskirstyti nebuvo, paskirstomi Taisyklių 52.3 papunktyje 

nustatyta tvarka. 
54. Pajėgumų paskirstymo tvarka pajėgumų užsakymo  platformoje: 

54.1. Teisė dalyvauti pajėgumų paskirstymo aukcione suteikiama sistemos naudotojui, su pajėgumų 

užsakymo platformos operatoriumi sudariusiam sutartį dėl naudojimosi užsakymo platforma. 

54.2. Prieš pajėgumų paskirstymo aukcioną užsakymo platformos svetainėje skelbiama informaciją 
apie: 

54.2.1. įleidimo / išleidimo taško turimus pajėgumus, kurie bus paskirstomi užsakymo platformoje; 

54.2.2. užsakymo platformoje paskirstomų pajėgumų kiekius pagal pajėgumų produktus; 
54.2.3. pajėgumų paskirstymo aukciono datą; 

54.2.4. mažų ar didelių kainos kitimo žingsnių vertę – ilgainiui didėjančios kainos aukcionas (angl. 

ascending clock auctions); 
54.2.5. mažiausia kainą – vienodos kainos aukcionas (angl. uniform-price). 

54.3. PSO skelbia informaciją nurodytą Taisyklių 54.2.2 papunktyje ne vėliau kaip: 

54.3.1. likus 20 kalendorinių dienų iki metų produktų paskirstymo aukcione pradžios; 

54.3.2. likus 14 kalendorinių dienų iki ketvirčio produktų paskirstymo aukcione pradžios; 
54.3.3. likus 7 kalendorinių dienų iki mėnesio produktų paskirstymo aukcione pradžios; 

54.3.4. paros produktų paskirstymo aukciono pradžioje; 

54.3.5. paros produktų paskirstymo aukcionui pasibaigus ir kiekvieną kartą prieš pradedant 
einamosios paros pajėgumų produktų paskirstymo aukcionus. 
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54.4. Rengiant pertraukiamųjų pajėgumų produktų aukcionus, PSO savo internetinėje svetainėje 

skelbia siūlomus pertraukiamųjų pajėgumų produktus, jei jie žinomi, prieš pajėgumų užsakymo platformoje 
pradžią. 

54.5. Pajėgumų paskirstymas aukciono būdu vyksta aukciono kalendoriuje nurodytomis dienomis ir 

užsakymo platformos taisyklėse nustatyta tvarka.  
54.6. Metų, ketvirčio ir mėnesio produktų paskirstymas aukciono būdu vykdomas naudojant 

ilgainiui didėjančios kainos aukcioną (angl. ascending clock auctions). Paros ir einamosios paros produktų 

paskirstymas aukciono būdu vykdomas naudojant vienodos kainos aukcioną (angl. uniform-price). 

55. Nepaskirstyti, atsisakyti ir nepanaudoti pajėgumai: 
55.1. Pasibaigus tam tikros trukmės pajėgumų užsakymo terminui, PSO siūlo rinkai visus 

kiekvienos trukmės dar nepaskirstytus, atsisakytus bei nepanaudotus nuolatinius pajėgumus. 

 
VIII SKYRIUS 

ANTRINĖ PAJĖGUMŲ RINKA 

 

56. PSO, siekdamas, kad kuo optimaliau būtų išnaudoti perdavimo sistemos pajėgumai, ir sistemos 
naudotojams būtų suteikiama teisė laisvai prekiauti perdavimo pajėgumais, organizuoja antrinę pajėgumų 

rinką. 

57. Visais pirminėje rinkoje siūlomais 47.2 papunktyje nurodytais pajėgumų produktais, išskyrus 
einamosios paros pajėgumus, ar jų dalimis (trumpesniais pajėgumų periodais), apskaičiuotais dujų paromis, 

prekiaujama antrinėje rinkoje. 

58. PSO ir sistemos naudotojų vaidmuo antrinėje rinkoje yra nustatomas žemiau nurodytais 
principais: 

58.1. PSO yra antrinės prekybos pajėgumais administratorius; 

58.2. sistemos naudotojai yra pajėgumų teisių turėtojai, todėl antrinėje pajėgumų rinkoje sudaryti 

sandoriai sukuria teises ir pareigas sistemos naudotojams, perleidusiems ir (ar) įsigijusiems pajėgumus 
antrinėje rinkoje. 

59. Antrinės pajėgumų rinkos objektas: 

59.1. Antrinėje pajėgumų rinkoje yra prekiaujama teisėmis naudotis pajėgumais. Tai yra, 
parduodant pajėgumus antrinėje rinkoje perleidžiamos teisės (ar jų dalis) naudotis tam tikro laikotarpio 

pajėgumais tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške, o įsipareigojimai perdavimo sistemos operatoriui, 

įskaitant įsipareigojimą apmokėti už perleistus pajėgumus, lieka pajėgumus perleidžiančiam sistemos 
naudotojui. 

60. Prekybos antrinėje rinkoje sąlygos: 

60.1. Sistemos naudotojai siekiantys antrinėje rinkoje parduoti teisę naudotis pajėgumais tam tikru 

laikotarpiu turi turėti pagal sutartį pirminėje rinkoje įsigytus pajėgumus, apimančius ir tą laikotarpį.  
60.2. Antrinėje rinkoje perleidžiamų pajėgumų kaina ir kitos Taisyklių 62.4 papunktyje nenurodytos 

galimos su pajėgumų perleidimu susijusios sąlygos yra nustatomos perleidžiant pajėgumus dalyvaujančių 

sistemos naudotojų tarpusavio susitarimu. 
60.3. Jeigu pajėgumai pirminėje rinkoje yra įsigyti kaip susietieji pajėgumai, antrinėje rinkoje jais 

galima prekiauti tik kaip susietaisiais pajėgumais. 

60.4. prekyba antrinėje pajėgumų rinkoje vykdoma: 

60.4.1. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taško antrinė pajėgumų prekyba 
vykdoma GSA užsakymo platformoje, vadovaujantis naudojimosi GSA platforma taisyklėmis; 

60.4.2. Visuose kituose įleidimo ir išleidimo taškuose pajėgumai paskirstomi – EPPS. 

61. Sistemos naudotojų teisės ir pareigos, prekiaujant antrinėje rinkoje: 

61.1. Sistemos naudotojų teisės: 

61.1.1. įsigyti ar perleisti pajėgumus antrinėje rinkoje pagal dvišalę pajėgumų pirkimo – pardavimo 

sutartį;  
61.1.2. Taisyklėse nurodyta tvarka EPPS ar raštu pateikti prašymus ir siūlymus pirkti ar parduoti 

pajėgumus antrinėje rinkoje; 

61.1.3. EPPS ir (ar) PSO interneto svetainėje gauti visą susijusią antrinėje pajėgumų rinkoje 

ketinamų perleisti ar įsigyti pajėgumų informaciją (pajėgumų tipą, įleidimo / išleidimo tašką, kuriame 
pajėgumai perleidžiami ar įsigyjami, kiekį ir t. t.), įskaitant prašymo / siūlymo perleisti ar įsigyti pajėgumus 

antrinėje rinkoje teikiančio sistemos naudotojo kontaktinę informaciją; 

61.1.4. gauti iš PSO informaciją apie jų sudarytų sandorių antrinėje pajėgumų rinkoje patvirtinimą 
ar atmetimą; 
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61.1.5. pakeisti ar atšaukti sudarytus ir patvirtintus pajėgumų antrinėje rinkoje sandorius; 

61.1.6. gauti iš PSO informaciją, jei atšauktus sandorius PSO, dėl 66.3 papunktyje nurodytų 
priežasčių, laiko neatšauktais. 

61.2. Sistemos naudotojų pareigos: 

61.2.1. laikytis Taisyklių ir Perdavimo sutarties nuostatų; 
61.2.2. teikiant prašymą ar siūlymą pirkti ar parduoti pajėgumus antrinėje rinkoje – nurodyti visą 

62.4 papunktyje nurodytą informaciją; 

61.2.3. Taisyklėse nurodyta tvarka pranešti PSO apie antrinėje pajėgumų rinkoje sudarytus 

pajėgumų įsigijimo ar perleidimo sandorius bei informaciją apie atšauktus sandorius; 
61.2.4. prekiaujant antrinėje pajėgumų rinkoje, laikytis Taisyklėse nurodytų su prekyba antrinėje 

pajėgumų rinkoje susijusių terminų ir sąlygų. 

62. Prašymų / siūlymų sudaryti sandorius antrinėje rinkoje pateikimo sąlygos ir terminai: 

62.1. Sistemos naudotojai prašymus ir siūlymus pirkti ar parduoti pajėgumus antrinėje rinkoje turi 

pateikti EPPS arba raštu. Prašymų / siūlymų pateikimo raštu atveju, jie turi būti pateikiami pagal PSO 

svetainėje pateiktą formą, ir turi būti išsiųsti iš perdavimo sutartyje nurodyto ar naujausio EPPS įregistruoto 

(jei sistemos naudotojo el. paštas, nurodytas perdavimo sutartyje, buvo keičiamas) el. pašto adreso PSO 
nurodytu el. pašto adresu. 

62.2. Sistemos naudotojai, norėdami perleisti ar įsigyti pajėgumus antrinėje rinkoje, 

prašymus / siūlymus pirkti ar parduoti pajėgumus privalo teikti laikydamiesi šių terminų: 
62.2.1. jei naudojamasi EPPS, prašymą / siūlymą pirkti / parduoti pajėgumus, kurių naudojimosi 

periodo pradžia yra para P, turi pateikti ne vėliau kaip likus iki tos paros 2 darbo dienoms, iki 15.00 val.;  

62.2.2. jei prašymas / siūlymas pateikiamas raštu, prašymą / siūlymą pirkti / parduoti pajėgumus, 
kurių naudojimosi periodo pradžia yra para P, turi pateikti ne vėliau kaip likus iki tos paros 4 darbo dienoms, 

iki 15.00 val. PSO, laiku gavęs raštu tinkamai parengtą prašymą / siūlymą įsigyti / perleisti pajėgumus, per 2 

darbo dienas jį patalpina EPPS.  

62.3. Taisyklių 62.2.1 ir 62.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais prašymus / siūlymus pirkti, 
parduoti pajėgumus antrinėje rinkoje gali pateikti, priimti ir patvirtinti EPPS užregistruotas (-i) įgaliotas (-ti) 

sistemos naudotojo darbuotojas (-ai).  

62.4. Teikiant prašymą / siūlymą perleisti ar įsigyti pajėgumus antrinėje rinkoje turi būti nurodoma 
ši informacija: 

62.4.1. perdavimo sistemos įleidimo / išleidimo taškas; 

62.4.2. pajėgumų laikotarpis paromis; 
62.4.3. pajėgumų tipas (nuolatiniai / pertraukiamieji); 

62.4.4. pajėgumų kiekis ir tai, ar šis kiekis gali būti išskaidomas į mažesnius vienetus; 

62.4.5. pajėgumai yra perkami ar parduodami; 

62.4.6. prašymą / siūlymą perleisti ar įsigyti pajėgumus antrinėje rinkoje teikiančio sistemos 
naudotojo kontaktinė informacija (el. pašto adresas ir (ar) tel. Nr.). 

62.5. Informaciją apie visus sistemos naudotojų pateiktus prašymus / siūlymus pirkti, parduoti 

pajėgumus antrinėje rinkoje PSO pateikia EPPS ir PSO interneto svetainėje per 2 darbo dienas – jei 
prašymai / siūlymai pirkti / parduoti pajėgumus buvo pateikti raštu, ir nedelsiant (realiu laiku) – jei 

prašymai / siūlymai pirkti / parduoti pajėgumus buvo pateikti naudojantis EPPS. Jei nėra galimybės naudotis 

šia sistema ar PSO interneto svetaine (veikimas laikinai sutrinka ir pan.), PSO sistemos naudotojus apie kitų 

sistemos naudotojų pateiktus prašymus / siūlymus pirkti, parduoti pajėgumus informuoja el. paštu per kiek 
įmanoma trumpesnį laiką, bet ne vėliau nei iki kitos darbo dienos, po EPPS ar PSO interneto svetainės 

laikino sutrikimo užfiksavimo, 16.30 val. 

63. Sandorių antrinėje rinkoje sudarymas ir informavimo apie sudarytus sandorius sąlygos: 

63.1. Pajėgumų pardavėjas, perleisdamas pajėgumus kitam sistemos naudotojui, turi su juo sudaryti 

dvišalę pajėgumų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje numatomos pajėgumų perleidimo sąlygos.  

63.2. 63.1 papunktyje nurodytos sutarties rekomenduojama forma yra skelbiama PSO interneto 
svetainėje. 

63.3. Suinteresuotas sistemos naudotojas, norėdamas pirkti / parduoti pajėgumus turi susisiekti su 

EPPS pateikto siūlymo / prašymo teikėju dėl sandorio sudarymo. Sudarius sandorį, apie tai abu sistemos 

naudotojai informuoja PSO raštu arba per EPPS. 
64. Sandorių patvirtinimas: 

64.1. PSO patvirtina, kad 63.3 papunktyje nurodytas sandoris buvo sudarytas, jei PSO gavo 

informaciją apie tokio sandorio sudarymą iš abiejų sistemos naudotojų.  



 

21 

64.2. Informaciją apie sudarytus paros ar ilgesnės trukmės pajėgumų perleidimo sandorius PSO turi 

gauti ne vėliau nei likus 2 val. iki kiekio paraiškų pateikimo galutinio termino, nurodyto 86.1papunktyje.  
64.3. Atsakymą apie sandorio patvirtinimą PSO sistemos naudotojams pateikia el. paštu nedelsiant, 

bet ne vėliau kaip per 1,5 val. po informacijos apie sudarytą sandorį gavimo iš abiejų sandorio šalių. 

65. Atsisakymas patvirtinti sandorį: 

65.1. PSO turi teisę atsisakyti patvirtinti sandorį dėl šių priežasčių: 

65.1.1. Jei informacija apie sandorio sudarymą gauta tik iš vieno sistemos naudotojo; 

65.1.2. Jei sistemos naudotojų pateikta informacija nesutampa ar yra nevisiškai pateikta; 

65.1.3. Jei informaciją apie sudarytus sandorius sistemos naudotojai PSO pateikia vėliau nei 
nurodyta 64.2 papunktyje. 

65.2. Apie atsisakymą patvirtinti sudarytą sandorį PSO informuoja abi sandorio šalis. 

65.3.  Jei PSO atsisako patvirtinti sandorį, toks sandoris neįsigalioja. 
66. Patvirtintų sandorių atsisakymas: 

66.1. Sistemos naudotojai turi teisę pakeisti ar atšaukti sudarytus ir patvirtintus pajėgumų antrinėje 

rinkoje sandorius. 

66.2. Sistemos naudotojai, norėdami atšaukti PSO patvirtintus sandorius, apie tai privalo informuoti 
PSO ne vėliau nei iki kiekio paraiškų pateikimo galutinio termino, nurodyto 86.1papunktyje. 

66.3. Sandoris laikomas atšauktu tik tada, jeigu PSO gavo informaciją apie tokio sandorio 

atšaukimą iš abiejų sistemos naudotojų, prieš tai pranešusių apie tokio sandorio sudarymą. Jei informacija 
apie sandorio atšaukimą gauta tik iš vieno sistemos naudotojo, sandoris laikomas neatšauktu, ir apie tai 

nedelsiant PSO informuoja sandorio šalis. 

67. PSO interneto svetainėje viešai skelbia ir kartą per dieną atnaujina informaciją apie antrinėje 
rinkoje siūlomų / prašomų ir perleistų pajėgumų bendrus kiekius ir kitą apibendrintą su tokiais sandoriais 

susijusią informaciją (įleidimo / išleidimo taškas, pajėgumo tipas ir pan.). 

 

IX SKYRIUS 

PERDAVIMO SISTEMOS PERKROVOS VALDYMAS 

 

68. PSO, siekdamas efektyviai išnaudoti techninius pajėgumus ir taip sudaryti sąlygas sistemos 
naudotojams užsisakyti reikiamus pajėgumus, kai pajėgumų paklausa viršija pasiūlą, atlieka perdavimo 

sistemos perkrovos valdymo procedūras. 

69. PSO perkrovos valdymą atlieka šiomis priemonėmis: 
69.1. priimdamas atsisakytus (perleistinus) pajėgumus;  

69.2. taikydamas ilgalaikių pajėgumų mechanizmą „naudok arba prarask“; 

69.3. prieš dieną siūlydamas nepanaudotus nuolatinius pajėgumus kaip pertraukiamuosius; 

69.4. taikydamas perviršinio rezervavimo ir atpirkimo (angl. oversubscription and buy-back) 
sistemą. 

70. Priemonės, išvardintos 69.1– 69.4 papunkčiuose, yra taikomos įleidimo / išleidimo taške su 

valstybe nare – Latvija bei įleidimo / išleidimo taške su valstybe nare – Lenkija, 69.1 – 69.3 papunkčiuose 
nurodytos priemonės – įleidimo taške iš SGD terminalo, 69.3 papunktyje nurodyta priemonė – įleidimo taške 

iš Baltarusijos bei išleidimo taškuose į skirstymo ir vartotojų sistemas. PSO perkrovos valdymą atlieka šiuo 

eiliškumu: 

70.1. pirma eile, perskirstydamas atsisakytus (perleistinus) pajėgumus; 
70.2. antra eile, siūlydamas pertraukiamuosius pajėgumus; 

70.3. trečia eile, paskirstydamas pajėgumus kurie buvo atsiimti naudojant ilgalaikių pajėgumų 

mechanizmą „naudok arba prarask“;  
70.4. ketvirta eile, taikydamas perviršinio rezervavimo ir atpirkimo (angl. oversubscription and buy-

back) sistemą. 

71. Įsigytų nuolatinių pajėgumų atsisakymo procedūros tvarka ir sąlygos: 

71.1. Nuolatinių pajėgumų atsisakymo procedūra yra vykdoma 71.1.1 – 71.1.6 papunkčiuose 

nurodyta tvarka ir sąlygomis: 

71.1.1. Sistemos naudotojai turi teisę kreiptis į PSO dėl įsigytų pajėgumų, kuriuos sistemos 

naudotojas užsakė tam tikrame įleidimo / išleidimo taške, išskyrus pajėgumų produktus, kurių galiojimo 
trukmė yra trumpesnė nei vienos paros laikotarpis, atsisakymo (perleidimo). 

71.1.2. PSO, gavęs sistemos naudotojo prašymą dėl pajėgumų atsisakymo, tais atvejais, kai įleidimo 

arba išleidimo taškuose susidaro sutartinė perkrova, informaciją apie atsisakomų pajėgumų kiekį, 
įleidimo / išleidimo tašką, kuriame atsisakomi pajėgumai, per 2 darbo dienas (arba tais atvejais, kai įleidimo 
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arba išleidimo taškuose sistemos naudotojų kreipimosi metu dėl pajėgumų atsisakymo nėra susidariusi 

sutartinė perkrova – per 1 darbo dieną nuo sutartinės perkrovos susidarymo) patalpina EPPS – jei pajėgumų 
atsisakymo prašymas buvo pateiktas raštu, ir nedelsiant (realiu laiku) – jei pajėgumų atsisakymo prašymas 

buvo pateiktas naudojantis EPPS. 

71.1.3. PSO atsisakomus pagal 71.1.2 papunktį pajėgumus perskirsto, kai atsiranda sistemos 
naudotojų, pageidaujančių įsigyti pajėgumus tame taške. Pirmiausia yra perskirstomi tie atsisakomi 

pajėgumai, dėl kurių atsisakymo prašymas pagal 71.1.2 papunktį buvo pateiktas anksčiausiai. 

71.1.4. Apie atsisakytų pajėgumų perskirstymą pajėgumų atsisakantis sistemos naudotojas yra 

informuojamas nedelsiant. 
71.1.5. Esant situacijai, kai paklausa atsisakomiems pagal 71.1.2 papunktį pajėgumams viršija tokių 

atsisakomų pajėgumų pasiūlą, atsisakomi pajėgumai paskirstomi proporcingai sistemos naudotojų prašomų 

įsigyti atsisakomų pajėgumų kiekiui.  
71.1.6. Sistemos naudotojas išlaiko savo teises ir įsipareigojimus dėl įsigytų ir atsisakytų, tačiau dar 

neperskirstytų, pajėgumų iki tol, kol PSO juos perskirsto. 

72. Ilgalaikių pajėgumų mechanizmas „naudok arba prarask“: 

72.1. Šio mechanizmo taikymas grindžiamas tuo, kad PSO turi teisę iš dalies arba visiškai atsiimti 
sistemos naudotojo nuolat nepakankamai išnaudojamus įsigytus pajėgumus tam tikrame įleidimo / išleidimo 

taške, jei sistemos naudotojas nepardavė ar nepasiūlė priimtinomis sąlygomis savo nepanaudotų pajėgumų 

(antrinėje rinkoje ar pateikdamas prašymą PSO perleisti pajėgumus), ir jei kiti sistemos naudotojai prašo 
nuolatinių pajėgumų. 

72.2. PSO atlieka pajėgumų perskirstymą pagal šią „naudok arba prarask“ perkrovos valdymo 

procedūrą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:  
72.2.1. PSO negali visiškai ar iš dalies patenkinti sistemos naudotojų prašymų / užsakymų metams 

ar ilgesniam laikotarpiui įsigyti pajėgumus tam tikrame sistemos taške; 

72.2.2. PSO nustato, kad tame taške, kuriame sistemos naudotojai pageidauja pajėgumų, kitas (kiti) 

sistemos naudotojas (-ai) balandžio 1 d. – rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. – kovo 31 d. laikotarpiais išnaudoja 
mažiau nei 80 % užsakytų pajėgumų ir jų neperleidžia antrinėje rinkoje kitiems sistemos naudotojams.  

72.3. Jei visos 72.2 papunkčio sąlygos yra tenkinamos, PSO apie šią situaciją praneša sistemos 

naudotojams (-ui), turintiems (-čiam) nepanaudotų pajėgumų šiam norimam pajėgumų periodui 
pageidaujamame įleidimo / išleidimo taške. Pranešime pateikiami prašomi pajėgumai, kokia maksimali dalis 

nuo nepanaudotų pajėgumų (atveju, jei keli sistemos naudotojai turi nepanaudotų pajėgumų tame taške) gali 

būti perleista kitiems sistemos naudotojams, ir nurodoma, kad sistemos naudotojai, kurie turi perteklinių 
pajėgumų, per 5 darbo dienas turi juos pasiūlyti antrinėje rinkoje. 

72.4. Jei pajėgumų prašantis sistemos naudotojas reikalingų pajėgumų per 10 darbo dienų nuo PSO 

pranešimo (pagal 72.3 papunktį) išsiuntimo sistemos naudotojams, turintiems nepanaudotų pajėgumų, 

antrinėje rinkoje negauna, PSO kreipiasi į sistemos naudotojus ir prašo jų nurodyti faktinius atitinkamame 
taške tam tikro periodo (-ų) pajėgumų poreikius. Prašomą informaciją sistemos naudotojai turi pateikti ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo datos. 

72.5. Jei sistemos naudotojai PSO prašymu, nurodytu 72.4 papunktyje, dokumentais pagrindžia 
pajėgumų poreikį, PSO informuoja pajėgumų prašantį sistemos naudotoją, kad perteklinių pajėgumų nėra. 

72.6. Jei sistemos naudotojai dokumentais negali pagrįsti dalies ar visų pajėgumų poreikio, arba 

prašomos pagal 72.4 papunktį informacijos nepateikia, PSO inicijuoja priverstinį pajėgumų perleidimą prieš 

tai tuos sistemos naudotojus informuodamas. 
72.7. Jei keli sistemos naudotojai turi nepanaudotų pajėgumų ir jiems inicijuojamas priverstinis 

pajėgumų perleidimas, arba keli sistemos naudotojai šios procedūros metu pareiškė norą perleisti pajėgumus, 

PSO pajėgumų perleidimą atlieka proporcingumo principu, reiškiančiu, kad: 
72.7.1. priverstinio pajėgumų perleidimo atveju – perleidžiamas kiekis yra lygus sistemos naudotojo 

tam tikrame taške (kuriame kitas (kiti) sistemos naudotojas (-ai) pageidauja pajėgumų) užsakytų, tačiau 

nepanaudotų, pajėgumų kiekio ir visų sistemos naudotojų, kuriems inicijuojamas priverstinis pajėgumų 
perleidimas, tame taške užsakyto, tačiau nepanaudoto, bendro pajėgumų kiekio santykiui, padaugintam iš 

kito (-tų) sistemos naudotojo (-ojų) pageidaujamo pajėgumų kiekio; 

72.7.2. kelių sistemos naudotojų noro perleisti pajėgumus atveju – perleidžiamas kiekis yra lygus 

sistemos naudotojo tam tikrame taške (kuriame kitas (kiti) sistemos naudotojas (-ai) pageidauja pajėgumų) 
užsakytų, tačiau nepanaudotų ir prašomų perleisti, pajėgumų kiekio ir visų sistemos naudotojų, pareiškusių 

norą perleisti pajėgumus, tame taške nepanaudoto ir prašomo perleisti pajėgumų kiekio santykiui, 

padaugintam iš kito (-tų) sistemos naudotojo (-ojų) pageidaujamo pajėgumų kiekio. 
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72.8. Priverstinio pajėgumų perleidimo atveju, pajėgumų prašantis sistemos naudotojas yra 

įpareigotas juos įsigyti iš PSO, mokėdamas už pajėgumus kainą, apskaičiuotą proporcingai likusiam 
pajėgumų laikotarpiui. 

72.9. Sistemos naudotojas išlaiko savo teises ir įsipareigojimus dėl įsigytų ir perleistų, tačiau dar 

neperskirstytų, pajėgumų iki tol, kol PSO juos perskirsto. 
72.10. Priverstinio pajėgumų perleidimo atveju, iš sistemos naudotojo, kuris turi nepanaudotų 

pajėgumų ir kuriam inicijuojamas priverstinis pajėgumų perleidimas, pajėgumų kiekis kitam (-iems) 

sistemos naudotojui (-ams) perleidžiamas negrąžintinai.  

73. Prieš dieną siūlomi nepanaudoti pajėgumai: 

73.1. Sutartinės perkrovos atveju, PSO, įvertinęs sistemos naudotojų pagal X skyriuje nurodytą 

tvarką pateiktas kiekio paraiškas konkrečiai parai (P), nepanaudotus paros (P) nuolatinius pajėgumus prieš 

dieną (P – 1 parą) siūlo pirminėje rinkoje kaip pertraukiamuosius. 
73.2. 73.1papunktyje nurodyti pajėgumai yra siūlomi šiuose perdavimo sistemos taškuose: 

73.2.1. įleidimo / išleidimo taške su valstybe nare – Latvija; 

73.2.2. įleidimo / išleidimo taške su valstybe nare – Lenkija; 

73.2.3. įleidimo taške iš Baltarusijos; 
73.2.4. įleidimo taške iš SGD terminalo; 

73.2.5. išleidimo taškuose į skirstymo ir vartotojų sistemas.  

74. Perviršinio rezervavimo ir atpirkimo sistema ir jos taikymas: 

74.1. Gavęs sistemos naudotojo prašymą dėl pajėgumų užsakymų, kai yra sutartinė perkrova, PSO, 

įvertinęs statistinius ankstesnio laikotarpio užsakytų ir panaudotų pajėgumų tam tikrame įleidimo / išleidimo 

taške duomenis ir nustatęs, jog tame taške techniniai pajėgumai istoriškai nėra visi išnaudojami, bei 
atsižvelgdamas į scenarijus dėl galimai nepanaudotinų pajėgumų tame taške konkrečiu laikotarpiu kiekio, 

rinkai pasiūlo papildomus pajėgumus – pajėgumus, viršijančius techninius pajėgumus. 

74.2. Siūlydamas papildomus pajėgumus PSO atsižvelgia į su tuo susijusią galimą riziką ir 

pajėgumų atpirkimo rinkoje tikimybę. 
74.3. Sistemos naudotojas prašymą parai P parduoti papildomus pajėgumus turi pateikti PSO ne 

vėliau kaip P – 1 paros 10.00 val. PSO ne vėliau kaip iki P – 1 paros 12.00 val. apskaičiuoja ir sistemos 

naudotojus informuoja EPPS apie papildomus pajėgumus. Jei P – 1 para yra nedarbo ar oficialios šventės 
diena, sistemos naudotojas prašymą parduoti papildomus pajėgumus, o PSO apskaičiuoti ir sistemos 

naudotojus informuoti apie papildomus pajėgumus turi paskutinę prieš parą P – 1 einančią darbo dieną.  

74.4. Esant situacijai, kai visi sistemos naudotojai nori 100 % pasinaudoti užsakytais pajėgumais, 
tačiau PSO negali patenkinti tokio sistemos naudotojų poreikio, PSO taiko pajėgumų atpirkimo procedūrą, 

kuria siekia antrinėje rinkoje iš sistemos naudotojų atpirkti techninius pajėgumus viršijantį užsakytą 

pajėgumų kiekį. 

74.5. Apie prašomą atpirkti konkrečiam laikotarpiui pajėgumų kiekį ir kainą PSO ne vėliau kaip iki 
P paros 12.00 val. informuoja sistemos naudotojus EPPS. 

74.6. Pajėgumų atpirkimo kaina negali būti didesnė nei tai parai nustatyta einamosios paros 

pajėgumų kaina padauginta iš koeficiento 3.  
74.7. Pajėgumų atpirkimo procedūroje gali dalyvauti visi sistemos naudotojai, kurie turi tai parai, 

kuriai organizuojama atpirkimo procedūra, rezervuotus nuolatinius perdavimo pajėgumus.  

74.8. Sistemos naudotojai, dalyvaujantys pajėgumų atpirkimo procedūroje, pasiūlymus atpirkti 

pajėgumus privalo PSO pateikti ne vėliau kaip iki P paros 14 val. Sistemos naudotojas pateikdamas 
pasiūlymą atpirkti pajėgumus nurodo siūlomų atpirkti pajėgumų kiekį ir kainą.  

74.9. PSO turi teisę Sistemos naudotojo pateiktą siūlymą atpirkti pajėgumus patenkinti visiškai arba 

iš dalies. 
74.10. PSO pajėgumus atperka vadovaudamasis mažiausios kainos principu, t. y. pirmiausia yra 

atperkami tie pajėgumai, kuriuos sistemos naudotojai siūlo atpirkti už mažiausią kainą.  

74.11. PSO apie sutikimą atpirkti pajėgumus Sistemos naudotoją informuoja ne vėliau nei iki P 
paros 16 val.  

74.12. Sistemos naudotojas iš PSO gavęs informaciją apie atperkamus perdavimo pajėgumus 

privalo pateikti patikslintą kiekio paraišką parduotų pajėgumų kiekiu sumažindamas prašomus transportuoti 

dujų kiekius.  
74.13. Tuo atveju, kai po pajėgumų atpirkimo procedūros PSO neatperka reikiamo pajėgumų kiekio 

ir negali įvykdyti visų parai P patvirtintų kiekio paraiškų, PSO privalo riboti nuolatinius perdavimo 

pajėgumus. Vykdant nuolatinių pajėgumų ribojimą pirmiausia yra ribojami trumpiausi pajėgumų produktai 
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(pradedant einamosios paros pajėgumais). Tos pačios trukmės nuolatiniai pajėgumai yra ribojami 

proporcingai parai P pateiktos kiekio paraiškos dydžiui. 
75. Tuo atveju, jei kuriame nors perdavimo sistemos įleidimo ar išleidimo taške nustatoma 

perdavimo pajėgumų kaina yra lygi 0 EUR / MWh, PSO taiko mokestį už tokių pajėgumų nepanaudojimą. 

Mokestis už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus taikomas, jei tenkinamos abi šios sąlygos: 
75.1. Įleidimo ar išleidimo į perdavimo sistemą taške, kuriame nustatyta perdavimo pajėgumų kaina 

yra lygi 0 EUR / MWh, susidaro sutartinė perkrova; 

75.2. Kai sistemos naudotojas panaudoja mažiau nei 80 proc. konkrečią parą užsakytų, bet kitiems 

sistemos naudotojams neperleistų ar PSO negrąžintų, kaip tai numatyta Taisyklių 71.1.1 papunktyje, 
pajėgumų. 

76. Mokesčio, už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus dydis, yra lygus paros, kurią 

pajėgumai nėra panaudojami, vidutinei nuolatinių įleidimo į perdavimo sistemą pajėgumų paros produkto 
kainai.  

77. Mokėtina suma už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus yra apskaičiuojama pagal 

formulę: 

 
kur, 

S – mokėtina suma už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus; 
Pužs – sistemos naudotojo konkrečiai parai užsakyti nuolatiniai perdavimo pajėgumai; 

Ppan – sistemos naudotojo konkrečią parą panaudoti nuolatiniai perdavimo pajėgumai; 

Pperl – sistemos naudotojo kitiems sistemos naudotojams perleisti konkrečios paros pajėgumai; 

Pgrąž – sistemos naudotojo pagal Taisyklių 71.1.1 papunktį grąžinti perdavimo pajėgumai; 
K – mokesčio, už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus dydis, apskaičiuotas pagal Taisyklių 76 

punktą. 

 
X SKYRIUS 

KIEKIO PARAIŠKŲ TEIKIMO IR PATVIRTINIMO TVARKA 

 
78. Sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laikotarpiu būtų vykdomas dujų perdavimas, 

privalo iš anksto, šiame skyriuje nurodytais terminais, pranešti PSO apie dujų srautą, kurį nori įleisti į 

sistemą arba išleisti iš jos. Sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laikotarpiu būtų vykdomas dujų 

perdavimas įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, apie dujų srautą, kurį nori įleisti į sistemą privalo iš 
anksto pranešti SGD terminalo operatoriui.  

79. Sistemos naudotojai turi teisę pareiškiamą dujų kiekį koreguoti. 

80. Dujų kiekiai, išreikšti kWh, kiekvienai paros P valandai ar kiekvienai paros valandai ilgesniam 
laikotarpiui (7 dienoms, su teise atnaujinti duomenis) turi būti pareiškiami visuose įleidimo ir išleidimo 

taškuose. 

81. Nepateikus kiekio paraiškų tam tikrai parai, laikoma, kad:  
81.1. sistemos naudotojo pareiškiamas kiekis yra lygus nuliui – įleidimo ir išleidimo taškuose, 

kuriuose konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamas ir išleidžiamas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo 

tai parai tuose taškuose po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam kiekiui; 

81.2. sistemos naudotojo pareiškiamas kiekis yra lygus jo paskutiniam pareikštam kiekiui – visuose 
kituose nei 81.1 papunktyje nurodytuose įleidimo ir išleidimo taškuose. 

82. Kiekio paraiškų turinys: 

82.1. Sistemos naudotojas, pateikdamas kiekio paraišką ar patikslintą kiekio paraišką PSO, turi 
nurodyti šią informaciją: 

82.1.1. Įleidimo / išleidimo tašką; 

82.1.2. dujų srauto kryptį; 

82.1.3. sistemos naudotojo identifikacinį kodą; 
82.1.4. sistemos naudotojo susijusios šalies identifikacinį kodą; 

82.1.5. dujų parą P (paras), kuriai (-ioms) yra pareiškiamas dujų kiekis; 

82.1.6. transportuotiną dujų kiekį. 
83.  Kiekio paraiškų teikimo sąlygos: 

83.1. Sistemos naudotojas, gali teikti kiekio paraiškas ar patikslintas kiekio paraiškas šiomis 

sąlygomis: 
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83.1.1. sistemos naudotojo pateikiama kiekio paraiška dėl norimų įleisti į sistemą dujų kiekių 

neprivalo sutapti su kiekio paraiška dėl norimų išleisti dujų kiekių iš sistemos, ir atvirkščiai, nes dujos gali 
būti perkamos ir parduodamos įleidimo – išleidimo sistemos viduje. 

83.1.2. sistemos naudotojas tam tikrame sistemos įleidimo / išleidimo taške gali pareikšti ne didesnį 

dujų kiekį nei yra įsigijęs pajėgumų tame taške, išskyrus atveju, aprašytu 87.1 papunktyje; 
83.1.3. jei pareiškiamas konkrečiai valandai kiekis yra didesnis nei galima transportuoti maksimaliai 

išnaudojant įsigytus pajėgumus, laikoma, kad teikiant kiekio paraišką užsakomi papildomi pajėgumai, 

viršijantys jau įsigytus pajėgumus; 

83.1.4. Esant situacijai, kai paklausa papildomiems pagal 83.1.3 papunktį pajėgumams viršija tokių 
pajėgumų pasiūlą (laisvus techninius pajėgumus), papildomi pajėgumai paskirstomi proporcingai sistemos 

naudotojų prašomų įsigyti papildomų pajėgumų kiekiui. Todėl sistemos naudotojui paskirstomas papildomų 

pajėgumų kiekis yra lygus jo prašomų įsigyti tam tikrame įleidimo / išleidimo taške papildomų pajėgumų 
kiekio ir visų sistemos naudotojų prašomų įsigyti papildomų pajėgumų tame taške kiekio santykiui, 

padaugintam iš laisvų techninių pajėgumų tame taške kiekio. 

83.1.5. tuo atveju, jei laisvų pagal 83.1.3 papunktį pajėgumų, viršijančių įsigytus pajėgumus, nėra, 

jie sistemos naudotojui nesuteikiami. 
83.1.6. įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške SGD terminalo operatorius perduoda PSO 

informaciją apie sistemos naudotojo pateiktus ir SGD terminalo operatoriaus patvirtintus SGD išdujinimo 

užsakymus ir juose nurodytus išdujintinus gamtinių dujų kiekius. 
84. Dujų kiekių suderinimas: 

84.1. Abiejose įleidimo ir išleidimo taškų pusėse dujų srautai yra skaičiuojami vienodai, todėl PSO 

atlieka nuolatinę suderinimo procedūrą ir su gretimos sistemos operatoriumi sutikrina, ar konkrečiame taške 
sistemos naudotojo pateiktoje kiekio paraiškoje planuojami įleisti / išleisti dujų kiekiai atitinka sistemos 

naudotojo susijusios šalies pateiktoje kiekio paraiškoje planuojamą išleisti / įleisti dujų kiekį. 

84.2. Jei 84.1 papunktyje nurodyti dujų kiekiai neatitinka, taikoma mažesnio pareiškiamo dujų 

kiekio taisyklė (‚lesser rule‘), kai, tuo atveju, jei įleidimo arba išleidimo taške dujas pristatantis ir jas 
gaunantis sistemos naudotojai pageidauja įleisti arba išleisti skirtingą dujų kiekį, perdavimo sistemos 

operatorius didesnio pareiškiamo dujų kiekio reikšmę mažina iki mažesnio pareiškiamo dujų kiekio 

reikšmės. 
84.3. Sistemos naudotojų SGD terminalo operatoriui pateikti ir SGD terminalo operatoriaus 

patvirtinti SGD išdujinimo užsakymai yra tapatūs kiekių paraiškoms, todėl perdavimo sistemos įleidimo iš 

SGD terminalo taške dujų kiekių suderinimo procedūra nėra atliekama. 
85. Pareiškiamo dujų kiekio informacijos keitimasis: 

85.1. Sistemos naudotojai kiekio paraiškas (atitinkamai ir patikslintas kiekio paraiškas) pateikia ir 

visą su tuo susijusią informaciją apie priimtas / atmestas / sumažintas kiekio paraiškas iš PSO gauna 

naudodamiesi EPPS. Šios sistemos veikimo sutrikimo atveju, informacija keičiamasi el. paštu ar telefonu. 
85.2. Kiekio paraiškas gali pateikti tik tokią teisę turintys sistemos naudotojų darbuotojai, kurie 

identifikuojami arba sutartyje dėl perdavimo paslaugų, ar sutartyje dėl teisės naudotis EPPS. 

85.3. Informaciją apie kiekio paraiškas (atitinkamai ir patikslintas kiekio paraiškas) pateiktas 
įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške sistemos naudotojui pateikiama kai tokią informaciją PSO gauna iš 

SGD terminalo operatorius. 

86. Kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai: 

86.1. Kiekio paraiškos parai P gali būti pateikiamos bet kuriuo metu, tačiau priimamos tik tos kiekio 
paraiškos, kurios pateikiamos iki kiekio paraiškų pateikimui skirto galutinio termino – ne vėliau nei iki P – 1 

paros 15.00 val. 

86.2. PSO, susijusiems sistemos naudotojams, laiku pateikusiems kiekio paraišką, ne vėliau nei iki 
P – 1 paros 17.00 val. išsiunčia patvirtinimo pranešimą apie parą P planuojamus transportuoti dujų kiekius, 

kuriame nurodoma: 

86.2.1. ar kiekio paraiškos patvirtintos; 
86.2.2. ar pateiktose kiekio paraiškose (vienoje ar daugiau) nurodytas dujų kiekis dėl tam tikrų 

priežasčių (tokių kaip pajėgumų trūkumas ar netinkamai pateikiamos informacijos pareiškiant) nėra 

sumažintas ar atmestas; 

86.2.3. ar pateiktose kiekio paraiškose nurodytas dujų kiekis dėl atliekamos suderinimo procedūros, 
PSO ar gretimos sistemos operatoriaus iniciatyva, nėra sumažintas ar atmestas. 

86.3. Patvirtinant kiekius PSO atsižvelgia ir į sutarties tarp PSO ir sistemos naudotojo sąlygas. 

87. Patikslintų kiekio paraiškų pateikimo sąlygos ir patvirtinimo terminai: 
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87.1. Patikslinta kiekio paraiška traktuojama kaip papildomų pajėgumų užsakymas, jei teikiant 

patikslintą kiekio paraišką tam tikram taškui pareiškiamas didesnis dujų kiekis nei galima transportuoti 
maksimaliai išnaudojant įsigytus pajėgumus tame taške.  

87.2. Jei sistemos naudotojo patikslintoje kiekio paraiškoje tam tikram taškui pateikiamas dujų 

kiekis yra mažesnis už pirminį pareikštą kiekį, šiam sistemos naudotojui tame taške užsakyti pajėgumai nėra 
koreguojami. 

87.3. Patikslintos kiekio paraiškos gali būti siunčiamos bet kuriuo patikslintos kiekio paraiškos ciklo 

metu, prasidedančiu P – 1 paros 17.00 val. ir besibaigiančiu paros P 4.00 val. 

87.4. Patikslintos kiekio paraiškos ciklo metu sistemos naudotojas turi teisę koreguoti kiekio 
paraiškas tiek visoms 24, tiek likusioms paros P valandoms, šiomis sąlygomis: 

87.4.1. sistemos naudotojas patvirtintas (-ą) kiekio paraiškas (-ą) visoms paros P valandoms gali 

koreguoti P – 1 paros 17.00 val. – P – 1 paros 5.00 val. laikotarpiu (tai yra, PSO patikslintas kiekio paraiškas 
priima ne anksčiau kaip nuo P – 1 paros 17.00 val. ir ne vėliau kaip likus 2 val. iki paros P pradžios); 

87.4.2. sistemos naudotojas patvirtintas (-ą) kiekio paraiškas (-ą) likusioms paros P valandoms gali 

koreguoti P – 1 paros 5.00 val. – P paros 4.00 val. laikotarpiu (tai yra, PSO patikslintas kiekio paraiškas 

priima ne anksčiau kaip likus 2 val. iki paros P pradžios ir ne vėliau kaip likus 3 val. iki paros P pabaigos). 
87.5. PSO, gavęs patikslintą kiekio paraišką, per 2 val. informuoja sistemos naudotoją ir nurodo, ar 

patikslintos, pagal 87.4.1 – 87.4.2 papunkčius, kiekio paraiškos yra priimtos, dujų kiekiai dėl suderinimo 

procedūros nėra sumažinti, bei tai, ar susijusi šalis gretimoje sistemoje nepateikė naujų patikslintų kiekio 
paraiškų. 

87.6. Pagal patikslintas kiekio paraiškas prašomas dujų kiekio pokytis įvyksta po 2 val. (prasidedant 

kiekvienai valandai) nuo patikslintos kiekio paraiškos ciklo pradžios (pvz., paros P 14.30 val. gauta 
patikslinta kiekio paraiška įsigalios tik po 17.00 val. likusioms paros P valandoms – t. y. 17.00 val. – 6.00 

val.), išskyrus atvejus, kai: 

87.6.1. sistemos naudotojas prašo vėlesnio tokio pokyčio laiko arba 

87.6.2. sistemos naudotojas prašo ankstesnio tokio pokyčio laiko ir PSO sutinka, kad tai įvyktų 
anksčiau. 

88. Kiekio paraiškų ir patikslintų kiekio paraiškų atmetimas (nepriėmimas): 

88.1. PSO kiekio paraiškas ar patikslintas kiekio paraiškas turi teisę atmesti ir apie tai informuoti 
susijusius sistemos naudotojus per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne vėliau nei per 2 val. po kiekio 

paraiškų ar patikslintų kiekio paraiškų pateikimo termino pabaigos. 

88.2. PSO turi teisę nepriimti sistemos naudotojo kiekio paraiškos ar patikslintos kiekio 
paraiškos, jeigu: 

88.2.1. kiekio paraiška neatitinka kiekio paraiškų turiniui keliamų reikalavimų ir (arba) 

88.2.2. kiekio paraiškų atveju, pareikštas tam tikrame taške kiekis viršija sistemos naudotojo 

įsigytus tame taške pajėgumus, o laisvų pajėgumų tame taške nėra; 
88.2.3. paros kiekio paraiškų ar patikslintų kiekio paraiškų atveju, susidaro situacija, kai sistemos 

naudotojui nuo patikslintos kiekio paraiškos įsigaliojimo likusios netransportuotos dujų kiekio pagal pateiktą 

patikslintą kiekio paraišką dalies (NKPP) ir parai P likusių valandų (T) skaičiaus santykis viršija sistemos 
naudotojo užsakytą maksimalų valandinį dujų kiekį (MVK), kuris gali būti transportuotas sistemos 

naudotojui, atsižvelgiant į jo nuolatinius pajėgumus (t. y., jei NKPP/T > MVK); 

88.2.4. patikslintų kiekio paraiškų atveju, susidaro situacija, kad pareiškiamas mažesnis kiekis, nei 

faktiškai jau buvo transportuota iki patikslintos kiekio paraiškos įsigaliojimo; 
88.2.5. PSO negauna reikiamos dujų kiekių suderinimui informacijos iš gretimos sistemos 

operatoriaus. 

88.3. Jei patikslinta kiekio paraiška yra atmetama, PSO sistemos naudotojui taiko paskutinį 
patvirtintą kiekį, jei toks yra.  

89. Kitos kiekio paraiškų teikimo ir patvirtinimo procedūrose taikomos sąlygos: 

89.1. PSO vertina tik paskutinę konkrečiame taške tam tikram laikotarpiui laiku pateiktą kiekio 
paraišką / patikslintą kiekio paraišką. 

89.2. PSO, vertindamas, ar kiekio paraiškos pateiktos laiku, atsižvelgia tik į tą laiką, kada jos buvo 

gautos, o ne išsiųstos. 

89.3. Jei PSO sistemos naudotojui per 2 val. nuo kiekio paraiškos gavimo neatsiunčia pranešimo 
apie patvirtintą / atmestą / sumažintą kiekio paraišką, sistemos naudotojas privalo nedelsiant kreiptis į PSO. 

89.4. PSO pasilieka teisę sustabdyti patikslintų kiekio paraiškų teikimo ciklą ar pailginti jo trukmę. 

Apie tai PSO susijusius sistemos naudotojus turi informuoti nedelsiant. 
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89.5. Sistemos naudotojas konkrečiame taške įsigijęs tiek įleidimo, tiek išleidimo pajėgumus, 

teikdamas patikslintą kiekio paraišką (be dujų kiekio) gali pakeisti ir dujų srauto kryptį. 
89.6. PSO iš gretimos sistemos operatoriaus gavęs informaciją, jog pastarojo sistemos naudotojai 

dėl techninių ar kitų priežasčių nepristatė ar nepaėmė kiekio paraiškoje nurodyto dujų kiekio, arba PSO 

neturi galimybės šio kiekio transportuoti dėl galimo perdavimo paslaugos pertraukimo, PSO susijusių 
sistemos naudotojų kiekio paraiškose pateiktus dujų kiekius turi teisę koreguoti, apie tokius pakeitimus 

susijusius sistemos naudotojus informuojant iš anksto. 

89.7. PSO pareiškiamą dujų kiekį gali sumažinti ir dėl techninių, avarinių, dujų kokybės neatitikimo 

ir kt. priežasčių. Kiekiai dėl šių priežasčių mažinami proporcingai. 
89.8. PSO teikia pirmenybę nuolatinių pajėgumų pareiškimui. Todėl, jei keli sistemos naudotojai 

įsigijo pertraukiamųjų pajėgumų ir bendras kiekio paraiškose nurodytas transportuotinas dujų kiekis viršija 

techninius pajėgumus, PSO turimus pajėgumus sistemos naudotojams padalija proporcingai pareiškiamiems 
pertraukiamųjų pajėgumų kiekiams. Atliekant šią procedūrą PSO nėra atsakingas už gretimos sistemos 

operatoriaus vykdomą suderinimo procedūrą. 

89.9. Įleidimo ir išleidimo su kitomis dujų perdavimo sistemomis taškuose gali būti nustatyti kitokie 

kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai. Jei yra nustatomi kitokie nei Taisyklių 86 punkte 
nustatyti kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai, PSO ne vėliau nei prieš 30 dienų iki jų taikymo 

informuoja sistemos naudotojus EPPS ir (ar) PSO interneto svetainėje. 

89.10. Įleidimo ir išleidimo su kitomis dujų perdavimo sistemomis taškuose patikslintos kiekio 
paraiškos gali būti teikiamos tik tuomet, kai PSO su kitos perdavimo sistemos operatoriumi sudarytoje 

bendradarbiavimo sutartyje yra numatęs patikslintų kiekio paraiškų suderinimo procedūrą. PSO ne vėliau nei 

prieš 30 dienų informuoja sistemos naudotojus EPPS ir (ar) PSO interneto svetainėje apie galimybę teikti 
patikslintas kiekio paraiškas įleidimo ir išleidimo su kitomis dujų perdavimo sistemomis taškuose.  

89.11. Perdavimo sistemos įleidimo iš SGD terminalo taške kiekio paraiškos patikslinimas gali būti 

pateiktas arba kiekio paraiškos gali būti atmetamos (nepriimamos) tais atvejais, ta apimtimi ir terminais, 

kuriais SGD terminalo operatorius Naudojimosi SGD terminalo taisyklėmis nustato teisę pateikti patikslintus 
SGD išdujinimo užsakymus arba atmesti pateiktus SGD išdujinimo užsakymus. 

89.12. Vienpusių kiekio paraiškų ir patikslintų kiekio paraiškų teikimas Lietuvos bei Lenkijos 

perdavimo sistemų sujungimo taške: 
89.12.1. vienpusės kiekio paraiškos ir patikslintos kiekio paraiškos gali būti teikiamos, kai dėl to 

susitaria Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos naudotojai; 

89.12.2. Lietuvos perdavimo sistemos naudotojas apie susitarimą teikti vienpuses kiekio paraiškas ir 
patikslintas kiekio paraiškas privalo informuoti Lietuvos perdavimo sistemos operatorių; 

89.12.3. abiejų sistemos naudotojų vardu vienpuses kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas 

teikia Lenkijos perdavimo sistemos naudotojas ir jos turi būti teikiamos tik Lenkijos perdavimo sistemos 

operatoriui;  
89.12.4. gautas vienpuses kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas Lenkijos perdavimo 

sistemos operatorius persiunčia Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui; 

89.12.5. Lietuvos perdavimo sistemos operatorius iš Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus 
gavęs vienpuses kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas patikrina, ar Lietuvos perdavimo sistemos 

naudotojas yra pateikęs įgaliojimą atitinkamam Lenkijos perdavimo sistemos naudotojui teikti vienpuses 

kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas; 

89.12.6. pasibaigus kiekio paraiškų ir patikslintų kiekio paraiškų suderinimo procedūrai, apie 
suderinimo rezultatus Lenkijos perdavimo sistemos operatorius informuoja Lenkijos perdavimo sistemos 

naudotoją, Lietuvos perdavimo sistemos operatorius informuoja Lietuvos perdavimo sistemos naudotoją. 

 

XI SKYRIUS 

PRISKIRIAMŲ DUJŲ KIEKIŲ NUSTATYMAS 

 
90. PSO sistemos naudotojams kiekvienai parai priskiriamus įleidimo taške įleistus ir išleidimo 

taške išleistus dujų kiekius, skirtus atsiskaitymui už dujas ir naudojimosi perdavimo sistema apimtims 

nustatyti, nustato pagal šioje dalyje aprašytą priskiriamų dujų kiekių nustatymo tvarką. 

91. Jei tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške dujas tiekia ir pristato tik vienas sistemos 
naudotojas, ir jeigu PSO su gretimos perdavimo sistemos PSO nėra sudaręs sutarties, kurioje yra numatyta 

techninio balansavimo sąskaita, bendras tame taške pagal matavimo rezultatus nustatytas dujų kiekis bus 

priskirtas šiam sistemos naudotojui. 
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92. Kai dujas tiekia daugiau nei vienas sistemos naudotojas, faktiniai dujų kiekiai sistemos 

naudotojui yra priskiriami 95 punkte nurodyta tvarka ir sąlygomis.  
93. Į pristatymo vietas, kur dujų apskaitos duomenys fiksuojami rečiau nei kas parą – nekasdienės 

apskaitos vietose: 

93.1. patiektam paros dujų kiekiui nustatyti naudojami prognozuojančia šalimi paskirto SSO 
pateikti dujų kiekių suvartojimo per parą duomenys; 

93.2. per 3 darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui dujų kiekiai yra patikslinami pagal 

faktinius kiekius, apskaitytus per ataskaitinį laikotarpį, jeigu prognozuojančia šalimi paskirtas SSO tokius 

duomenis pateikia;  
93.3. per metus dujų kiekiai gali būti dar kartą tikslinami pagal SSO pateiktus duomenis. Patikslinti 

duomenys pateikiami kartu su duomenimis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. 

94. Sistemos naudotojas kiekvieną parą iš PSO gauna informaciją apie ankstesnei dujų parai jam 
priskirtus į perdavimo sistemą įleidžiamus ir iš jos išleidžiamus dujų kiekius 96 punkte nurodyta tvarka ir 

terminais. 

95. Kiekio priskyrimo nustatymo skirtinguose taškuose tvarka: 

95.1. Įleidimo ir išleidimo iš / į gretimų perdavimo sistemų (-as) taškuose kiekvieną parą sistemos 
naudotojams priskiriamas dujų kiekis nustatomas pagal 95.1.1 – 95.1.2 papunkčius. 

95.1.1. Jei PSO yra sudaręs sutartį su gretimos perdavimo sistemos operatoriumi dėl techninio 

balansavimo, dujų kiekių priskyrimas nustatomas šiuo būdu: 
95.1.1.1.  perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo iš / į gretimų perdavimo sistemų (-as) taškuose 

sistemos naudotojui konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamas ir išleidžiamas dujų kiekis yra lygus sistemos 

naudotojo tai parai tuose taškuose po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam 
kiekiui; 

95.1.1.2. skirtumas tarp bendro dujų kiekio pagal visas sistemos naudotojams patvirtintas tam tikro 

taško kiekio paraiškas ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir 

gretimos perdavimo sistemos operatoriaus administruojamai techninio balansavimo sąskaitai.  
95.1.2. Perdavimo sistemos įleidimo iš trečiosios šalies taške sistemos naudotojui konkrečiai parai 

priskiriamas įleidžiamų dujų kiekių priskyrimas vyksta pagal 95.1.2.1 – 95.1.2.2 papunkčiuose nurodytus 

metodus. 
95.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio balansavimo 

sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra 

numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais: 
95.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo 

laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros 

patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui; 

95.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per 
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš perdavimo 

sistemos išleistas dujų kiekis; 

95.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį buvo 
patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos naudotojų faktiškai 

iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo grafiką, įleistas dujų kiekis, 

viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos naudotojams (pagal jų turimą tiekimo 

lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir 
dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų; 

95.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo – pardavimo sutartis ir (ar) 

biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį; 
95.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus 

tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų) administruojamai 

techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma su keliais sistemos 
naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems techninio balansavimo sutartis 

priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų 

kiekiui. 

95.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo sutartis su 
gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio 

balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais: 
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95.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo 

laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros 
patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui; 

95.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per balansavimo 

laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros 
patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui; 

95.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir 

pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo sutartyje numatyto dujų 

tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams) sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. 
Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems 

sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 

95.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį 
papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 

95.1.2.2.2 papunktį priskirtą dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena 

kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų 

kiekis; 
95.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio 

ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima priskirti vadovaujantis 

95.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 95.1.2.2.3 papunktį nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas 
visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal 95.1.2.2.1 – 95.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių 

sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo 

laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 95.1.2.2.1 – 95.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo 
laikotarpiui priskirtų dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena 

kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų 

kiekis; 

95.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas dujų 
kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 95.1.2.2.1 – 95.1.2.2.4 papunkčius sumai. 

95.2. Sistemos naudotojui transportuojančiam dujas iš trečiosios šalies į trečiąją šalį per Lietuvos 

Respublikos teritoriją dujų kiekiai priskiriami šiais principais: 
95.2.1. išleidimo taške į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemą priskiriamas 

bendras tame taške pagal matavimo rezultatus nustatytas dujų kiekis; 

95.2.2. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo įleidimo taške dujų kiekis priskiriamas 
pagal Taisyklių 95.1.1 papunktį; 

95.2.3. įleidimo taške iš Baltarusijos Respublikos perdavimo sistemos priskirtas dujų kiekis yra 

lygus iš pagal 95.2.1 papunktį nustatyto dujų kiekio atėmus dujų kiekį nustatytą pagal 95.2.2 papunktį. Pagal 

šį papunktį priskirtas dujų kiekis negali viršyti per ataskaitinį laikotarpį fiziškai patiekto dujų kiekio įleidimo 
taške iš Baltarusijos Respublikos.  

95.3. Perdavimo sistemos įleidimo iš SGD terminalo taške sistemos naudotojui konkrečiai parai 

priskiriamas įleidžiamas dujų kiekis yra lygus SGD terminalo operatoriaus patvirtintame tos paros sistemos 
naudotojo SGD išdujinimo užsakyme nurodytam kiekiui.  

95.4. Išleidimo į skirstymo sistemas ir tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų vartotojų 

sistemas taškuose sistemos naudotojams priskiriamas dujų kiekis nustatomas žemiau nurodytais būdais: 

95.4.1. taškuose, kur dujos pristatomos į skirstymo sistemas, konkretiems sistemos naudotojams 
kiekvieną parą priskiriamus dujų kiekius nustato PSO, remdamasis iš SSO pagal PSO ir SSO 

bendradarbiavimo sutartyje nustatytą tvarką gauta informacija; 

95.4.2. taškuose, kur dujos pristatomos į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų vartotojų 
sistemas, konkretiems sistemos naudotojams kiekvieną parą priskiriamus dujų kiekius nustato PSO, 

remiantis matavimo prietaisų duomenimis. 

95.5. Paskirstant dujų kiekius virtualiuose įleidimo ir išleidimo taškuose, sistemos naudotojui 
priskirtas dujų kiekis atitinka sistemos naudotojo patvirtintose kiekio paraiškose nurodytiems kiekiams. 

95.6. Virtualiame žaliųjų dujų įleidimo taške dujų kiekis nustatomas žemiau nurodytais būdais: 

95.6.1. taškuose, kur žaliosios dujos pristatomos iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų 

žaliųjų dujų įleidimo taškų, konkretiems sistemos naudotojams kiekvieną parą priskiriamus dujų kiekius 
nustato PSO, remdamasis iš žaliųjų dujų gamintojo gauta informacija; 

95.6.2. taškuose, kur žaliosios dujos pristatomos iš prie skirstymo sistemos prijungtų žaliųjų dujų 

įleidimo taškų, konkretiems sistemos naudotojams kiekvieną parą priskiriamus dujų kiekius nustato PSO, 
remdamasis iš SSO gauta informacija. 
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96. Informacijos apie priskiriamus dujų kiekius keitimasis: 

96.1.  Informaciją apie sistemos naudotojams konkrečiai parai priskirtus dujų kiekius, išreikštus 
MWh, PSO teikia per EPPS. 

96.2.  EPPS veikimo sutrikimo atveju, informacija keičiamasi el. paštu ar telefonu. 

96.3.  PSO sistemos naudotojams informaciją apie jiems priskirtus dujų kiekius teikia dviem 
etapais: preliminarius duomenis kiekvieną parą ir apibendrintus mėnesio duomenis kas mėnesį, kaip 

nurodyta 96.4.1.1 ir 96.4.2.1 papunkčiuose. Tuo būdu išskiriami: 

96.3.1. pirminis priskyrimas – sistemos naudotojams preliminariai nustatomas ir pranešamas 

paros / parų dujų kiekis, grindžiamas nepatvirtintais matavimo ar prognoziniais duomenimis, ir  
96.3.2. galutinis priskyrimas – sistemos naudotojams galutinai nustatomas ir pranešamas 

paros / parų dujų kiekis, grindžiamas patvirtintais (dar kartą perskaičiuotais, sutikrintais) matavimo ar 

faktiniais duomenimis. 
96.4. Pirminių ir galutinių priskyrimų informacija sistemos naudotojams teikiama šia tvarka:  

96.4.1. informavimas apie pirminį priskyrimą vykdomas šia tvarka: 

96.4.1.1. PSO kiekvieną dujų parą iki 14.00 val. (P + 1) išsiųsdamas pirminio priskyrimo pranešimą 

informuoja sistemos naudotoją apie ankstesnei dujų parai (P) jam priskirtus įleistus ir išleistus dujų kiekius; 
96.4.1.2. PSO, sistemos naudotojui pateikdamas pirminį priskyrimą, kartu pateikia ir informaciją 

apie jam nustatytą pirminį paros dujų kiekių disbalansą, apskaičiuotą Balansavimo taisyklėse nurodyta 

tvarka, kuris, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, gali būti tikslinamas PSO; 
96.4.2. informavimas apie galutinį priskyrimą vykdomas šia tvarka: 

96.4.2.1.  PSO ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurio 

metu buvo perduodamos dujos, kiekvienam sistemos naudotojui EPPS sistemoje pateikia informaciją 
(ataskaitą ar jos suvestinę) apie galutinai jam priskirtus (jei reikia, patikslintus) išleidžiamus ir įleidžiamus 

dujų kiekius, kurie bus naudojami atsiskaitymui (pateikiama informacija apie paros ir mėnesio dujų kiekių 

vertes, jų viršutinę šilumingumo vertę). 

96.4.2.2. dujų kiekiai gali būti dar kartą tikslinami, jeigu SSO arba PSO patikslina duomenis apie į 
pristatymo vietą transportuotą dujų kiekį, bet ne už ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.  

97. Priskiriamų dujų kiekių išleidimo taškuose nustatymas matavimo prietaisų gedimo 

atveju: 
97.1. Matavimo prietaisų gedimo ar netinkamo jų funkcionavimo nustatymo iki atsiskaitymui 

naudojamų kiekių nustatymo atveju, gedimo metu pristatomus paros kiekius nustato PSO. 

97.2. Matavimo prietaisų gedimo nustatymo po atsiskaitymui naudojamų kiekių nustatymo atveju, 
PSO atlieka procedūrą, nurodytą 162.7 papunktyje. 

 

XII SKYRIUS 

Vartojimo pajėgumų nustatymas vidiniame išleidimo taške 

 

98. Sistemos naudotojai, kurie transportuoja dujas į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtas 

vartotojo sistemas, PSO deklaruoja reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų perdavimo 
sistemos pristatymo vietoje, vadovaudamiesi Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir 

gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis. 

99. Jeigu sistemos naudotojas laiku nedeklaruoja reikalingų vartojimo pajėgumų, vadovaudamasis 

Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo 
tvarkos aprašo nuostatomis, vartojimo pajėgumus nustato PSO. 

100. Skirstymo sistemos operatorius PSO pateikia informaciją apie SSO išduotos gamtinių dujų 

skirstymo licencijos teritorijoje esančiose skirstymo sistemose kiekvienam sistemos naudotojui nustatytus 
vartojimo pajėgumus. SSO ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį buvo tikslinami 

vartojimo pajėgumai pabaigos, informuoja PSO apie skirstymo sistemoje patikslintus vartojimo pajėgumus 

bei apie laikotarpį, už kurį jie yra tikslinami. 
101. Metams nustatyti vartojimo pajėgumai konkrečioje pristatymo vietoje nėra keičiami ir (ar) 

perskaičiuojami, išskyrus atvejus, kai pasibaigus metams, keičiantis pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam 

valdytojui) ar nutraukus dujų perdavimą ir (ar) skirstymą į konkrečią dujų pristatymo vietą, nustatoma, kad 

jie buvo didesni. Jei paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą 
transportuotas dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai ir saugumo 

dedamosios lėšų mokėjimai patikslinami. Taip pat turi būti perskaičiuojami mokėjimai už perdavimo 

paslaugas, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį bei perdavimo paslaugų kainą už vartojimo 
pajėgumus. 
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102. PSO informaciją apie sistemos naudotojui nustatytus vartojimo pajėgumus pateikia EPPS. 

 
XIII SKYRIUS 

PERDAVIMO KAINŲ NUSTATYMAS IR TAIKYMAS 

 
103. Už perdavimo paslaugas sistemos naudotojams taikomos PSO nustatytos ir su Taryba 

suderintos dujų perdavimo kainos.  

104. Galiojančios dujų perdavimo kainos skelbiamos PSO interneto svetainėje.  

105. Dujų perdavimo kainos nustatomos už: 
105.1. pajėgumus – įleidimo ir išleidimo taškuose; 

105.2. perduotą dujų kiekį – išleidimo taškuose; 

105.3. vartojimo pajėgumus – vidiniame išleidimo taške. 
106. Kiekviename perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taške nustatomos perdavimo kainos už 

nuolatinius ir pertraukiamuosius pajėgumus. Pagal pajėgumų trukmę PSO nustato kainas už šiuos pajėgumų 

produktus: metų, ketvirčio, mėnesio, paros ir einamosios paros pajėgumus. Vidiniame išleidimo taške yra 

nustatoma vartojimo pajėgumų kaina. 
107. Nustatyta perdavimo kaina už metų pajėgumus ir vartojimo pajėgumus konkrečiuose įleidimo ir 

išleidimo taškuose per metus nekinta ir taikoma sistemos naudotojo konkrečiuose įleidimo ir išleidimo 

taškuose metams užsakytiems pajėgumams ir nustatytiems vartojimo pajėgumams. Už metų pajėgumus bei 
už vartojimo pajėgumus sistemos naudotojas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį moka lygiomis dalimis, taikant 

tuo metu galiojančias perdavimo paslaugų kainas.  

108. Perdavimo kaina už ketvirčio pajėgumus konkrečiuose įleidimo ir išleidimo taškuose nustatoma 
vieną kartą per metus kiekvienam ketvirčiui. Perdavimo kaina už ketvirčio pajėgumus taikoma sistemos 

naudotojo konkrečiuose įleidimo ir išleidimo taškuose atitinkamam ketvirčiui užsakytiems pajėgumams. Už 

ketvirčio pajėgumus sistemos naudotojas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį moka lygiomis dalimis. 

109. Perdavimo kainos už mėnesio, paros ir einamosios paros pajėgumus konkrečiuose įleidimo ir 
išleidimo taškuose nustatomos vieną kartą per metus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui. Perdavimo kainos 

už mėnesio, paros ir einamosios paros pajėgumus taikomos sistemos naudotojo konkrečiuose įleidimo ir 

išleidimo taškuose atitinkamą kalendorinį mėnesį užsakytiems mėnesio, paros ar einamosios paros 
pajėgumams. 

110. Jei tam tikru laikotarpiu PSO suteikia mažesnius pertraukiamuosius pajėgumus nei užsakė 

sistemos naudotojas, perdavimo kaina už pertraukiamuosius pajėgumus taikoma tik už faktiškai suteiktus 
pertraukiamuosius pajėgumus. 

111. Perdavimo kaina už kiekį taikoma sistemos naudotojo transportuotam dujų kiekiui per 

kiekvieną perdavimo sistemos išleidimo tašką. 

112. Kaina už viršytus pajėgumus: 
112.1. PSO sistemos naudotojui, konkrečią parą tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške viršijusiam 

tai parai tame taške jo įsigytus pajėgumus, apskaičiuoja papildomą mokestį už pajėgumų viršijimą, kurį 

sistemos naudotojas turi sumokėti PSO atsiskaitant už perdavimo paslaugas XIV skyriuje nurodyta tvarka. 
112.2. Sistemos naudotojui fiksuojamas konkrečią parą viršytas pajėgumų kiekis yra lygus sistemos 

naudotojo į tam tikrą įleidimo ar išleidimo tašką tą parą patiekto ar pristatyto dujų kiekio, galutinai priskirto 

pagal XI skyriuje nurodytą tvarką, ir tame taške tai parai jo įsigytų pajėgumų kiekio skirtumui – jei skirtumas 

teigiamas, kitu atveju (jei skirtumas neigiamas) – 0 (nuliui).  
112.3. Jei sistemos naudotojui pagal 112.2 papunktį užfiksuotas konkrečią parą tam tikrame 

įleidimo ar išleidimo taške viršytas pajėgumų kiekis sudaro ne daugiau kaip 3 % įsigytų tai parai tame taške 

pajėgumų, skaičiuojant papildomą (pagal 112.1 papunktį) mokestį kaina už kiekvieną viršytų pajėgumų 
vienetą yra lygi tos einamosios paros pajėgumų kainai. 

112.4. Jei sistemos naudotojui pagal 112.2 papunktį užfiksuotas konkrečią parą tam tikrame 

įleidimo ar išleidimo taške viršytas pajėgumų kiekis sudaro daugiau kaip 3 % įsigytų tai parai tame taške 
pajėgumų, skaičiuojant papildomą (pagal 112.1 papunktį) mokestį, kaina už kiekvieną viršytą virš 3 % ribos 

pajėgumų vienetą yra lygi tos einamosios paros pajėgumų kainai, padaugintai iš koeficiento 3,0, išskyrus 

virtualiame žaliųjų dujų įleidimo taške, kur kaina už kiekvieną viršytą virš 3 % ribos pajėgumų vienetą yra 

lygi tos einamosios paros pajėgumų kainai. 
112.5. Jei sistemos naudotojui pagal Taisyklių 93.3 papunktį patikslintus ataskaitinio laikotarpio 

duomenis užfiksuojamas konkrečią parą tam tikrame įleidimo ar išleidimo taške viršytas pajėgumų kiekis, 

skaičiuojant papildomą (pagal 112.1 papunktį) mokestį kaina už kiekvieną viršytų pajėgumų vienetą yra lygi 
einamosios paros pajėgumų kainai. 
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112.6. Jei pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pagal duomenis apie į skirstymo sistemą SSO 

technologinėms reikmėms perduotą dujų kiekį nustatoma, kad dujų technologinėms reikmėms kiekis yra 
didesnis nei SSO kiekio paraiškoje nurodytas technologinėms reikmėms perduoti reikalingas dujų kiekis, 

kaina už kiekvieną viršytų pajėgumų vienetą yra lygi einamosios paros pajėgumų kainai. 

113. Kaina už viršytus vartojimo pajėgumus: 

113.1. Jei paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą maksimalus per parą 

transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, vartojimo pajėgumai 

turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuojami mokėjimai už vartojimo pajėgumus. 

113.2. Skaičiuojant papildomą mokestį už viršytus vartojimo pajėgumus kaina už kiekvieną viršytų 
vartojimo pajėgumų vienetą yra lygi vartojimo pajėgumų kainai. 

114. Kaina už pajėgumų ribojimą: 

114.1. Už iš anksto su sistemos naudotoju suderintą pajėgumų ribojimą taikoma kaina yra lygi 
perdavimo kainai už einamosios paros pajėgumus, kuri taikoma konkrečiuose įleidimo ir išleidimo taškuose 

atitinkamą kalendorinį mėnesį; 

114.2. Už iš anksto su sistemos naudotoju nesuderintą pajėgumų ribojimą taikoma kaina yra lygi 

perdavimo kainai už viršytus pajėgumus, kuri apskaičiuojama pagal Taisyklių 112 punktą. 
115. Jeigu PSO suteikia įleidimo pajėgumus Taisyklių 175.6 papunktyje numatytu atveju, perdavimo 

kaina už šiuos suteiktus pajėgumus nėra taikoma. 

 

XIV SKYRIUS 

APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA 

 
116. Kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui pagal SSO pateiktus duomenis, pagal tiesiogiai prie 

perdavimo sistemos prijungtų pristatymo vietų apskaitos duomenis ir (ar) perduotų gamtinių dujų aktą ir (ar) 

pagal tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų dujų gamintojų apskaitos duomenis, PSO parengia 

perduotų gamtinių dujų kiekių suvestinę, kurią kartu su PVM sąskaita faktūra 125 punkte nurodyta tvarka 
pateikia sistemos naudotojui. 

117. PSO PVM sąskaitą faktūrą už per ataskaitinį laikotarpį suteiktas perdavimo paslaugas sistemos 

naudotojui pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos. PSO PVM sąskaitoje faktūroje 
nurodo sistemos naudotojo ataskaitinio laikotarpio duomenis MWh. 

118. Sistemos naudotojas už perdavimo paslaugas, suteiktas per ataskaitinį laikotarpį turi apmokėti 

iki 14-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos pagal PSO pateiktą PVM 
sąskaitą faktūrą.  

119. PSO neužtikrinus sistemos naudotojui nuolatinių perdavimo pajėgumų, iš anksto ribojimą 

suderinus ar nesuderinus su sistemos naudotoju, sistemos naudotojas PSO pateikia sąskaitą už nuolatinių 

perdavimo pajėgumų ribojimą. Sąskaita už nuolatinių perdavimo pajėgumų ribojimą per ataskaitinį laikotarpį 
pateikiama iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.  

120. Pajėgumų ribojimo atvejais, nurodytais XVIII skyriuje, PSO neprisiima atsakomybės ir 

atleidžiamas nuo įpareigojimo (pagal 119 punktą) sistemos naudotojams apmokėti dėl nuolatinių pajėgumų 
ribojimo galimai patirtus nuostolius. Sistemos naudotojas atleidžiamas nuo pareigos apmokėti už nuolatinius 

perdavimo pajėgumus tik tuo atveju, jei nuolatinių perdavimo pajėgumų ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 

dienų per dujų metus ir tik už pritaikytus ribojimus viršijant 14 dienų per dujų metus terminą.  

121. PSO, gavęs iš sistemos naudotojo sąskaitą už ribotus nuolatinius perdavimo pajėgumus per 
ataskaitinį laikotarpį, turi ją apmokėti iki 14-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės 

dienos. 

122. PSO PVM sąskaitą faktūrą už per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas mokėtinas saugumo 
dedamosios lėšas sistemos naudotojui pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos, kurią 

sistemos naudotojas turi apmokėti iki 14-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės 

dienos. Apskaičiuotas mokėtinas saugumo dedamosios lėšas sistemos naudotojas privalo mokėti į PVM 
sąskaitoje faktūroje nurodytą saugumo dedamosios lėšų surenkamąją atsiskaitomąją sąskaitą. 

123. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, tuo atveju, jeigu per ataskaitinį laikotarpį nors vieną 

balansavimo laikotarpį buvo užfiksuotas sistemos naudotojo disbalansas ir pagal Balansavimo taisykles turi 

būti apskaičiuotas disbalanso mokestis, PSO PVM sąskaitą faktūrą už balansavimą sistemos naudotojui 
pateikia iki 10-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos, kurią sistemos naudotojas turi apmokėti iki 

17-os mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos.  

124. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį nors vieną balansavimo laikotarpį buvo užfiksuotas sistemos 
naudotojo disbalansas, kai sistemos naudotojas sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, sistemos 
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naudotojas PVM sąskaitą faktūrą už disbalanso mokestį per ataskaitinį laikotarpį turi PSO pateikti iki 10-os 

po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos, kurią PSO turi apmokėti iki 17-os mėnesio, einančio po 
ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos. Atskiru susitarimu dokumentus (ar PVM sąskaitas faktūras) už 

sistemos naudotojo PSO parduotas balansavimo dujas sistemos naudotojo vardu gali įforminti PSO. 

125. Sistemos naudotojui PVM sąskaita faktūra (-os) pateikiama (-os) elektroninėje perdavimo 
paslaugų sistemoje (EPPS). PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena laikoma jos suformavimo šioje 

elektroninėje sistemoje diena. Jei nėra galimybių pateikti ar gauti PVM sąskaitą faktūrą elektroninėje 

sistemoje, PVM sąskaitos faktūros originalas siunčiamas registruotu paštu. 

126. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai 
mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.  

127. Visi mokėjimai atliekami eurais į PSO ir sistemos naudotojų nurodytas sąskaitas.  

128. Taisyklėse nustatytais terminais nesumokėjus už perdavimo paslaugas, sistemos naudotojui 
skaičiuojami delspinigiai. Delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti už suteiktas perdavimo paslaugas PSO 

skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma, kartu su kitais duomenimis, nurodoma PVM 

sąskaitoje faktūroje už ataskaitinį laikotarpį, kuri pateikiama sistemos naudotojui ir kurią sistemos 

naudotojas turi apmokėti 118 punkte nurodyta tvarka. 
129. Taisyklėse nustatytais terminais neapmokėjus sąskaitos už nuolatinių perdavimo pajėgumų 

ribojimą, PSO skaičiuojami delspinigiai. Sistemos naudotojas delspinigius, už vėlavimą laiku apmokėti 

sąskaitą, PSO skaičiuoja kartą per mėnesį ir pateikia sąskaitą iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės 
dienos.  

130. Taisyklėse nustatytais terminais nesumokėjus apskaičiuotų mokėtinų saugumo dedamosios lėšų, 

sistemos naudotojui skaičiuojami delspinigiai. Delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti apskaičiuotas 
mokėtinas saugumo dedamosios lėšas PSO skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma, kartu 

su kitais duomenimis, nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje už ataskaitinį laikotarpį, kuri pateikiama sistemos 

naudotojui ir kurią sistemos naudotojas turi apmokėti 118 punkte nurodyta tvarka. 

131. Taisyklėse nustatytais terminais nesumokėjus už balansavimą, sistemos naudotojui skaičiuojami 
delspinigiai. PSO delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti už balansavimą skaičiuoja kartą per mėnesį. 

Apskaičiuota delspinigių suma, kartu su kitais duomenimis, nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje už 

balansavimą, kuri pateikiama sistemos naudotojui ir kurią sistemos naudotojas turi apmokėti 123 punkte 
nurodyta tvarka.  

132. Jei už ataskaitinį laikotarpį PVM sąskaita faktūra sistemos naudotojui neišrašoma, tai 

priskaičiuoti delspinigiai sistemos naudotojui pateikiami delspinigių skaičiavimo ataskaitoje. 
133. Taisyklėse nustatytais terminais neapmokėjus sąskaitos už sistemos naudotojo parduotas 

balansavimo dujas, PSO skaičiuojami delspinigiai. Sistemos naudotojas delspinigius už vėlavimą laiku 

apmokėti sąskaitą PSO skaičiuoja kartą per mėnesį ir sąskaitą turi pateikti iki 10-os po ataskaitinio 

laikotarpio kalendorinės dienos, kurią PSO turi apmokėti iki 17-os mėnesio, einančio po ataskaitinio 
laikotarpio, kalendorinės dienos. 

134. Sistemos naudotojas, nesumokėjęs už perdavimo paslaugas, balansavimą ar apskaičiuotas 

mokėtinas saugumo dedamosios lėšas Taisyklėse nustatytais terminais, moka PSO 0,04 proc. dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. PSO be išankstinio įspėjimo turi 

teisę apie pradelsusius sumokėti už perdavimo paslaugas Sistemos naudotojus informuoti asmenų kredito 

reitingus ir informaciją apie mokumą kaupiančias įmones, institucijas ar kitas organizacijas. 

135. PSO, nesumokėjęs už nuolatinių perdavimo pajėgumų ribojimą ar perkamas balansavimo dujas 
nustatytais terminais, moka sistemos naudotojui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos 

sumos už kiekvieną pradelstą dieną.  

136. Jei per metus PSO darbuotojai užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) ataskaitinį (-ius) laikotarpį (-
ius) perduotų dujų kiekių duomenis nei prieš tai buvo užfiksuota, ir todėl turi būti tikslinama (-os) tam tikro 

(-ų) ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) už suteiktas perdavimo paslaugas ir 

(ar) disbalansą, nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas turi būti įforminamas atskira PVM sąskaita faktūra. 
PSO išrašytą PVM sąskaitą faktūrą sistemos naudotojo mokėtinai sumai sistemos naudotojas turi apmokėti 

per 7 kalendorines dienas. Tuo atveju, kai yra išrašoma PVM sąskaitą faktūra PSO mokėtinai sumai, PSO 

atlieka užskaitą su sistemos naudotojo mokėtina suma. 

137. Jei keičiantis pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) ar nutraukus dujų perdavimą 
ir (ar) skirstymą į konkrečią dujų pristatymo vietą paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų 

pristatymo vietą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti 

vartojimo pajėgumai, turi būti perskaičiuojami mokėjimai už vartojimo pajėgumus bei perskaičiuojamos 
saugumo dedamosios lėšos taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį. Patikslintas vartojimo pajėgumų 
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dydis nustatomas per 20 kalendorinių dienų nuo pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) 

pasikeitimo ar nutraukus dujų perdavimą ir (ar) skirstymą į konkrečią dujų pristatymo vietą. Papildomai 
mokėtiną sumą už vartojimo pajėgumus ir papildomai mokėtiną saugumo dedamosios lėšų sumą PSO 

apskaičiuoja ir pateikia patikslintas sąskaitas sistemos naudotojui. Sistemos naudotojas pateiktas sąskaitas 

apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. 
138. Jei pasibaigus metams paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą 

maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis nei nustatyti vartojimo pajėgumai, 

turi būti perskaičiuojami mokėjimai už vartojimo pajėgumus bei perskaičiuojamos saugumo dedamosios 

lėšos taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį. Patikslintas vartojimo pajėgumų dydis nustatomas per 20 
kalendorinių dienų pasibaigus metams. Perskaičiuojant saugumo dedamosios lėšas, kaina už viršytus 

vartojimo pajėgumus yra nustatoma vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio 

tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis. 
139. Papildomai mokėtiną sumą už vartojimo pajėgumus ir papildomai mokėtiną saugumo 

dedamosios lėšų sumą už praėjusius metus PSO apskaičiuoja ir pateikia patikslintas sąskaitas sistemos 

naudotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų metams pasibaigus. Sistemos naudotojas pateiktas 

sąskaitas apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. 
140. Bet koks mokėjimas laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo banko sąskaitą. Visi 

gauti mokėjimai įskaitomi Civiliniame kodekse nustatytu šiuo eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas 

nurodyta sistemos naudotojo mokėjimo dokumentuose: (1) delspinigiai; (2) skola už praėjusį laikotarpį; (3) 
einamieji mokėjimai. 

141. Pasibaigus metams, per 30 kalendorinių dienų PSO ir sistemos naudotojas privalo suderinti 

tarpusavio atsiskaitymus ir įforminti tai aktu, kurį sistemos naudotojas turi pasirašyti ir grąžinti PSO. Per 
nurodytą laikotarpį negavęs pasirašyto suderinto akto, PSO pateiktą akte skolos likutį laikys teisingu.  

 

XV SKYRIUS 

SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

142. Sistemos naudotojas, iki perdavimo sutarties sudarymo, PSO turi pateikti tinkamas visų 

prievolių pagal sutartį ir (ar) Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones.  
143. PSO pateiktomis tinkamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis laikoma: 

143.1. Piniginis užstatas už suteikiamas perdavimo paslaugas ir (ar) disbalansą ir (ar) apskaičiuotas 

saugumo dedamosios lėšas; 
143.2. Banko ar kitos kredito įstaigos garantijos (toliau – garantija). 

144. PSO turi teisę pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų prievolių pagal sutartį ir (ar) 

Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones esant šioms aplinkybėms: 

144.1. PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo disbalanso ir 
(arba) 

144.2. PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo mokumo, ir (arba) 

144.3. Sistemos naudotojas perdavimo paslaugų ar balansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus sumokėti už suteiktas perdavimo paslaugas ir 

(ar) disbalansą, ir (arba) 

144.4. Sistemos naudotojas pažeidžia esmines sutarčių ir (arba) Taisyklių sąlygas, ir (arba) 

144.5. Sistemos naudotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo 
procedūra, ir (arba) 

144.6. Sistemos naudotojo kredito reitingas neatitinka 37.1.4 papunktyje nustatyto ilgalaikio 

skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingo. 
145. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės pripažįstamos tinkamai pateiktomis, kai atitinka 

šias sąlygas:  

145.1. prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma turi būti ne mažesnė nei: 
145.1.1. dviejų didžiausių mėnesių, vertinant paskutinius tris ataskaitinius laikotarpius bei 

artimiausius tris ataskaitinius laikotarpius, mokėtina suma už užsakytus perdavimo pajėgumus, sumuojant 

užsakytus ilgalaikius, trumpalaikius ir pertraukiamuosius pajėgumus, mokėtina suma už vartojimo 

pajėgumus ir saugumo dedamosios lėšas arba 
145.1.2. visa numatoma suma už vartojimo pajėgumus ir saugumo dedamąją ir už pajėgumų 

produktus, užsakytus trumpesniam nei dviejų mėnesių laikotarpiui;  

145.1.3. didesnė reikšmė iš: 
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145.1.3.1. 20 procentų nuo dujų vertės, kurias rinkos dalyvis, prekiaujantis dujomis pagal dvišales 

pirkimo – pardavimo sutartis ir (ar) biržoje, turi pristatyti per artimiausią ataskaitinį laikotarpį arba 
145.1.3.2. 20 procentų nuo dujų vertės, kurias rinkos dalyvis, prekiaujantis dujomis pagal dvišales 

pirkimo – pardavimo sutartis ir (ar) biržoje, pristatė per praėjusį ataskaitinį laikotarpį.  

145.1.4. 20 procentų nuo dujų vertės, kurias rinkos dalyvis, transportuojantis dujas, planuoja 
transportuoti per artimiausią ataskaitinį laikotarpį.  

145.2. Minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma yra 25 000 (dvidešimt penki 

tūkstančiai) EUR. 

146. Sistemos naudotojas privalo pateikti papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones 
tuo atveju, kai prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma, nustatyta pagal Taisyklių 145.2 punktą, 

padidėja 10 procentų.  

147. Skaičiuojant prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumą pagal 145.1.3 ir 145.1.4 
papunkčius, naudojama praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos sandorių vidutinė svertinė dujų kaina UAB 

GET Baltic gamtinių dujų biržoje, Lietuvos virtualiame prekybos taške. 

148. Garantija pripažįstama tinkamai pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone, kai 

atitinka šias sąlygas: 
148.1. Garantija turi būti išduota banko ar kitos kredito įstaigos, kuris (-os) turi ne mažesnį nei 

Baa1 pagal Moody‘s agentūrą arba BBB+ pagal Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+ pagal Fitch Ratings 

agentūrą ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą. Jei bankui ar kitos kredito įstaigos nors 
viena šiame papunktyje nurodyta kredito reitingo agentūra yra suteikusi nurodytą ilgalaikio skolinimosi 

reitingą, tuomet laikoma, kad tokio banko ar kredito įstaigos išduota garantija yra tinkama. 

148.2. Garantija turi būti pirmo pareikalavimo ir neatšaukiama (angl. „first demand guarantee“). 
149. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės privalo būti padidintos ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo PSO pareikalavimo dienos pagal 144 punktą. 

150. Sistemos naudotojo teikiamų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių galiojimo terminas 

negali būti trumpesnis nei du mėnesiai po užsakytų pajėgumų produktų galiojimo pasibaigimo laikotarpio.  
151. Pagal sistemos naudotojų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones PSO gautos lėšos gali 

būti naudojamos padengti praleistus atsiskaitymus už paslaugas ir (ar) apskaičiuotas saugumo dedamosios 

lėšas. 
152. PSO ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo visų įsipareigojimų pagal perdavimo sutartį 

ir (ar) Taisykles įvykdymo atsisako visų ar dalies savo teisių pagal pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemones ir jas grąžina prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones išdavusiam asmeniui.  
153. Sistemos naudotojui, Skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, 

operatoriams ir Tarybos reguliuojamoms įmonėms, išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra 

valstybės valdomos bendrovės (įmonės) kaip jos apibrėžiamos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, netaikomi 145.2 punkto ir kitų XV skyriaus punktų 

reikalavimai dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo, išskyrus atvejus kai yra nustatomos aplinkybės 
numatytos taisyklių 144 punkte. 

 

XVI SKYRIUS 

DUJŲ APSKAITA 

 

154. PSO vykdo perduodamų dujų apskaitą, kuria fiksuojami perduodamų dujų kiekio, slėgio, 

temperatūros ir kokybės parametrai. 
155. Dujų kiekio, slėgio, temperatūros ir kokybės parametrų matavimas yra atliekamas atsiskaitymo 

už perdavimo paslaugas tikslais. 

156. Kiekviena apskaitos vieta, kuri gali sutapti arba nesutapti su pristatymo vieta, turi apibrėžtą 
tašką, kuriame matuojami dujų kiekio, slėgio, temperatūros ir kokybės (pasirinktinai) parametrai. 

157. Dujų matavimo vienetai: 

157.1. Dujų apskaitai PSO naudoja šias dujų matavimo vienetų rūšis: 

157.1.1. tūrio vienetus; 
157.1.2. energijos vienetus. 

157.2. Atsiskaitymui už perdavimo paslaugas dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais. 

157.3. Dujų kiekio (tūrio) matavimo vienetas yra kubinis metras (m3), konvertuotas į normines 
sąlygas, kai dujų absoliutinis slėgis yra lygus 1,01325 barų ir temperatūra yra lygi 0 oC. Perskaičiavimui į 
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normines sąlygas taikomas Lietuvos standartas LST EN ISO 13443:2005 „Gamtinės dujos. Norminės 

sąlygos ISO 13443:1996, įskaitant pataisą 1:1997“. 
157.4. Dujų energijos vienetas – kilovatvalandė (kWh). 

157.5. Dujų kiekio energijos vertė kilovatvalandėmis (kWh) apskaičiuojama kubinius metrus 

norminėmis sąlygomis dauginant iš viršutinės šilumingumo vertės, išreikštos kWh / m3. 
157.6. PSO kiekvieną parą apskaičiuoja kiekvienam perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taško 

vidutinę viršutinę šilumingumo vertę. 

157.7. Įleidimo (priėmimo) ir išleidimo (pristatymo) vietose pagal apskaitos vietose nustatytus tūrio 

ir energijos vienetus yra skaičiuojami šie dujų kiekiai:  
157.7.1. valandinis kiekis; 

157.7.2. paros maksimalus valandinis kiekis (MVK); 

157.7.3. paros kiekis, išreiškiamas kaip tos paros valandinių dujų kiekių suma; 
157.7.4. mėnesinis kiekis, išreiškiamas kaip to mėnesio parų dujų kiekių suma; 

157.7.5. metinis kiekis, išreiškiamas kaip tų metų mėnesių dujų kiekių suma. 

158. PSO užtikrina, kad faktiniai dujų kiekiai įleidimo ir išleidimo taškuose yra nustatomi 

remiantis Taisyklių XI skyriuje nurodytais priskyrimų nustatymo principais. 
159. Apskaitos skirtinguose įleidimo ir išleidimo taškuose tvarka: 

159.1. Apskaita įleidimo ir išleidimo iš / į gretimų perdavimo sistemų (-as) taškuose, įleidimo iš 

SGD terminalo taške atliekama pagal gretimų PSO ar tarp PSO ir SGD terminalo operatoriaus sudarytas 
bendradarbiavimo sutartis, kuriose nurodomi, kokie dujų kiekio bei kokybės matavimo metodai ir suderinti 

konversijos koeficientai yra naudojami, kokios yra matavimų patikrinimo taisyklės, ir kokie veiksmai, 

nustačius matavimo netikslumus, atliekami. 
159.2. Apskaita išleidimo į skirstymo sistemas ir tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų 

vartotojų sistemas taškuose atliekama pagal 159.2.1 – 159.2.5 papunkčiuose nustatytą tvarką. 

159.2.1. Dujų kiekio energijos vertė per parą konkrečiuose išleidimo į skirstymo sistemas ir 

tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų vartotojų sistemas taškuose yra nustatoma pagal dujų kokybės 
parametrų matavimo priemones arba pagal priskirtą paros vidutinę viršutinę šilumingumo vertę. 

159.2.2. Kiekvieną parą viršutinę paros šilumingumo vertę konkrečiam išleidimo į tiesiogiai prie 

perdavimo sistemos prijungtą vartotojo sistemą taškui ar kiekvienam išleidimo į konkrečią skirstymo sistemą 
taškui nustato PSO, naudodamas viršutinę šilumingumo vertę nustatančias matavimo priemones.  

159.2.3. Išleidimo į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtos vartotojo sistemos taške per parą 

patiekiamas dujų energijos kiekis yra apskaičiuojamas dauginant matavimo priemonėmis išmatuotą dujų 
kiekį iš tam taškui nustatytos vidutinės viršutinės šilumingumo vertės. Tuo būdu dujų kiekis yra išreiškiamas 

m3 ir kWh. 

159.2.4. Išleidimo į konkrečią skirstymo sistemą taške per parą patiekiamas dujų energijos kiekis 

yra apskaičiuojamas dauginant matavimo priemonėmis išmatuotą dujų kiekį iš tam taškui nustatytos 
vidutinės viršutinės šilumingumo vertės. Todėl PSO informaciją apie paros viršutinę šilumingumo vertę 

kiekvienam skirstymo sistemos įleidimo taškui perduoda SSO pagal tarp PSO ir SSO sudarytos 

bendradarbiavimo sutarties nuostatas. 
159.2.5. Kai PSO perduoda dujas į dujų pristatymo vietą, nuo kurios prasideda tiesiogiai prie 

perdavimo sistemos prijungta vartotojo sistema: 

159.2.5.1. dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos ir eksploatuojamos pagal 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, bei norminių 
dokumentų bei jų gamintojų reikalavimus; 

159.2.5.2. didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (-ų) (matavimo priemonės (-

ių)) dujų srautas (debitas) norminėmis sąlygomis (Qmax ir Qmin) ir dujų slėgis konkrečioje sistemos naudotojo 
dujų pristatymo vietose nurodomas prijungimo sutartyje ar prašyme sudaryti perdavimo sutartį; 

159.2.5.3. dujų srautas negali viršyti įrengtos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) 

leistinos matavimo ribos Qmax ar būti mažesnis už Qmin; 
159.2.5.4. dujų apskaitos sistemos turi būti užplombuotos, kad nebūtų galima daryti įtakos jų darbui, 

nenuėmus plombų; 

159.2.5.5. jei dėl sistemos naudotojo kaltės vartojamų dujų srautas nesiekia apskaitos sistemai 

nustatytos mažiausios leistinos dujų srauto ribos Qmin, jis skaičiuojamas pagal apskaitos sistemai nustatytą 
mažiausią leistiną dujų srautą Qmin.; 

159.2.5.6. per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojui perduotas šioje pristatymo vietoje dujų 

kiekis suderinamas 1-ąją po ataskaitinio laikotarpio darbo dieną. 
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159.3. Apskaita žaliųjų dujų įleidimo taškuose tiesiogiai prijungtuose prie perdavimo sistemos 

atliekama pagal 159.3.1 – 159.3.4 papunkčiuose nustatytą tvarką. 
159.3.1. Dujų kiekio energijos vertė per parą konkrečiuose įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo 

sistemos prijungtų žaliųjų dujų įleidimo taškuose yra nustatoma pagal dujų kokybės parametrų matavimo 

priemones. 
159.3.2. Kiekvieną parą viršutinę paros šilumingumo vertę konkrečiam įleidimo iš tiesiogiai prie 

perdavimo sistemos prijungto žaliųjų dujų gamintojo taškui nustato PSO, naudodamasis iš žaliųjų dujų 

gamintojo gauta informacija. 

159.3.3. įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų dujų gamintojų taške per 
parą patiekiamas dujų energijos kiekis yra apskaičiuojamas dauginant matavimo priemonėmis išmatuotą 

dujų kiekį iš tam taškui nustatytos vidutinės viršutinės šilumingumo vertės. Tuo būdu dujų kiekis yra 

išreiškiamas m3 ir kWh. 
159.3.4. Kai PSO perduoda dujas įleidimo taške iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtos 

žaliųjų dujų gamybos įrenginių: 

159.3.4.1. dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos ir eksploatuojamos pagal 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, bei kitų teisės aktų bei 
jų gamintojų reikalavimus; 

159.3.4.2. didžiausias ir mažiausias leistinas dujų apskaitos sistemos (-ų) (matavimo priemonės (-

ių)) dujų srautas (debitas) norminėmis sąlygomis (Qmax ir Qmin) ir dujų slėgis konkrečioje įleidimo vietoje 
nurodomas prijungimo sutartyje ar prašyme sudaryti perdavimo sutartį; 

159.3.4.3. dujų srautas negali viršyti įrengtos dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) 

leistinos matavimo ribos Qmax ar būti mažesnis už Qmin; 
159.3.4.4. dujų apskaitos sistemos turi būti užplombuotos, kad nebūtų galima daryti įtakos jų darbui, 

nenuėmus plombų; 

159.3.4.5. jei dėl sistemos naudotojo kaltės vartojamų dujų srautas nesiekia apskaitos sistemai 

nustatytos mažiausios leistinos dujų srauto ribos Qmin, jis skaičiuojamas pagal apskaitos sistemai nustatytą 
mažiausią leistiną dujų srautą Qmin.; 

159.3.4.6. per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojui perduotas šioje įleidimo vietoje dujų kiekis 

suderinamas 1-ąją po ataskaitinio laikotarpio darbo dieną. 
160. Apskaitos sistemų įrengimas ir eksploatavimas: 

160.1. Už apskaitos sistemų įrengimą ir eksploatavimą išleidimo iš perdavimo sistemos taškuose 

atsako PSO. Už apskaitos sistemų įrengimą ir eksploatavimą įleidimo iš žaliųjų dujų gamintojo į perdavimo 
sistemą taškuose atsako žaliųjų dujų gamintojas. 

160.2. Visuose išleidimo į skirstymo sistemas, tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų 

vartotojų sistemas taškuose bei išleidimo į gretimą perdavimo sistemą taške dujų kiekio ir kokybės matavimo 

priemonės yra PSO nuosavybė arba vartotojo nuosavybė, kurią PSO eksploatuoja pagal panaudos sutartį. 
160.3. PSO užtikrina, kad visuose išleidimo taškuose būtų įrengtos matavimo priemonės su 

nuotoliniu duomenų surinkimo sistema. 

160.4. Jei pristatymo vietoje nėra įrengtos matavimo priemonės su nuotoliniu duomenų perdavimu, 
PSO turi teisę toje pristatymo vietoje ją įrengti. 

161. Apskaitos sistemų tikrinimas ir metrologinė patikra: 

161.1. Dujų kiekio ir kokybės matavimo priemonių darbo teisingumo kontrolė yra vykdoma kartu 

su SSO, žaliųjų dujų gamintojais ir vartotojais, kurių vartotojo sistema tiesiogiai prijungta prie perdavimo 
sistemos, žinia.  

161.2. Darbo teisingumo tikrinimo nuostatos yra aprašomos PSO ir kitų sistemų operatorių 

bendradarbiavimo sutartyje ir su sistemos naudotojais sudarytose sutartyse. 
161.3. Dujų kiekio ir kokybės parametrų matavimo priemonėms metrologinė patikra atliekama 

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir 

periodiškumu. 
161.4. Sistemos naudotojas turi teisę paprašyti PSO, kad būtų atlikta apskaitos sistemos matavimo 

priemonių metrologinė patikra. Tokia patikra atliekama šia tvarka: 

161.4.1. patikra atliekama kiek įmanoma greičiau po tokio prašymo gavimo; 

161.4.2. PSO po metrologinės patikros atlikimo sistemos naudotojui atsiunčia patikros protokolą; 
161.4.3. jei, atlikus patikrą, paaiškėja, kad matavimai atliekami pagal nustatytą tvarką ir 

nenustatomos matavimo klaidos, tokios patikros išlaidas turi padengti prašymą pateikęs sistemos naudotojas, 

kitu atveju – PSO. 
162. Apskaitos sistemų gedimai ir atliekami veiksmai: 
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162.1. Dujų apskaitos sistemų įleidimo ir išleidimo iš / į gretimų perdavimo sistemų (-as) taškuose 

gedimo atveju, apskaitos sistemų gedimai pašalinami gretimų PSO sudarytoje bendradarbiavimo sutartyje 
nustatyta tvarka. 

162.2. Dujų apskaitos sistemų, įrengtų išleidimo į tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų 

vartotojo sistemas taškuose, ar jų dalies neveikimo ar netinkamo veikimo atveju, PSO užtikrina, kad 
apskaitos sistemos būtų sutvarkytos ir klaidos būtų ištaisytos. 

162.3. Dujų apskaitos sistemų, įrengtų įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų 

žaliųjų dujų gamybos įrenginių taškuose, ar jų dalies neveikimo ar netinkamo veikimo atveju, žaliųjų dujų 

gamintojas užtikrina, kad apskaitos sistemos būtų sutvarkytos ir klaidos būtų ištaisytos. 
162.4. Nustačius dujų apskaitos sistemos, įrengtos išleidimo į tiesiogiai prie perdavimo sistemos 

prijungtą vartotojo sistemą arba įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų dujų 

gamintojų sistemos taške, gedimą, išderinimą, ir kai yra atliekama jos metrologinė patikra, dujų kiekis 
skaičiuojamas nuo dujų apskaitos sistemos gedimo, išderinimo pradžios iki gedimo pašalinimo bei 

suderinimo dienos, ar kol atliekama metrologinė patikra, pagal paskutinių 3 parų vidutinį dujų suvartojimą, 

arba skaičiuojamas kitu būdu, šalims susitarus.  

162.5. Nustačius apskaitos sistemų išleidimo į skirstymo sistemas taškuose gedimą, apskaitos 
sistemų gedimai pašalinami PSO ir SSO bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka. 

162.6. PSO nėra atsakingas už neteisingus dujų kiekio ir energijos matavimų duomenis, gautus iš 

SSO ar žaliųjų dujų gamintojo, ar tuo atveju, jei pasireiškė SSO ar žaliųjų dujų gamintojo duomenų 
perdavimo PSO klaidos dėl SSO ar žaliųjų dujų gamintojo kaltės. 

162.7. Matavimo priemonių gedimo nustatymo po atsiskaitymui naudojamų kiekių nustatymo 

atveju: 
162.7.1. PSO, laikotarpiui nuo apskaitos sistemų neveikimo ar netinkamo veikimo užfiksavimo iki 

jų tinkamo funkcionavimo atstatymo, turi teisę pakoreguoti ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) paros / parų 

dujų kiekius, apie tai informuodamas susijusį sistemos naudotoją ir pagrįsdamas tokius koregavimus; 

162.8. Nustačius apskaitos sistemos išleidimo taške pažeidimą, atsiradusį dėl Qmax normą 
viršijančio dujų transportavimo, apskaitos sistemos yra pakartotinai tikrinamos. Bet kokias su pakartotiniu 

patikrinimu susijusias išlaidas padengia sistemos naudotojas ar tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtos 

vartotojo sistemos savininkas ar tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungto žaliųjų dujų gamintojo 
įrenginio savininkas.  

162.9. Matavimo priemonių su nuotoliniu duomenų surinkimo sistema gedimo atveju, tokią 

matavimo priemonę eksploatuojantis subjektas apie jos gedimą informuoja nuotolinio duomenų surinkimo 
sistemos duomenis naudojančias šalis ir nedelsiant imasi reikalingų priemonių atnaujinti duomenų 

perdavimą. 

163. Apskaitos sistemų tikrinimo, nuotolinio duomenų surinkimo sistemos, matavimo duomenų 

apsikeitimo principai yra nustatomi PSO ir SSO ar PSO ir kito operatoriaus bendradarbiavimo sutartyse 
nustatyta tvarka. 

164. PSO savo interneto svetainėje skelbia perdavimo sistemos reikšminguose taškuose 

išmatuotus paros dujų kiekius ir viršutinę šilumingumo vertę. 
 

XVII SKYRIUS 

DUJŲ KOKYBĖ 

 
165. Dujų sudėtis ir kokybės parametrai įleidimo ir išleidimo taškuose turi atitikti Gamtinių dujų 

kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu (toliau – Gamtinių dujų 

kokybės reikalavimai) nustatytus dujų kokybės reikalavimus. 
166. Jei į įleidimo tašką pristatomos dujos neatitinka Gamtinių dujų kokybės reikalavimų, PSO turi 

teisę atsisakyti priimti ir perduoti dujas tol, kol bus pateikti akredituotos laboratorijos dokumentai, įrodantys, 

kad dujos atitinka dujų kokybės reikalavimus. 
167. Jei į išleidimo tašką pristatomos dujos neatitinka dujų kokybės reikalavimų, sistemos 

naudotojas turi teisę atsisakyti priimti tokias dujas. 

168. Ataskaitinio laikotarpio vidutinė viršutinė šilumingumo vertė yra skaičiuojama sudedant 

ataskaitinio laikotarpio kiekvienos paros vidutines viršutines šilumingumo vertes ir gautą sumą padalijant iš 
ataskaitinio laikotarpio parų skaičiaus. 

169. Jei sistemos naudotojas sužino, kad gamtinės dujos, kurios buvo tiekiamos ar kurios bus 

tiekiamos į įleidimo tašką, neatitinka kokybės reikalavimų, jis nedelsiant apie tai turi pranešti PSO. 
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170. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, išankstine 

skundų nagrinėjimo neteismine tvarka nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje.  
171. Jeigu ginčo, išnagrinėto pagal 170 punktą, sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, 

dėl kurių sistemos naudotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka PSO, priešingu 

atveju – išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka sistemos naudotojas. 
 

XVIII SKYRIUS 

PERDAVIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA 

 
172. Perdavimo ribojimo ar nutraukimo atvejai: 

172.1. PSO turi teisę apriboti, nutraukti dujų perdavimą, atjungti tiesiogiai prie perdavimo sistemos 

prijungtą vartotojo ar žaliųjų dujų gamintojo dujų sistemą, arba kreiptis į SSO dėl dujų skirstymo apribojimo 
ar nutraukimo šiais atvejais: 

172.1.1. nedelsiant, be jokio išankstinio įspėjimo, kai: 

172.1.1.1. nustatoma, kad sistemos naudotojo, vartotojo, žaliųjų dujų gamintojo dujų sistema kelia 

grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui; 
172.1.1.2. dėl sistemos naudotojo veiksmų kyla perdavimo sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama 

dujų sistemos saugumui ir patikimumui; 

172.1.1.3. kyla avarija ar ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių neįmanoma tęsti dujų 
perdavimo sistemos naudotojui, jeigu tenkinami Energetikos įstatyme nustatyti apribojimų ekstremaliųjų 

energetikos situacijų metu taikymo pagrindai; 

172.1.1.4. nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir gamtinių 
dujų įmonės neturi pakankamo dujų atsargų rezervo; 

172.1.1.5. jeigu dėl sistemos naudotojo sukelto disbalanso iškyla grėsmė perdavimo sistemos 

funkcionavimui ir perdavimo sistemos saugumui arba bet kokių esamų perdavimo paslaugų teikimo sutarčių 

vykdymui; 
172.1.2. ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas raštu įspėjus sistemos naudotoją, kai: 

172.1.2.1. sistemos naudotojas, nepaisydamas gauto rašytinio PSO įspėjimo, savo veiksmais ar 

neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų kokybę; 
172.1.2.2. būtina atlikti remonto ir kitų dujų sistemų prijungimo darbus; 

172.1.2.3. sistemos naudotojas nesutinka įleisti PSO ar SSO ar trečiosios apskaitos sistemą 

valdančios šalies atstovo į sistemos naudotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti dujų 
apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis; 

172.1.3. kai sistemos naudotojas laiku, Taisyklėse nustatytais terminais, neatsiskaito už dujų 

perdavimo paslaugas, balansavimą pagal Balansavimo taisykles, ir per 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio 

įspėjimo iš PSO gavimo neapmoka sąskaitų už šias paslaugas ir (arba) PSO pareikalavus, nepateikia 
tinkamos pagal Taisyklių XV skyrių prievolių užtikrinimo priemonės; 

172.1.4. kitais įstatymų numatytais atvejais. 

172.2. SSO technologinėms reikmėms perduodamas dujų kiekis nėra ribojamas. 
172.3. PSO organizuoja savo veiklą taip, kad atliekant darbus perdavimo sistemoje būtų kiek 

įmanoma mažiau trikdomas perdavimo paslaugų teikimas sistemos naudotojams. 

173. Perdavimo atnaujinimo dėl įsiskolinimų tvarka: 

173.1. Nutraukus ar apribojus dujų perdavimą dėl įsiskolinimų, dujų perdavimas atnaujinamas tik 
tada, kai sistemos naudotojas visiškai padengia įsiskolinimus ir apmoka dujų sistemos atjungimo ir 

pajungimo išlaidas, bei atstato prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, jei jos buvo panaudotos. 

174. Perdavimo avarinių situacijų, ekstremalios padėties atveju tvarka ir PSO bei sistemos 

naudotojų teisės ir pareigos tokių situacijų atveju: 

174.1. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju 

sistemos naudotojui dujų perdavimas, perdavimo ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal Gamtinių dujų 
tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reikalavimus. 

174.2. PSO, pagal 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 

994/2010 (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1938) nuostatas, vykdo Reglamente (ES) Nr. 2017/1938 ir 

Nacionaliniame gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1 – 241 „Dėl Nacionalinio gamtinių 
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dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planų patvirtinimo“ numatyto krizės valdytojo funkcijas ir yra atsakingas už praktinį ir 
operatyvinį dujų tiekimo valdymą (veiksmų koordinavimą) ekstremalios situacijos dujų sektoriuje metu. 

Todėl PSO: 

174.2.1. esant dideliam dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo 
nutraukimui, avarijų, gedimų ar dujų tiekimo režimo pažeidimų atveju, dėl kurių gali būti sumažintas, 

apribotas ar nutrauktas dujų perdavimas, nedelsiant Apraše nustatyta tvarka įspėja sistemos naudotojus; 

174.2.2. sistemos naudotojams praneša apie Reglamento (ES) Nr. 2017/193811 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų krizės lygių (ankstyvojo perspėjimo lygio, pavojaus lygio, ekstremalaus situacijos lygio) pradžią ir 
pabaigą, atnaujina informaciją krizės lygių metu; 

174.2.3. turi teisę sistemos naudotojams teikti nurodymus apie tai, kokių veiksmų jie turi imtis 

avarinių situacijų ar ekstremalios situacijos dujų sektoriuje atveju; 
174.2.4. imasi visų veiksmų, kad kuo mažiau būtų apribotas dujų perdavimas. 

174.3. Sistemos naudotojai: 

174.3.1. avarinių situacijų, ekstremalios situacijos dujų sektoriuje atveju turi teisę kuo skubiau iš 

PSO gauti visą su tuo susijusią jiems aktualią informaciją su nurodymais, kokių veiksmų jiems būtina imtis; 
174.3.2. gavę 174.3.1 papunktyje nurodytą informaciją, privalo nedelsdami vykdyti PSO 

nurodymus. 

175. Pajėgumų paskirstymo ir kiekio paraiškų teikimo tvarka ribojimo atveju: 

175.1. Pajėgumų ribojimo atveju pirmiausia ribojami pertraukiamieji trumpiausio laikotarpio 

pajėgumai, vėliau – pertraukiamieji ilgesnio laikotarpio pajėgumai, ir galiausiai, jei paklausa vis dar viršija 

pasiūlą – nuolatiniai trumpesnio ir, esant būtinybei, ilgesnio laikotarpio pajėgumai. 
175.2. Tos pačios trukmės pertraukiamųjų pajėgumų pertraukimas vyksta 48.4 papunktyje nurodyta 

tvarka. 

175.3. Teikiant kiekio paraišką, susijusią su pertraukiamaisiais pajėgumais, ir PSO nustačius 

poreikį ją riboti, ribojimas vyksta proporcingai pateiktos kiekio paraiškos ir visų su pertraukiamaisiais 
pajėgumais susijusių pateiktų kiekio paraiškų santykiui. 

175.4. Ribojimo metu kiekio paraiškos teikiamos įprasta Taisyklėse nustatyta kiekio paraiškų 

teikimo tvarka. 
175.5. Kadangi ribojimas gali daryti įtaką sistemos naudotojams prieš ribojimo atsiradimą 

patvirtintus dujų kiekius: 

175.5.1. kiekvienam sistemos naudotojui nustatomi nauji tam tikram ribojimo laikotarpiui patvirtinti 
dujų kiekiai; 

175.5.2. dujų srautas nustatomas pagal naujai patvirtintų kiekių sumą; 

175.5.3. sistemos naudotojai apie naujai patvirtintus pakeistus dujų kiekius informuojami 

nedelsiant. 
175.6. Jeigu įleidimo taško pajėgumai ribojami Taisyklių 172.1.2.2 papunktyje numatytais atvejais, 

PSO sistemos naudotojui gali suteikti pajėgumus kitame įleidimo taške, jeigu tame įleidimo taške yra laisvų 

pajėgumų. 
176. PSO ir gretimų operatorių bendri veiksmai avarijų metu: 

176.1. Avarinių situacijų įleidimo ir išleidimo iš / į gretimų perdavimo sistemų (-as) taškuose 

atveju, PSO informacija su gretimų perdavimo sistemų operatoriais keičiasi ir skubių avarijų pašalinimo 

veiksmų bei dujų srauto valdymo veiksmų imasi pagal su gretimų perdavimo sistemų operatoriais sudarytose 
sutartyse dėl bendrų veiksmų avarijų metu perdavimo sistemoje nustatytą tvarką. 

176.2. Avarinių situacijų išleidimo į skirstymo sistemas taškuose ar kituose taškuose atveju, avarijų 

pašalinimas, dujų srauto valdymas ir su tuo susijusios informacijos keitimasis vyksta PSO ir SSO ar PSO ir 
kito infrastruktūros operatoriaus bendradarbiavimo sutartyse nustatyta tvarka. 

177. Informavimas apie planinį ir neplaninį perdavimo ribojimą ar nutraukimą: 

177.1. PSO savo interneto svetainėje skelbia perdavimo sistemoje atliekamų darbų grafiką, kuriame 
pateikiami planuojami einamaisiais metais atlikti dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo, remonto 

darbai, galintys turėti įtakos Taisyklėse numatytoms sistemos naudotojų teisėms. 

177.2. Perdavimo sistemoje atliekamų darbų grafike nurodomi objektai ir juose planuojamų atlikti 

darbų pavadinimai, planuojamų remonto darbų, atjungimo darbų tam tikrų zonų objektuose pradžios ir 
pabaigos datos, įtaka dujų tiekimui. 

177.3. Apie planuojamą dujų sistemų remontą ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbų pradžią, 

kai jo metu nutraukiamas ar ribojamas dujų perdavimas, PSO sistemos naudotojus viešai informuoja ne 
vėliau kaip likus 42 kalendorinėms dienoms iki darbų pradžios. 
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177.4. Nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas arba ribojamas dujų perdavimas PSO sistemos 

naudotojus įspėja paštu, elektroniniu paštu ar per kurjerį ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki dujų sistemos 
remonto ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbų pradžios. 

177.5. PSO informaciją apie neplaninius nuolatinių paslaugų teikimo nutraukimus ir tų paslaugų 

tikėtiną atkūrimo laiką informuoja nedelsiant po tokio nutraukimo poreikio nustatymo. 
177.6. Taip pat PSO savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie pertraukiamųjų pajėgumų 

planinį ir faktinį nutraukimą. 

 

XIX SKYRIUS 

KONFLIKTŲ SPRENDIMAS 

 

178. Ginčai, kylantys dėl Taisyklių vykdymo ir nuostatų taikymo, sprendžiami perdavimo sutarties 
šalių tarpusavio susitarimu ir (arba) Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir Civiliniame kodekse 

nustatyta tvarka. 

179. Sutarties šalys gali susitarti perduoti visus ar tam tikrus ginčus spręsti arbitražo teismui. 

 
XX SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 
180. PSO ir sistemos naudotojas atleidžiami nuo atsakomybės už Taisyklių nevykdymą, jeigu jie 

įrodo, kad Taisyklės nevykdytos dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir, kad 

negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad PSO ar sistemos naudotojas neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

181. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą nedelsiant turi būti pranešama 

PSO dispečeriniam centrui telefonu, o po to ir raštu. Nepranešus apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes, negalima jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Taisyklių nevykdymą pagrindu. 

Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybių. 
182. Jei atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, PSO ir sistemos naudotojas 

atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visų minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau 

kaip 30 kalendorinių dienų. 
183. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau 

negu 30 kalendorinių dienų, PSO ar sistemos naudotojas, įspėjęs prieš 3 darbo dienas, turi teisę nutraukti 

perdavimo sutartį arba sustabdyti jos vykdymą. Perdavimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės 

reikalauti atlyginti nuostolius iki nenugalimos jėgos (force majeure) pradžios, atsiradusius dėl perdavimo 
sutarties neįvykdymo. 

184. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, privaloma nedelsiant įvykdyti 

įsipareigojimus, kurie nebuvo vykdomi iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jeigu 
nesusitarta kitaip. 

 

XXI SKYRIUS 

KONFIDENCIALUMAS 

 

185. Duomenys apie sistemos naudotojui perduodamus gamtinių dujų kiekius, perdavimo sutartimi 

ir (ar) per EPPS užsakytus bei paskirstytus pajėgumus ir kiti duomenys sužinomi vykdant perdavimo 
sistemos operatoriaus veiklą, laikytini komerciškai jautria informacija, todėl yra konfidencialūs. 

186. PSO teikia duomenis, nurodytus 185 punkte, įmonėms, vykdančioms dujų saugojimo, 

skirstymo ar SGD pakartotinis dujinimo veiklą, kiek tai reikalinga šių Taisyklių tinkamam vykdymui, taip 
pat, institucijoms turinčioms teisę reguliuoti, kontroliuoti ir (ar) tikrinti energetikos veiklą vykdančias 

įmones, Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymo nustatyta tvarka. 

187. PSO gali teikti duomenis, nurodytus šio skyriaus 185 punkte įstaigoms, organizacijos ar 
įmonėms, atliekančioms gamtinių dujų sektoriaus tyrimus, rengiančioms apžvalgas ar vykdančioms kitą 

panašią veiklą, jeigu šiame papunktyje nurodytos institucijos, įstaigos, organizacijos ar įmonės raštu pateikia 

prašymą atkleisti duomenis, nurodant šių duomenų panaudojimo tikslą ir pateikia rašytinį sistemos naudotojo 
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sutikimą dėl duomenų atskleidimo, kuriame nurodomas duomenų atskleidimo detalumas (perduoti 

kiekiai / užsakyti pajėgumai; data / laikotarpis; įleidimo / išleidimo taškas).  
188. PSO duomenis, nurodytus šio skyriaus 185 punkte, teikia teisėsaugos institucijoms, kurios 

teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę reikalauti ir gauti šiuos duomenis. 

189. Veiksmai, kuriais PSO perduoda informaciją ir kitus sistemos naudotojo duomenis nurodytus 
185 punkte, šio skyriaus 186, 187 ir 188 punktuose nurodytiems asmenims, nebus laikoma sistemos 

naudotojo komercinės paslapties atskleidimu, įstatymų nesilaikymu ar perdavimo sutarties konfidencialumo 

laikymosi įsipareigojimų pažeidimu. 

 

XXII SKYRIUS 

INFORMAVIMAS 

 
190. PSO viešai savo interneto svetainėje skelbia: 

190.1. perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškus ir kt. reikšmingus PSO valdomos perdavimo 

sistemos taškus; 

190.2. Taisykles; 
190.3. teikiamas perdavimo paslaugas; 

190.4. paslaugų kainas; 

190.5. prašymo sudaryti perdavimo sutartį formą; 
190.6. pavyzdinę perdavimo sutartį; 

190.7. teisės naudotis EPPS sutarties formą; 

190.8. kitų su perdavimo paslaugomis susijusių dokumentų formas; 
190.9. Balansavimo taisykles; 

190.10. investicijų projektus, kurie didina siūlomų pajėgumų kiekį; 

190.11. kitą su perdavimo paslaugų teikimu susijusią ir Taisyklėse nurodytą informaciją. 

 

XXIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
191. Gamtinių dujų perdavimo paslaugos teikiamos sudarius gamtinių dujų perdavimo sutartį. 

Sutarties forma ir standartinės sąlygos nurodytos kaip Taisyklių 2 priedas.  

192. Visi Taisyklėse nurodyti priedai yra neatskiriama Taisyklių dalis. 
193. Taisyklių pakeitimai yra skelbiami PSO interneto svetainėje. 

194. Taisyklių pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip vienas mėnuo prieš jiems įsigaliojant. 

195. Taisyklės nustoja galioti, kai įsigalioja su kitais Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo 

sistemų operatoriais parengtos bendros naudojimosi perdavimo sistemomis taisyklės ir PSO apie šių taisyklių 
pakeitimą paskelbia Taisyklių 194 punkte nustatyta tvarka. 

196. Klausimai, kurių nereglamentuoja Taisyklės ir Balansavimo taisyklės, sprendžiami 

vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, 
Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo 

tvarkos aprašu, Civiliniu kodeksu, įgyvendinamaisiais teisės aktais ir tiesioginio taikymo ES gamtinių dujų 

sektorių reglamentuojančiais teisės aktais. 

197. Taisyklių nuostatos reglamentuojančios žaliųjų dujų įleistų į skirstymo sistemas priskyrimą 
virtualiam žaliųjų dujų įleidimo taškui taikomos tik tuomet, kai tokia galimybė yra numatyta teisės aktuose. 

Apie galimybę virtualiam žaliųjų dujų įleidimo taškui priskirti žaliąsias dujas įleistas į skirstymo sistemas, 

PSO informuoja sistemos naudotojus ne vėliau nei likus 30 d. iki tokių nuostatų taikymo pradžios. 
198. Visos Taisyklių nuostatos taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.  

199. Pereinamuoju laikotarpiu nustatomas dujų metų laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. 7.00 val. 

iki 2022 m. spalio 1 d. 7.00 val. 

 

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistema taisyklių 

1 priedas 

 

(įmonės pavadinimas / fizinis asmuo) 

Įmonės / asmens:  

Adresas:  
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Įmonės kodas / asmens kodas:  

PVM mokėtojo kodas:  
Tel.:  

El. paštas:  

Interneto svetainė:  
Bankas, banko kodas:  

Atsiskaitomoji sąskaita:  

EIK kodas1  

ACER kodas2  

 

AB „Amber Grid“ 

(perdavimo sistemos operatoriaus pavadinimas) 
Savanorių prie. 28, LT – 03116, Vilnius 

(adresas)  

 

PRAŠYMAS 

SUDARYTI PERDAVIMO PASLAUGŲ SUTARTĮ 

 

(data) 
 

(vieta) 

 

Prašome:  
         sudaryti perdavimo paslaugų sutartį; 

         patikslinti sudarytą perdavimo paslaugų sutartį. 

(reikiamą pažymėti x) 
 

Atsakingi asmenys 

 Vardas, 

pavardė 

Pareigos Telefonas, el. paštas 

Įmonės vadovas (ar asmenys, 

įgalioti sudaryti perdavimo sutartį): 

   

   

 Telefonas El. paštas 

Kontaktiniai duomenys, kuriais perdavimo sistemos 
operatorius turi teisę susisiekti dėl klausimų, 

susijusių su perdavimo paslaugų teikimu, 24 val. per 

parą: 

  

 

Pridedami dokumentai 

1. Asmens įgaliojimas (jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas); 

2. Kiti dokumentai:                                                                                                          . 
(reikiamą pažymėti x) 

Pareiškėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su visomis Naudojimosi perdavimo sistema Taisyklių 

nuostatomis, įsipareigoja laikytis Taisyklių sąlygų atlikdamas bet kokius Taisyklėse reglamentuojamus 

veiksmus. 
 

Prašymą pateikęs asmuo 

    

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (telefonas, el. paštas) 

 

A.V.   

Prašymo registracija (registruoja perdavimo sistemos operatorius) 

 
1 Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK). 

2 Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros registracijos kodas (ACER). 

 

x 
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Registracijos Nr.  

Registravimo data  

 

 

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistema taisyklių 

2 priedas 

 

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ 

S U T A R T I S Nr. ........................... 

 
20       m.                   mėn.       d. 

(vieta) 

 
Perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau – PSO), atstovaujama ............................, 

veikiančio pagal ..................................., viena sutarties šalis, ir perdavimo sistemos naudotojas 

.......................................................... (toliau – Sistemos naudotojas), atstovaujama ..................... ...., 

veikiančio pagal .............................., kita sutarties šalis, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 
 

R. Sutartyje vartojamos sąvokos 
 

R.1. Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių 
reglamentuojantys teisės aktai, PSO nustatytos ir PSO interneto svetainėje www.ambergrid.lt 

paskelbtos Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (toliau 

– Taisyklės) ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės 
(toliau – Balansavimo taisyklės). 

 

2. Sutarties objektas 
 

2.1. Sutarties objektas yra gamtinių dujų perdavimo paslaugų (toliau – perdavimo paslaugos) 

teikimas Sistemos naudotojui Sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

2.2. PSO įsipareigoja gamtinių dujų (toliau – dujos) priėmimo vietoje (-ose) iš Sistemos naudotojo 
priimti dujas, kai Sistemos naudotojas patiekia dujas į perdavimo sistemą, ir jas perduoti į dujų pristatymo 

vietą (-as), kai Sistemos naudotojui dujos tiekiamos iš perdavimo sistemos. 

2.3. Sistemos naudotojas įsipareigoja vykdyti Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ir apmokėti už perdavimo paslaugas ir balansavimą. 
 

3. Dujų perdavimo paslaugos teikimo tvarka ir sąlygos 
 

3.1. Perdavimo paslaugos teikimo sąlygos, nustatytos Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse, 

paskelbtose PSO interneto svetainėje. 
3.2. Taisyklės ir Balansavimo taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties šalys įsipareigoja 

vykdyti visas galiojančios Taisyklių ir Balansavimo taisyklių redakcijos sąlygas. 

3.3. Esant neatitikimams tarp Sutarties ir Taisyklių ar Balansavimo taisyklių nuostatų, galioja 
Taisyklių ir Balansavimo taisyklių nuostatos. 
 

4. Šalių įsipareigojimai 
 

4.1. PSO įsipareigoja: 

4.1.1. tinkamai ir laiku vykdyti visas šios Sutarties sąlygas;  

4.1.2. užtikrinti tinkamą perdavimo paslaugų kokybę. 
4.2. Sistemos naudotojas įsipareigoja: 

4.2.1. laiku ir tinkamai, šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, mokėti už teikiamas 

perdavimo paslaugas;  
4.2.2. tinkamai ir laiku vykdyti visas šios Sutarties sąlygas. 

 

5. Perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymas 

http://www.ambergrid/
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5.1. Už suteiktas perdavimo paslaugas Sistemos naudotojas moka PSO nustatytomis ir PSO 

interneto svetainėje www.ambergrid.lt skelbiamomis perdavimo paslaugų kainomis. 
5.2. Perdavimo paslaugų kainos taikomos Taisyklėse nustatyta tvarka. 

 

6. Apmokėjimas už perdavimo paslaugas ir balansavimą 
 

6.1. Sistemos naudotojas moka PSO už suteiktas perdavimo paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka. 

6.2. Mokėjimai, susiję su balansavimu, atliekami Balansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 
 

7. Dujų apskaita ir dujų kokybė 
 

7.1. Dujų apskaita vykdoma teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis dujų kiekio, slėgio, 

temperatūros ir kokybės parametrų matavimo priemonėmis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

7.2. Dujų kokybė turi atitikti Gamtinių dujų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymu, ir kituose teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. 
 

8. Šalių atsakomybė 
 

8.1. Sutarties šalys atsako už tinkamą Sutarties, Taisyklių ir Balansavimo taisyklių nuostatų 

vykdymą. 

8.2. Sutarties šalių atsakomybė, teisės ir pareigos, kurios privalomos Sutarties šalims, nustatytos 
teisės aktuose, Sutartyje, Taisyklėse ir Balansavimo taisyklėse. 

8.3. Šalis dėl šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar (ir) Taisyklėse ar (ir) Balansavimo taisyklėse 

nustatytos tvarkos nesilaikymo atlygins kitai Sutarties šaliai atsiradusią žalą. 
8.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 

nevykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai 

numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams 

atsirasti. 
 

9. Dujų perdavimo ribojimo ir nutraukimo sąlygos 
 

9.1. Dujų perdavimas gali būti ribojamas ar nutraukiamas teisės aktuose, Taisyklėse bei 

Balansavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 
 

10. Konfliktų sprendimo tvarka 
 

10.1. Ginčai, kylantys dėl Sutarties, Taisyklių ir Balansavimo taisyklių vykdymo, sprendžiami šalių 
tarpusavio susitarimu arba teisės aktuose nustatyta tvarka. 
 

11. Sutarties pakeitimas, galiojimas ir nutraukimas 
 

11.1. Sutarties pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų 

šalių parašais. 
11.2. Sutarties priedų pakeitimai, papildymai, šalims susitarus, gali būti įforminami PSO 

elektroninėje perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemoje. 

11.3. Sutartis galioja neterminuotam laikotarpiui. 
11.4. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus arba teisės aktuose, Taisyklėse bei Balansavimo 

taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 
 

12.  Informacijos keitimasis 
 

12.1. Sutarties šalys informaciją, susijusią su perdavimo paslaugų teikimu, keičiasi Taisyklėse 

nustatyta tvarka ir terminais. 
12.2. Sudarydamas šią sutartį Sistemos naudotojas įsipareigoja sudaryti teisės naudotis PSO 

elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema sutartį. 
 

13. Baigiamosios nuostatos  
 

http://www.ambergrid/
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13.1. Klausimai, kurių nereguliuoja Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Gamtinių dujų įstatymu, kitais teisės aktais, tiesioginio taikymo ES teisės aktais, Taisyklėmis ir Balansavimo 
taisyklėmis. 

13.2. Duomenys apie sistemos naudotojui perduodamus gamtinių dujų kiekius, užsakytus bei 

paskirstytus pajėgumus ir kiti duomenys sužinomi vykdant perdavimo sistemos operatoriaus veiklą yra 
konfidencialūs, išskyrus tokių duomenų pateikimą teisės aktų ir Taisyklių numatytais atvejais. Šalys 

susitaria, kad PSO galės teikti Taisyklėse numatytą informaciją kitiems asmenims, nurodytiems Taisyklėse. 

Sistemos naudotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais PSO perduos informaciją Taisyklėse paminėtiems 

asmenims, nebus laikomi komercinės paslapties atskleidimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymu ar 
Sutarties konfidencialumo pažeidimu. 

13.3. Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir rekvizitų 

duomenis šios Sutarties tikslais. 
13.4. Apie šios Sutarties 14.1 papunktyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu 

informuoti viena kitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio 

rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties 

tikslais laikoma tinkamai pateikta 14.1 papunktyje nurodytais rekvizitais. 
13.5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip jų valios 

išraišką.  

13.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną PSO ir 
Sistemos naudotojui.  

13.7.  Visi abiejų Šalių raštu sudaryti papildomi susitarimai, Sutarties pakeitimai ir priedai yra 

neatsiejama Sutarties dalis ir privalomi abejoms Šalims. 
 

14. Sutarties šalių duomenys ir atstovai 

14.1. Sutartį sudariusių asmenų adresai ir rekvizitai: 

Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Įmonės pavadinimas Įmonės pavadinimas 

Įmonės kodas  
PVM mokėtojo kodas  

Adresas 

Tel.  

El. p.  
Interneto svetainė 

Banko rekvizitai: A / s Nr.  

Įmonės kodas  
PVM mokėtojo kodas 

Adresas 

Tel. 

El. p.  
Interneto svetainė 

Banko rekvizitai: A / s Nr.  

 EIK kodas:  

ACER kodas 

14.2. PSO ir Sistemos naudotojo atstovai Sutarties sąlygoms užtikrinti:  

 Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Vardas, pavardė   

Pareigos   

Telefonas   

El. paštas   

 

14.3. PSO Dispečerinio centro duomenys: 

Adresas Telefonai Elektroninis paštas Faksas 

    

14.4. Sutartį pasirašę asmenys: 

 Perdavimo sistemos operatorius Sistemos naudotojas 

Pareigos    

Vardas, pavardė   

Parašas   

Data   
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SUDERINTA 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2021 m.           d. nutarimu Nr. O3E- 

 

 
 Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK). 

 Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros registracijos kodas (ACER). 
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TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
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Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
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03-03 -  

Registravimo 

duomenys: 

2019-02-04 Nr. 

2019-01671  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1S-25 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą:  

Galioja   
Įsigalioja 2019-

02-05 
Priėmė: 

Viešųjų 

pirkimų 

tarnyba  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 
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02-04, Nr. 

1671 

Eurovoc terminai:  
 

      Ryšys su ES teisės 
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Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-04, i. k. 2019-01671 
 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių patvirtinimo  

 

________ 

 

PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-03, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-I-2-1 priedas 2022-

03-07.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eefb6ad0288011e9b66f85227a03f7a3/asr
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IS-940/665-I-3 priedas 

 

LRV 2022-03-04 pranešimas. Toliau švelninamos pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Nuo kovo 5 d. Vyriausybė nebetaikys 15 kv. m. bendro ploto reikalavimo vienam lankytojui 

prekybos vietose, esančiose uždarose erdvėse. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į nuo vasario 

mėnesio pradžios mažėjantį sergamumą COVID-19 liga, taip pat nedidėjantį reanimacijos ir 

intensyvios terapijos skyriuje gydomų pacientų skaičių. 

Jau anksčiau buvo priimti sprendimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių švelninimo – atsisakyta sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos, ugdymo įstaigose 

srautų valdymas yra rekomenduojamas, nebėra privalomo reikalavimo pradinukams dėvėti asmens 

apsaugos priemones pamokų metu. 

Taip pat patikslintos atvykimo į Lietuvą sąlygos atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos 

rekomendacijas dėl mažėjančių galimybių susisiekti su Rusijos Federacija oro transportu. Europos 

Sąjungos ir Lietuvos piliečiams bei jų šeimų nariams, pageidaujantiems išvykti iš Rusijos 

Federacijos, užtikrinama galimybė atvykti/grįžti traukiniu. Asmenims, vykstantiems tranzitiniais 

traukiniais, turintiems atitinkamos srities ministro leidimą, bus leidžiama išlipti ir įlipti Lietuvos 

teritorijoje. Taip pat nuspręsta nereikalauti atvykstant turėti atliktą COVID-19 tyrimą, o sudaryti 

sąlygos jį atlikti atvykus į Lietuvą.  

_______ 
 

 

TN: tn  
 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo data: 2022-03-04 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo duomenys: 
2022-03-04 Nr. 

2022-04337  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
189 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-03-

05 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-03-04, Nr. 

4337 
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. kovo 4 d. Nr. 189 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

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

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1. Pakeisti 2.3.12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

https://lrv.lt/lt/naujienos/toliau-svelninamos-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/421004b09bd811ec8d04d3fbbc911715
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„2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į 

Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Asmenų tranzitas geležinkeliu vykdomas tik per 

Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;“. 

2. Pakeisti 2.3.12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais 

tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje (teisę išlipti turi 

asmenys, nurodyti šio nutarimo 2.3.1, 2.3.4, 2.3.8–2.3.11, 2.3.15–2.3.16 ir 2.3.18 papunkčiuose);“. 

3. Pakeisti 2.5.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„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 ar antigeno testo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų 

sąrašą (angl. A common list of COVID-19 rapid antigen tests), rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo 

rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo/atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių 

antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas);“. 

4. Pakeisti 2.5.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.5.7. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių 

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

šio nutarimo 2.3.12.4 papunktyje nurodytiems asmenims, kurie turi teisę išlipti iš tranzitinio 

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

5. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones – kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos ir ūkinė 

veikla, prekyba vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, 

šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje 

vietoje iš anksto nustatytu laiku organizuojami, kita ūkinė veikla vykdoma užtikrinant valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus 

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

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus.“ 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Vidaus reikalų ministrė  Agnė Bilotaitė 

 



 

51 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-940/665-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. 168 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  

1. Pritarti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

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

projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui. 

2. Įgalioti energetikos ministrą Dainių Kreivį, o jam negalint dalyvauti – energetikos 

viceministrę Ingą Žilienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus 

įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu viceministrė Inga Žilienė negali dalyvauti, 

Vyriausybei atstovauja viceministras Albinas Zananavičius.  

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

 

 

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

pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos 

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

Projektus lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

940/665-II-1-1 priedas 2022-03-07.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ff72c50996511ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-wwknh8wfs
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ff72c50996511ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-wwknh8wfs
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IS-940/665-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

2022-03-01   Nr. (27.4E-02 )-6K-2201306 

 

DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 665 PAKEITIMO 

PROJEKTO  

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).  

Nutarimo projekto tikslas – sudaryti galimybę savivaldybės ir (ar) valstybės valdomoms 

bendrovėms, jų dukterinėms ir (ar) paskesnės eilės dukterinėms bendrovėms pirkti nekilnojamąjį 

turtą (inžinerinius statinius arba kitą nekilnojamąjį turtą, susijusį su parduodamu ilgalaikiu 

materialiuoju turtu), kurio reikia savivaldybės ir (ar) valstybės valdomų bendrovių, jų dukterinių ir 

(ar) paskesnės eilės dukterinių bendrovių įstatuose ar kituose veiklos dokumentuose nustatytai 

veiklai vykdyti, iš valstybės valdomos bendrovės įmonių grupei priklausančių bendrovių (toliau – 

Bendrovės) nedalyvaujant viešo pardavimo procedūroje (tiesioginių derybų būdu). Bendrovės, 

planuodamos viešą Bendrovių veiklai nenaudojamo (nereikalingo) nekilnojamojo turto pardavimą, 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nuostatomis, gauna paklausimus iš valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių dėl 

Bendrovėms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perdavimo 

nuosavybėn, netaikant viešo pardavimo procedūros (t. y. dėl perleidimo tiesioginių derybų būdu), 

atsižvelgiant į tai, kad toks turtas (inžineriniai statiniai arba kitas nekilnojamasis turtas, susijęs su 

parduodamu ilgalaikiu materialiuoju turtu) yra susijęs su paklausimą teikiančios bendrovės veiklos 

sritimis ir būtų naudojamas jos įstatuose ar kituose veiklos dokumentuose nustatytai veiklai 

vykdyti. Pavyzdžiui, įmonių grupė AB „Ignitis grupė“ planuoja viešai parduoti jai nereikalingą, 

veikloje nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kuriame yra savivaldybės valdomai bendrovei 

priklausanti veikianti įranga (kilnojamasis turtas), užtikrinanti patikimą ir kokybišką šilumos 

tiekimą šilumos vartotojams. Kilnojamojo turto savininkas neturi pirmenybės teisės įsigyti 

nekilnojamojo turto, tačiau šio nekilnojamojo turto valdymas nuosavybės teise užtikrina tinkamas 

įrangos eksploatavimo sąlygas. Pardavus tokį nekilnojamąjį turtą trečiajam asmeniui būtų 

suvaržytos galimybės tinkamai eksploatuoti įrangą, o jos iškėlimas iš nekilnojamojo turto kainuotų 

apie 120 000 eurų.  

Teigiamos Nutarimo projekto pasekmės – būtų sudaryta galimybė savivaldybės ir (ar) 

valstybės valdomoms bendrovėms, jų dukterinėms ir (ar) paskesnės eilės dukterinėms bendrovėms 

tiesiogiai derėtis ir pirkti nekilnojamąjį turtą (inžinerinius statinius arba kitą nekilnojamąjį turtą, 

susijusį su parduodamu ilgalaikiu materialiuoju turtu) iš Bendrovių, jei toks turtas būtų susijęs su 

šių Bendrovių veiklos sritimis ir reikalingas jų įstatuose ar kituose veiklos dokumentuose 

nustatytai veiklai vykdyti. 

Nutarimo projekte vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8ddf8901993b11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dce016ba-5437-447e-b200-83e73a686d7a
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Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programai, juo neperkeliamos Europos Sąjungos teisės normos. Priėmus Nutarimo projektą, kitų 

teisės aktų keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

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

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Papildomų lėšų Nutarimo projektui įgyvendinti nereikės. 

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, 

Energetikos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, 

mokslo ir sporto, Teisingumo, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijomis. Lietuvos savivaldybių 

asociacija pateikė pasiūlymus, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta dėl toliau nurodytų priežasčių. 

Dėl siūlymo tikslinti Nutarimo projekto formuluotę numatant, kad nekilnojamąjį turtą galėtų 

pirkti ne tik savivaldybės valdomos bendrovės, bet ir pati savivaldybė 

Nutarimo projektu siekiama sudaryti galimybę savivaldybės ir (ar) valstybės valdomoms 

bendrovėms, jų dukterinėms ir (ar) paskesnės eilės dukterinėms bendrovėms pirkti nekilnojamąjį 

turtą (inžinerinius statinius ar kitą nekilnojamąjį turtą, susijusį su parduodamu ilgalaikiu 

materialiuoju turtu) iš Bendrovių nedalyvaujant viešo pardavimo procedūroje, jeigu nekilnojamasis 

turtas yra inžinerinis statinys ar nekilnojamajame turte yra perkančiajai bendrovei priklausanti 

veikianti įranga (kilnojamasis turtas) ir įsigyjamas turtas yra susijęs su perkančiosios bendrovės 

veiklos sritimis, kurios nustatytos bendrovės įstatuose ar kituose veiklos dokumentuose. Nutarimo 

projekto nuostatos orientuotos į viešąsias paslaugas teikiančias bendroves, kurių veikla galimai bus 

apribota ir (ar) nukentės kokybiškas viešųjų paslaugų teikimas vartotojams, jei nebus sudaryta 

galimybė tiesioginių derybų būdu įsigyti turto ir toliau sklandžiai vykdyti veiklą, nepatiriant 

didesnių išlaidų nei paties turto įsigijimas. Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme, viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas 

sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Kadangi viešosios paslaugos paprastai 

teikiamos per savivaldybės valdomas bendroves ir pačios savivaldybės šių paslaugų neteikia, 

manome, kad Nutarimo projekto formuluotė neturėtų būti detalizuojama, o turi būti orientuojamasi 

tik į iškeltą problemą.  

Dėl siūlymo tikslinti Nutarimo projekto formuluotę nurodant, kad toks nekilnojamasis turtas 

parduodamas tiesioginių derybų būdu 

Nutarimo projekte siūloma nustatyti, kad „nekilnojamasis turtas parduodamas taikant viešo 

pardavimo procedūras <...> išskyrus“. Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimo projekte siūloma nustatyti 

išimtį, kada gali būti netaikoma viešo pardavimo procedūra, ši nuostata suprantama kaip galimybė 

tokias pardavimo procedūras vykdyti tiesioginių derybų būdu. Todėl manome, kad papildomas 

patikslinimas būtų netikslingas ir perteklinis. 

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento 

(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Valstybės turto valdymo politikos skyriaus 

(vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127) patarėja Asta Sinkevičienė (tel. (8 5) 219 4471). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

 

Finansų ministrė    Gintarė Skaistė 

 
Asta Sinkevičienė, tel. (8 5) 219 4471, el. p. asta.sinkeviciene@finmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys 

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

mailto:asta.sinkeviciene@finmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8ddf8901993b11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dce016ba-5437-447e-b200-83e73a686d7a
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susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-2-1 

priedas 2022-03-07.zip). 
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IS-940/665-II-3 priedas 

 

VERT INFO. Supirkimo tvarkos pakeitimo projekto pristatymas 

 
-----Original Appointment----- 

From: Aleksandr Nasyr <aleksandr.nasyr@vert.lt>  
Sent: Monday, February 28, 2022 4:24 PM 

To: Aleksandr Nasyr; Donatas Jasas; Matas Taparauskas; Rasa Valatkevičienė; Evaldas Šmaukšta; Vilma 

Adamavičiūtė; Aleksandra Prokopjeva; Brigita Stankevičienė; Renata Bartašiūtė-Černevičė; info@enmin.lt; 

info@baltpool.eu; tarnyba@vvtat.lt; taryba@kt.gov.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; info@lnsga.lt; 

bendras@lsa.lt; info-nae@e-energija.lt; info@alytausst.lt; info@anyksciusiluma.lt; info@balterma.lt; 

info@birstonosiluma.lt; admin@dbu.lt; administracija@eku.lt; info.joniskis@gren.com; info.svencionys@gren.com; 

info@igst.lt; info@jonavosst.lt; centras@kaisiluma.lt; info@kaunoenergija.lt; info@krenergija.lt; 

klenergija@klenergija.lt; info@kresiti.lt; info@lazdijusiluma.lt; info@litesko.lt; info@vilkaviskiost.lt; info@mst.lt; 

ms@moletusiluma.lt; info@nemenkom.lt; info@nkom.lt; pakruojo.siluma@gmail.com; info@palangosst.lt; 

bendrove@pe.lt; info@plungessiluma.lt; pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt; siltinklai@gmail.com; info@radsiluma.lt; 

info@raseiniust.lt; info@uabskuodosiluma.lt; info@sakiusiluma.lt; info@salcininkust.lt; info@senergija.lt; 

info@silalesst.lt; info@silutesst.lt; siluma@sirvintusiluma.lt; info@tst.lt; info-pe@e-energija.lt; 
administratore@ukmergessiluma.lt; siluma@ust.lt; info@vsiluma.lt; info@velziokomunalinis.lt; info@chc.lt; 

visagino_energija@visaginoenergija.lt; kirtimu@e-energija.lt; info@grigeo.lt; info@foksita.lt; 

petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt; info@ekopartneris.lt; info@idexbaltic.lt; info@englt.lt; nh@newheat.lt; 

pramone@e-energija.lt; info.klaipeda@gren.com; info@kurana.lt; info@lifosa.com; info@simega.lt; 

info@energijosparkas.lt; info@biovatas.lt; info@plungesbioenergija.lt; gamyba@ignitis.lt; info@autoideja.lt; 

solutions@modusenergy.com; info@visaginolinija.lt; info@biozona.lt; info@zenergija.lt; info@ukmergeskatiline.lt; 

info@lt.indorama.net; info@lorizonenergy.lt; info@kte.lt; info@aldecgeneral.lt; info@klaipedosbaldai.lt; 

info@mediena.lt; info-ue@e-energija.lt; info@lerenta.lt; karlu@e-energija.lt; almantas.vinikas@gmail.com; 

info@forestenergy.lt; info@paneveziostiklas.lt; info@vilniausbaldai.lt; info@kkj.lt; vkj@ignitis.lt 

Subject: Supirkimo tvarkos pakeitimo projekto pristatymas 

When: ketvirtadienis 2022 m. kovas 3 15:00-17:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 
Where: „Microsoft Teams“ susitikimas 

 

Laba diena, 

Taryboje (nuotoliniu būdu per MS Teams programą) organizuojamas susitikimas pristatyti ir aptarti 

2022 m. vasario 21 d. viešajai konsultacijai pateiktą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimo projektą (pridedama).  

Kviečiame rinkos dalyvius dalyvauti susitikime.    

Prašome nurodyti dalyvaujančių asmenų kontaktus (vardas, pavardė, el. paštas).  

________________________________________________________________________________  

„Microsoft Teams“ susitikimas  

Prisijungti naudodami kompiuterį arba mobiliąją programėlę  

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo  

 
Kilus problemoms prisijungiant prašome kreiptis el. paštu itpagalba@vert.lt  

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys  

________________________________________________________________________________  

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo 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-940/665-II-3-1 priedas 

2022-03-07.pdf). 
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IS-940/665-II-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Detalizacija pasiūlymai ŠŪĮ 

 
From: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>  

Sent: Thursday, February 24, 2022 10:39 AM 
To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Detalizacija pasiūlymai ŠŪĮ 

 

Sveiki, Mantai, 

 

Dėkui už paaiškinimą. 

Dar norėjau patikslinti ar formuluotėje po žodžio „būdu“ nereikia kablelio, t. y.: 

„Jeigu šiluma superkama ir ne aukciono būdu, atitinkamu dydžiu mažinamas brangiausios 

aukciono laimėtojų gaminamas šilumos kiekis, bet ne daugiau kaip techninis nepertraukiamo 

veikimo galios minimumas“. 

Realiame gyvenime gali būti įvairios situacijos: 

a. atliekinė šiluma nestabili, o galia ir parametrai neprognozuojami, todėl dirbdami 1-2 

biokuro katilai nepertraukiamai jie užtikrina režimus, hidrauliką ir t.t. 

b. jei atliekinė šiluma stabili (pvz. Lifosa) – ji perima, kad ir visą gamybą, o CŠT įmonė 

laiko tik rezervinius ŠGĮ bėdos atveju (Kėdainiuose). 

c. Vakarų Europoje santykiai tarp gamintojų formuojami dvišalių sutarčių pagrindu, be 

valstybės kišimosi, nes situacijų būna labai skirtingų. O jeigu veikia reguliatorius, tai jis turi 

formuoti motyvaciją pirkti atliekinę šilumą, taip kad abi šalys būtų suinteresuotos.    

Taip pat gal dar galėtumėt pakomentuot, ar tokiu atveju neatsiranda rizika, kad ne visas 

atliekinės šilumos kiekis bus supirktas? Nes pvz. jei tik iki 50 proc. galios gali nusikrauti katilas, tai 

ženkliai sumažėja ribos papildomam kiekiui įsiterpti (nes ir katilų naudingumas siekia apie 70-80 

proc.)?  

Tai kas svarbiau? Atliekinės šilums privalomas supirkimas ar kokybiškas ir patikimas 

šilumos pirkimas. Šilumos gamybos režimai turi būti balansuojami CŠT operatoriaus, nes ne iš 

kiekvieno šaltinio gali priimti šilumą, gali netikti parametrai ir t.t. Jeigu atliekinė šiluma perkama 

už kainą ne didesnę kaip kintama dedamoji – abi pusės lengvai susitartų maksimaliai pirkti 

liekamąją šilumą ir nedeginti kuro. Tai galėtų būti minimali reguliacinė sąlyga. Jeigu abi šalys 

susitaria dėl didesnės kainos ir vis tiek užtikrina CŠT kokybę – tai turėtų būti jų teisė.     

Ar atliekinės kiekiai gali būti palyginti neženklūs ir nepasiekti katilo techninio 

nepertraukiamo veikimo galios ribos? 

Ar tai vertinant kaip mažesnę riziką, jei kažkuriam gamintojui (NŠG ar CŠT) reiktų stabdyti 

katilą ir po to vėl užsikurti, esant poreikiui? 

Situacijų gali būti pačių įvairiausių. Žiūrėti ankstesnes pastabas... 

 

Dėkui. 

 
Pagarbiai 

Vilmantas Markevičius 

Projektų vadovas 

Energetinio konkurencingumo grupė 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. (8 5) 203 4474, papild. 8 
Mob. +370 602 47406 

El.p.: vilmantas.markevicius@enmin.lt 
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From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: 2022 m. vasario 22 d., antradienis 16:42 

To: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt> 

Subject: Detalizacija pasiūlymai ŠŪĮ 

 

Laba diena Vilmantai, 

Detalizuoju siūlymą „Jeigu šiluma superkama ir ne aukciono būdu atitinkamu dydžiu 

mažinamas brangiausios aukciono laimėtojų gaminamas šilumos kiekis, bet ne daugiau kaip 

techninis nepertraukiamo veikimo galios minimumas“.  

Techninis minimumas – tai rodiklis techniniame įrenginio pase, kuris parodo, kiek 

įrenginys gali nusikrauti nuo nominalios savo galios. Skirtingų katilų rodikliai gali skirtis nuo 10 iki 

50 proc. Prasti katilai stabilų darbą gali užtikrinti nusikrovus iki 50 proc nuo nominalios galios, o 

geresnių nusikrovimo diapazonas – net iki 10 proc. savo galios. 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

 
 

 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
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http://www.lsta.lt/


 

60 

 

IS-940/665-II-5 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 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai   2022-03-02 Nr. R2-(ŠBK)-1312 

  Į 2022-02-02  Nr. 16 

 

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. vasario 3 d. gavo 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) 2022 m. vasario 2 d. raštą Nr. 16 „Dėl šilumos 

kainų nustatymo metodikos pakeitimo (toliau – Raštas), kuriuo LŠTA pasiūlė Šilumos kainų 

nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos 

kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), pakeitimus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją 

elektros energijos rinkoje ir augančias elektros energijos kainas. 

Taryba pagal kompetenciją išnagrinėjusi Rašte pateiktus siūlymus teikia komentarus: 

R. Dėl LŠTA siūlymo Metodikoje numatyti, kad galutinės šilumos kainos kas mėnesį būtų 

koreguojamos ne tik keičiantis kuro ir (ar) šilumos aukciono būdu superkamos šilumos 

kainoms, tačiau ir pasikeitus elektros energijos technologinėms reikmėms kainoms. 

Taryba atkreipia dėmesį, kad galutinių mėnesio kainų skaičiavimo principai apibrėžti 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (toliau – Įstatymas). Įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje 

numatyta, kad kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – tai kintanti šilumos bazinės kainos 

dalis, išreiškiama formule ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų 

kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos 

kainų pokytį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Metodika yra parengta vadovaujantis Įstatymo 

nuostatomis, todėl, siekiant kiekvieną mėnesį įvertinti pakitusias elektros energijos technologinėms 

reikmėms kainas galutinėje šilumos kainoje, reikalingi Įstatymo pakeitimai. Tarybos nuomone, 

kiekvieną mėnesį galutinę šilumos kainą koreguojant dėl elektros energijos technologinėms 

reikmėms kainos pokyčių, didėtų administracinė našta tiek Tarybai, tiek ūkio subjektams, o 

būtinųjų sąnaudų padengimas gali būti užtikrinamas kitais būdais, pavyzdžiui, vertinant šilumos 

kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų 

neatitikimą. 

R. Dėl LŠTA siūlymo Metodikoje numatyti šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų 

elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumo vertinimą, apskaičiuojant 

papildomą šilumos kainos dedamąją.  

Taryba atliko elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų analizę ir įvertino šių 

pakeitimų poreikį bei planuoja parengti ir viešajai konsultacijai pateikti Metodikos pakeitimo 

projektą, numatantį šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms 

reikmėms sąnaudų skirtumo vertinimą. 

R. Dėl LŠTA siūlymo papildyti Metodikos 72 punkte reglamentuotą ūkio subjektui šilumą 

parduodant šilumos aukciono būdu susidariusio faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti 

pajamų apimties skirtumo vertinimą, koreguojant leistiną gauti pajamų apimtį dėl 

elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio. 

Taryba įvertino šių pakeitimų poreikį bei planuoja atsižvelgti į šį siūlymą ir pakeisti 

atitinkamas Metodikos nuostatas. 
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Tarybos narys     Matas Taparauskas 

 

 

 

 

D. Beleckas, tel. (8 5) 213 3430, mob. tel. 8 690 69436, el. p. dominykas.beleckas@vert.lt  

 

VERT 2022-03-02 rašto/atsakymo Nr. R2-(ŠBK)-1312 lydintys ir susiję dokumentai (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-II-5-1 priedas 2022-03-07.zip). 

mailto:dominykas.beleckas@vert
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IS-940/665-II-6 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl rašto ir SŽNS įstatymo pakeitimo 

 

Kaip greitai reikia atsakyti? Gera proga atskirti magistralinius CŠT vamzdynus nuo kitų. 

Skiriamoji riba 250 mm geriau. Pasitikrinkime su įmonėmis ar visus tai tenkina ir teikime 

pasiūlymą. Gal išskaičiuoti ribą pagal 5 MW pralaidumą? 
 

VL 

 
From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Monday, February 28, 2022 13:28 

To: Giedrė Šeškevičienė <giedre.seskeviciene@enmin.lt> 

Subject: RE: Dėl rašto ir įstatymo pakeitimo 

 

Peržiūrėjau Įstatymo projekto pasiūlymą. Dėl apsaugos zonų dydžių sumažinimo iš esmės 

pritariame. Tam tikras nuostatas manau reikia suderinti su Šilumos ūkio įstatymo, Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

redakcijomis.  

Dėl viešo intereso statuso šilumos perdavimo tinklams, tai logiška, kad ne visi tinklai tą 

statusą turėti, o tik didelio šilumnešio pralaidumo. 

Daugiau mano pasiūlymų yra tekste. Esant poreikiui, šiuo klausimu galime daryti 

pasitarimą, pakviečiant gal ir AM atstovus, nes jie visada nepritarė nuostatų įtraukimui, kurių nėra 

ŠŪĮ.  

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

From: Giedrė Šeškevičienė <giedre.seskeviciene@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, February 23, 2022 4:26 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Dėl rašto ir įstatymo pakeitimo 

 

Gerai, ačiū. 

 
Giedrė 

 
From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, February 23, 2022 4:00 PM 

To: Giedrė Šeškevičienė <giedre.seskeviciene@enmin.lt> 

Subject: RE: Dėl rašto ir įstatymo pakeitimo 

 

Laba diena, 

Pridedu raštą. Kas liečia tą viešą interesą šilumos perdavimo tinklams, tai yra toks niuansas, 

kad pas mus ŠŪĮ visi tinklai yra šilumos perdavimo tinklai. O pvz., vandentiekį, elektroje, dujose 

yra magistraliniai, kvartaliniai, skirstomieji ir pan. Tai reiškia, kad tuomet AM sakė, jog absoliučiai 

visi šilumos tinklai negali būti viešo intereso objektas, nes pvz., kas nors sugalvos prisijungti 

mailto:mantas@lsta.lt
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mailto:mantas@lsta.lt
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nuosavą namą su mažu vamzdžiu, tai teoriškai šilumos tiekėjas dėl vieno vartotojo galės eiti per 

kitų savininkų sklypus be jų leidimo, prisidengdamas viešuoju interesu... 

Manau, kad čia reiktų mums apibrėžimo, kokie būna tinklai ir kokie gali būti viešo intereso. 

Aišku, pastarieji turėtų būti dideli, šilumą tiekiantys kvartalui, o ne vienam ar keliems vartotojams. 

Iki pirmadienio pažiūrėsiu formuluotes. 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

From: Giedrė Šeškevičienė <giedre.seskeviciene@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, February 23, 2022 2:52 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Dėl rašto ir įstatymo pakeitimo 

 

Rengiu SŽNSĮ pakeitimo projektą. Siunčiu peržiūrėti pirminį variantą. 

Manau reikėtų dar pakeisti ir įstatymo 7 str. Todėl rengiant įstatymo Aiškinamąjį raštą, 

reikalingas pagrindimas. Kažkada buvote siuntę su tuo susijusį raštą (prikabinu). Gal galite atsiųsti 

šio rašto Word versiją?. 

Jei turėsit pastabų dėl įstatymo pakeitimo projekto, rašykite. 
 

Dėkinga. 

 

Pagarbiai 
Giedrė Šeškevičienė 

Energetinio saugumo grupės 

Vyriausioji specialistė 
tel. 8 602 46 864 

el. P. giedre.seskeviciene@enmin.lt 

 
 

 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:giedre.seskeviciene@enmin.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:giedre.seskeviciene@enmin.lt


 

64 

 

IS-940/665-II-7 priedas 

 

VERT 2022-03-04 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą, 

viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės 

užduoties patvirtinimo“ ir nutarimo „Dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties“ pakeitimų PROJEKTĄ. Pastabas 

ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 13 dienos. 

Esminiai pakeitimai:  

− turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, 

paviršinių nuotekų tvarkytojų 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros; 

− turi būti atliekamos energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais 

metais, 2022–2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros; 

− geriamojo vandens tiekėjų ir (ar) nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo vandens tiekimo 

ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2022 metų 

ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra gali būti 

vykdoma vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, atliekant tik 

Techninėse užduotyse nustatytas patikros procedūras ir šiame punkte nurodytiems 

geriamojo vandens tiekėjams ir (ar) nuotekų tvarkytojams pateikiant auditoriui tik 

Techninėse užduotyse  nurodytus dokumentus; 

− patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, 

Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų 

standartu, įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašu, šia 

Technine užduotimi, bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia 

įmonė; 

− negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio patikros atlikimui, audito įmonė turi 

kreiptis raštu į tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų (informacijos) 

nepateikimo priežastis; 

− patikros ataskaitoje aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas ir 

pateikiamas detalus faktinių pastebėjimų apibūdinimas; 

− audito įmonės pasirašyta patikros ataskaita, kartu su patikros procedūroms atlikti naudota 

esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas, tikrinamos įmonės vadovo 

rašytiniai paaiškinimai ir kita svarbi informacija, reikalinga patikros rezultatų vertinimui, 

kurią pateikti nurodyta Techninės užduoties 2 priede), turi būti pateikta įmonei popierine ir 

(ar) elektronine forma. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, 

el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-04/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reguliuojamosios-veiklos-ataskaitu-patikros-technines-uzduoties-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0863e5a49ab711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e49810ac-ae76-4265-a105-264038a906cb
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

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

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2022-03-03 Nr. R2-(EA)-1319 

   

    

 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 

2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ 

PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR 2020 M. 

RUGSĖJO 25 D. NUTARIMU NR. O3E-855 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS IR 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ 

PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS 

ELEKTROS ENERGETIKOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMOSIOS 

VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES GALIOJIMO 

PRATĘSIMO  

 

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

Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 8  straipsnio 11 dalies 31 punktu ir 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 

42 dalimi bei 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu, tvirtina Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 

techninę užduotį. Taryba, atsižvelgdama į tai, teikia derinti Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.  O3E-386 „Dėl 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 

Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. 

nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių 

dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“ 

projektus. 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, Taryba 

pratęsia Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos ir šiuo nutarimu pakeistos 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą bei Tarybos 2020 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros 

energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 

galiojimą 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) įmonių reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikroms ir 2022–2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikroms, kai įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais. 

2. Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis) pagrindiniai pakeitimai: 

2.1. Atsižvelgiant į Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtinto 4400-uoju tarptautinio 

susijusių paslaugų standarto pavadinimo pasikeitimus, atliktas Techninės užduoties 3 punkto 

redakcinis pakeitimas. 
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2.2. Patikslintas Techninės užduoties 9.7 papunktis, pažymint, kad Techninės užduoties 

1 priede yra pateikiamas ne tik detalus patikros procedūrų aprašymas, bet nurodomi duomenų 

(informacijos) šaltiniai naudojami procedūrų atlikimui. 

2.3. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros metu auditoriai 

susiduria su duomenų (informacijos) nepateikimo problema ir dėl to kai kurių patikros procedūrų 

atlikimas tampa neįmanomu, Techninė užduotis papildyta 9.8 papunkčiu, numatančiu, kad audito 

įmonė, negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio patikros procedūros atlikimui, turi 

kreiptis raštu į tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų (informacijos) 

nepateikimo priežastis. 

2.4. Patikslintas Techninės užduoties 11 punktas, nurodant, kad patikros ataskaitoje 

aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas, o ne tik pateikiamas detalus faktinių 

pastebėjimų apibūdinimas. 

2.5. Atsižvelgiant į tai, kad Techninė užduotis papildyta 9.8 papunkčiu, numatančiu, kad 

audito įmonė, negavusi reikiamų duomenų patikros procedūros atlikimui, turi kreiptis raštu į 

tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų nepateikimo priežastis, patikslintas 

Techninės užduoties 12 punktas, pažymint, kad prie esminės informacijos, naudotos patikros 

procedūrų atlikimui, yra priskiriami tikrinamos įmonės vadovo rašytiniai paaiškinimai. 

3. Nauja redakcija išdėstytas Techninės užduoties 1 priedas. Pagrindiniai priedo pakeitimai: 

3.1. Patikslintas ir  papildytas patikros procedūrų aprašymuose  naudojamų sąvokų ir 

santrumpų sąrašas. 

3.2. Papildyti patikros procedūrų 2.1.1 b), 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1, kuriose yra nurodoma patikrinti, 

ar reguliuojamos veiklos ataskaitų duomenys sutampa su buhalterinės apskaitos informacija, 

aprašymai nurodant, kad jei patikra atliekama šilumos sektoriaus įmonėse, kurios, vadovaudamosi 

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, 

patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių 

apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 

15 punktu, reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikia tik šilumos gamybai priskirtas pajamas, turtą ir 

sąnaudas, audito įmonė turi patikrinti, ar pajamų, turto, sąnaudų priskyrimas reguliuojamai veiklai 

(šilumos gamybai) atliktas laikantis Aprašo bei įmonės reguliavimo apskaitos sistemos laisvos 

formos aprašo nuostatų. 

3.3. Siekiant tikrinamų įmonių reguliuojamos apskaitos sistemos (toliau – RAS) turto sąrašų 

duomenų patikimumo, pilnumo, tikslumo, patikros procedūra 2.1.1 papildyta c) dalimi, kurioje 

nurodyta, kad audito įmonė turi patikrinti, ar teisingai į RAS turto sąrašą perkelti ataskaitinio 

laikotarpio pradžios duomenys, ar jie sutampa su praeitų metų RAS turto sąrašo duomenimis 

laikotarpio pabaigai. Nustačius skirtumus, audito įmonė turi gauti tikrinamos įmonės paaiškinimus 

dėl duomenų nesutapimo priežasčių ir jas pateikti patikros ataskaitoje. 

3.4. Patikslintas patikros procedūros 2.2.5 aprašymas. Paaiškinta, kaip patikra atliekama tokiais 

atvejais, kai investicijos galutinė vertė viršija 10 proc. Tarybos nutarimu suderintą investicijos sumą. 

3.5. Siekiant užtikrinti duomenų apie turto vienetus, kurių verte per ataskaitinį laikotarpį daryti 

akcininkų įnašai, patikimumą ir tikslumą, patikros procedūrą 2.2.6 siūloma taikyti elektros 

energetikos ir dujų sektoriaus įmonėms. 

3.6. Patikslintas patikros procedūros 2.2.7 aprašymas, norint atkreipti dėmesį į tai, kad prie 

nepaskirstomojo turto nepriskiriamas turtas, kuris buvo sukurtas diegiant energetikos inovacijas 

bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos pasiteisino. 

3.7. Įsigaliojus atnaujintam Ilgo laikotarpio vidutinio padidėjimo sąnaudų apskaitos modeliui, 

kuris taikomas perdavimo sistemos operatoriui ir skirstomųjų tinklų operatoriui, kurio veiklos 

teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis nei 100 tūkstančių, 2022–2026 metams, atsisakoma 

patikros procedūrų 2.2.8 ir 2.3.3, kurios buvo atliekamos elektros sektoriaus reguliuojamos veiklos 

ataskaitų patikrose ir susijusios su LRAIC (ilgo laikotarpio vidutinio padidėjimo sąnaudų) modelio 

optimizuoto turto patikra. 

3.8. Papildytas patikros procedūros 6.1.1, kurią atliekant tikrinama, ar turto duomenys 

skirtinguose reguliuojamos veiklos ataskaitų prieduose sutampa, aprašymas nurodant, kad šilumos 
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sektoriaus įmonių atveju, kai verslo vienetų turto verčių suma Aprašo 1 ir 2 prieduose nesutampa, dėl 

to, kad ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, audito įmonė turi 

patikrinti, ar Aprašo 1 priede nurodytos verslo vienetų turto verčių sumos yra apskaičiuotos pagal 

Aprašo 1 priedo komentare nurodytus reikalavimus. 

3.9. Siekiant užtikrinti duomenų atitikimą tarp reguliuojamos veiklos ataskaitų ir Duomenų 

surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje pateiktų duomenų, patikros procedūrą 6.3.1 siūloma 

taikyti elektros energetikos ir dujų sektoriaus įmonėms. 

3.10. Patikslinti ir papildyti patikros procedūrų 2.1.1, 2.6.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.2, 

4.3.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.5.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1 aprašymai ir naudojami duomenų 

(informacijos šaltiniai), atlikti techninio-redakcinio pobūdžio Techninės užduoties 1 priedo taisymai. 

4. Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, numatančius reikalavimus reguliavimo apskaitos 

sistemai, atlikti redakcinio pobūdžio taisymai Techninės užduoties 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 prieduose. 

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. 

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 Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba 

prašo per 10 kalendorinių dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti savo 

pastabas ir pasiūlymus Nutarimo projektui. 

Pastabas ir pasiūlymus Nutarimo projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-

 08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Nutarimo projektą parengė Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 

vedėjas Martynas Maksimovas, tel. (8 659) 21552, el. p. martynas.maksimovas@vert.lt, Šilumos ir 

vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aušra Everlingienė, 

tel. (8 690) 01194, el. p. ausra.everlingiene@vert.lt, Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 

patarėja Lina Bartkienė, tel. (8 616) 13482, el. p. lina.bartkiene@vert.lt, Dujų ir elektros 

departamento Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė, tel. (85)2506183, el.p. 

lina.karpaviciute@vert.lt, 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai. 

2. Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 

2 lapai. 

3. Techninės užduoties 1 priedo projektas, 28 lapai. 

4. Techninės užduoties 1 priedo lyginamasis variantas, 29 lapai. 

5. Techninės užduoties 2 priedo projektas, 9 lapai. 

6. Techninės užduoties 2 priedo lyginamasis variantas, 9 lapai  

7. Techninės užduoties 3, 4, 5, 6 ir 8 priedai (MS Excel darbalaukiai). 

8. Tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir 

gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ 

patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“ projektas, 1 lapas. 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

R. Everlingienė, mob. tel. (8 690) 01194, el. p. ausra.everlingiene@vert.lt 

 

 

http://www.vert/
mailto:martynas.maksimovas@vert
mailto:ausra.everlingiene@vert
mailto:lina.bartkiene@vert
mailto:lina.karpaviciute@vert.lt
mailto:ausra.everlingiene@vert
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Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo 

Nr.  O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ 

pakeitimo“ ir Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 

25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir 

gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo 

pratęsimo“ projektai ir Projektus lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-II-7-1 priedas 2022-03-07.zip). . 
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-940/665-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-03-01 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-01 

 
 

Vėliausio 2022-03-01 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 80 290 28.19 +0.25 % 36 260 27.63 35.81 7 630 

M04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 109 480 20.92 32.07 30 240 

M05-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 36 400 16.20 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 030 15.83 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 20 020 17.00 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 200 13.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 450 45.24 +4.84 % 570 38.33 123.00 450 

M04-2022  Medienos granulės 200 44.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

SUM-2022  Medienos granulės 1 300 51.60 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

WIN-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 200 52.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 18.00 0.00 % 0 0.00 18.00 280 

 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 14 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 70 280 28.63 +14.22 % 13 090 28.44 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 52 360 24.50 +6.12 % 55 720 22.15 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 16.50 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 14 630 14.67 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 21.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 760 55.28 +22.72 % 310 46.00 0.00 0 

WIN-2022  Medienos granulės 1 200 51.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 420 20.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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 Baltpool 2022-03-03 pranešimas.  

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. VASARIS 

 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 27,93 Eur/MWh. Lyginant 

su sausio mėnesio verte, fiksuotas 8,9 % indekso didėjimas, o palyginus su praėjusių metų 

to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 119 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėjo 6 % iki 761,140 

MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 30 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 4 %. 

• 2021-2022 šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 

22,74 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 109 %. 

• Estijoje gruodžio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 19,90 Eur/MWh. 

 

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos 

 Lietuva, 

Eur/MWh 

Latvija, 

Eur/MWh 
Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh 

Trumpalaikiai 

(W+M) 
27,35 – 19,90 437 980 

Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H): 

     Q01-2022 19,09 – – 708 680 

     Q02-2022 18,00 – – 3 080 

  

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE 

https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-vasaris/
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Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje 

  

 
Mažiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 24,50 85,00 44,74 11 490 

  

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai) 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 
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Kuro durpės 18,00 23,00 21,33 420 

Biokuro ir lignino 

mišinys 
17,00 17,00 17,00 630 

  

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA 

• 2022 metais, vasario mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų kovo mėnesio šilumos kiekių 

įsigijimo.  

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 3,85 ct/kWh ir buvo 4 % žemesnė nei 

šilumos, tiekiamos vasario mėnesiui (4,03 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio rezultatais, kaina yra 79 % aukštesnė (2,15 ct/kWh). 

• Kovo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 638 306 MWh – tai yra 2 % daugiau nei 

perkamos šilumos kiekis vasario mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio 

rezultatais, perkamos šilumos kiekis sumažėjo 1 %. 

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 718 047 MWh šilumos – tai yra 7 % daugiau, lyginant 

su vasario mėnesiu šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų vasario mėnesiu, 

aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 5 %. 

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai  

 
Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 

 
 

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA 
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MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 M. VASARIS 

TN: tn  

 

• Vasario mėnesį VMU paskelbė 99 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 34,3 tūkst. M3 

medienos produktų. Lyginant su sausio mėnesiu pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 11 %, 

o parduotos medienos dalis sumažėjo 13 %. Aukcionus organizavo 20 VMU padalinių. 

• Vasario mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 60,74 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant 

indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 40,6 % augimas. 

Lyginant su sausio mėnesiu – 0,9 % augimas. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti pjautinių rąstų sortimentuose, kurių kaina augo 

12 % (iki 90,44 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas 

siekia 29 %. 

• Likusių suprekiautų sortimentų kainų svyravimas lyginant su praėjusiu mėnesiu siekė nuo -

2,5 % iki 2 %. 

BALTPOOL medienos kainos (SPOT) indeksas 

 

https://www.baltpool.eu/lt/medienos-birzos-prekybos-apzvalga-2022-m-vasaris/
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TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

 
TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm 

Kiekio 

pokytis 

per 

mėnesį 

Kiekio 

dalis  

TOP5 sort. 

Apimtyje 

Kaina, 

Eur/ktm 

Kainos 

pokytis 

per 

mėnesį 

Kainos 

pokytis 

per 

metus 

Baltpool 

Timber 

Spot 

indeksas 

Indeksas 11 785 -27% 100% 60,74 

0,95% 

(60,17 

Eur/m3) 

40,63% 

(43,19 

Eur/m3) 

Indekso dalys: 

PJ (eglė, pušis, beržas); 

B/C; St,Vd; L2, L3 
1 610 705% 13,7% 105,46 

-2,35% 

(108 

Eur/m3) 

28,02% 

(82,38 

Eur/m3) 

PJ (eglė, pušis, beržas); D; 

St,Vd; L2, L3 
7 760 87% 65,8% 90,44 

11,79% 

(80,9 

Eur/m3) 

28,21% 

(70,54 

Eur/m3) 

 TR (lapuočiai, 

spygliuočiai) 
2 235 -67% 19,0% 79,77 

0,94% 

(79,03 

Eur/m3) 

59,47% 

(50,02 

Eur/m3) 

PP (eglė, pušis, beržas) 180 -10% 1,5% 50,33 

1,68% 

(49,5 

Eur/m3) 

36,06% 

(36,99 

Eur/m3) 

PM, ML (II, III kaitrumo 

grupė) 
0 – 0,0% – – – 

Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo 

liekanos  
0 – 0,0% – – – 
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose 

 
EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai 

 
KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – 

kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – 

popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji 

mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – 

sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 

4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m. 
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IS-940/665-III-2 priedas 

 

VERT 2022-03-01 pranešimas. VERT skelbia PSO Perkrovos pajamų ataskaitą už 2021 

metus  

TN: tn  

 

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB 2021 m. gautos  

perkrovos* pajamos sudaro 50,1 mln. Eur (2020 m. – 32,4 mln. Eur) – skelbiama Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. perkrovos pajamų ataskaitoje 

(atsisiųskite). 

Nacionalines energetikos reguliavimo institucijas kasmet apibendrinti ir paskelbti 

perdavimo sistemų operatorių (PSO) perkrovos pajamas ir jų panaudojimą įpareigoja 2019 m. 

birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos 

vidaus rinkos (toliau – Reglamentas), ši ataskaita taip pat teikiama Energetikos reguliavimo 

institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER).  

LITGRID AB perkrovos pajamos susidaro dėl elektros energijos didmeninės rinkose 

susiformavusių kainų skirtumo skirtingose Europos Sąjungos šalių prekybos elektros energija 

zonose, kurios ribojasi su Lietuvos elektros energijos prekybos zona. Didžiausias perkrovos 

pajamas LITGRID AB 2021  m. gavo dėl elektros energijos kainų skirtumo, susidariusio tarp 

Lietuvos ir Švedijos zonų (beveik 28,5 mln. Eur). Susidariusią sumą perdavimo sistemos 

operatoriams išmoka biržos operatorius. 

Pagal Reglamento reikalavimus perdavimo sistemos operatoriaus gautos perkrovos pajamos 

pirmiausia turi būti nukreiptos investicijoms į perdavimo sistemą, t. y. tarpsisteminių jungčių 

statybai, vidaus tinklų stiprinimui ir kt., siekiant užtikrinti ES elektros rinkos integraciją ir 

vystymąsi. 

LITGRID AB gautas perkrovos pajamas skyrė pajėgumų valdymo mechanizmams 

finansuoti, kad būtų rinkai pasiūlytas ne mažesnis nei perdavimo sistemos operatoriaus 

tarpsisteminėse jungtyse išduotas paskirstytų pajėgumų dydis** ir investicijoms į perdavimo tinklą.  

Atsižvelgiant į būsimas didelės svarbos bei apimties Nacionalinėje energetikos strategijoje 

numatytas investicijas, nepanaudotos sukauptos perkrovos pajamos – 109,1 mln. Eur – ateityje bus 

naudojamos sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto finansavimui. 

* Perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų prekiauti tarp 

tinklo rajonų, nes dėl jų būtų padarytas didelis poveikis fiziniams srautams per tinklo elementus, 

kurie tokių srautų išlaikyti negali. 

** Reglamento 19 str. 2(a) ir 2(b) punktai: užtikrinti, kad paskirstytais pajėgumais iš tikrųjų 

būtų galima pasinaudoti, įskaitant kompensaciją už pralaidumo garantijos nesilaikymą, arba 

išlaikyti / didinti tarpzoninius pajėgumus, optimizuojant esamų jungiamųjų linijų naudojimą su 

kitais perdavimo sistemos operatoriais suderintais taisomaisiais veiksmais.  

 

VERT 2022-03-02 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos 

rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos koncepcijos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos 

koncepcijos, pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. kovo 11 d. 

Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamai 

elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai, atitinkančiai Lietuvos elektros energetikos 

sektoriaus ekonomines sąlygas. VERT nustato prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą 

ateinantiems kalendoriniams metams ir atskaitinę kainą kiekvienam organizuojamam skatinimo 

kvotų paskirstymo aukcionui. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-01/vert-skelbia-pso-perkrovos-pajamu-ataskaita-uz-2021-metus-.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Perkrovos+pajam%c5%b3+ataskaita+u%c5%be+2021.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/viesoji-konsultacija-del-prognozuojamos-elektros-energijos-rinkos-kainos-ir-atskaitines-kainos-nustatymo-metodikos.aspx
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Pakeitimai atliekami siekiant parengti tikslesnes elektros energijos rinkos kainos prognozes 

bei nustatyti kuo tikslesnę kainą ateinantiems kalendoriniams metams. Dėl šios priežasties VERT 

siekia gauti koncepcinių pasiūlymų dėl metodikos tobulinimo.  

⁎⁎⁎ 

• Pastabas ir pasiūlymus bei atsakymus į viešosios konsultacijos klausimus pagal klausimyno 

formą pateikti iki 2022 m. kovo 11 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 

213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt. 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022 m. kovo 11 d. (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 
VERT 2022-03-02 pranešimas. Žalioji energetika: paskaičiuotas metinis elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančių išteklių kiekis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašu, 

įvertino 2021 m. elektrinių, veikusių ilgiau kaip metus, iš atsinaujinančių išteklių pagamintą 

elektros energijos kiekį, taip pat iki 2021 m. gruodžio 31 d. išduotus leidimus plėtoti elektros 

energijos pajėgumus bei naujus leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių 

(išduotus ne anksčiau kaip 2021 m.) ir nustatė, kad elektros energijos, gaminamos iš 

atsinaujinančių išteklių, kiekis siekia 6,073 TWh. 

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, skatinimo kvotų paskirstymo 

aukcionai organizuojami tol, kol yra likę nepaskirstytos skatinimo kvotos. Atsižvelgiant į tai, 

kad pasiekta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta 5 TWh riba elektros 

energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių skatinti, pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarkaraštį 

turėjęs įvykti aukcionas nebus organizuojamas. 

Daugiau informacijos apie aukcionus rasite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/Klausimynas_KM.docx
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/Klausimynas_KM.docx
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/Zalioji-energetika-paskaiciuotas-metinis-elektros-energijos-gamybos-is-atsinaujinanciu-istekliu-kiekis.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eacd1a8067e611e9917e8e4938a80ccb/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eacd1a8067e611e9917e8e4938a80ccb/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05367770f3d511e99681cd81dcdca52c
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/aukcionai-2019.aspx
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IS-940/665-III-3 priedas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ
 

     
Biudžetinė įstaiga 
Pamėnkalnio g. 27 
LT-01113 Vilnius 
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Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 188659229 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

DĖL ATASKAITOS „CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO VERTINIMAS“ 

 

Siunčiame 2022 m. vasario 24 d. ataskaitą Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo 

vertinimas“. 

Informuojame, kad atsižvelgėme į dalį Jūsų 2022 m. vasario 7 d. el. paštu pateiktų siūlymų, 

kiek tai susiję su vertinimo metu nagrinėtų dalykų apimtimi, ir patikslinome vertinimo ataskaitą.  

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimu pateikiama susisteminta ir koncentruota informacija 

nagrinėta tema, vertinimo rezultatų pagrindu pateikiami pastebėjimai ir (ar) įžvalgos, tačiau nėra 

teikiamos rekomendacijos.  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

PRIDEDAMA. 32 lapai. 

 

Veiklos audito 4-ojo departamento vadovė  Eglė Merkininkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadas Čiblys, mob. 8 608 93 456, el. p. tadas.ciblys@valstybeskontrole.lt 

____2 m. vasario 24 d. ataskaita Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ ir lydintys 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-III-3-1 priedas 

2022-03-07.zip). 

 

http://valstybeskontrole.lt/
http://valstybeskontrole.lt/
http://valstybeskontrole.lt/
http://valstybeskontrole.lt/
mailto:s.ciblys@valstybeskontrole.lt
mailto:s.ciblys@valstybeskontrole.lt
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IS-940/665-III-4 priedas 
 

VERT INFO. Žiniai dėl rezervinės galios  sutarties sudarymo 

 

Aktualu NŠG sistemose turintiems šilumos tiekėjams. 

 

Informacija apie praktinę situaciją: šilumos aukciono dalyvio pareigos ir rezervinių šilumos 

gamybos galių užtikrinimas. 

 

Dalyvis, dalyvaudamas šilumos gamybos aukcione, privalo atitikti Šilumos aukciono 

reglamento, patvirtinto 

Komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento 

tvirtinimo“, 15 straipsnio nuostatas, nes kitu atveju VERT gali panaikinti aukciono rezultatus – ką ir 

padarė Plungės bioenergijos atveju (žr. VERT raštą dėl PST gamybos). Duotuoju atveju VERT 

gamintojui pasiūlė sudaryti rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartį. Už rezervavimo 

paslaugą atsiskaitoma dvinare šilumos kaina.  

Rezervavimo sutartis, pakoreguojanti šilumos tiekimo sistemos piko ir (ar) rezervo įrenginių 

sąrašą, tarp šilumos tiekėjo ir NŠG sudaroma nepažeidžiant reikalavimų rezerviniams pajėgumams, 

kurie nurodyti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 10 straipsnyje. Sudarant 

sutartį labai svarbus objektyvus, situaciją pagrindžiančių aplinkybių išdėstymas (žr. VERT raštą del 

rezervines galios sutarties). Taip pat būtina gauti išankstinį VERT leidimą ne tik rezervinei 

sutarčiai sudaryti, bet ir įregistruoti BALTPOOL sistemoje konkurencinius įrenginius kaip rezervo 

ir/ar piko. 

 

VERT raštai pridedami. 

 
Pagarbiai 

____as Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 
www.lsta.lt  

 
____T raštai: „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS 2021 M. GRUODŽIO MĖN.“, „DĖL REZERVINĖS 

GALIOS UŽTIKRINIMO SUTARTIES SUDARYMO“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-III-4-1 priedas 2022-03-07.zip). 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/


 

82 

 

IS-940/665-III-5 priedas 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

Biudžet inė  įsta iga ,  A. Jakšto  g . 4 ,  LT-01105 Vilnius, 

t el .  8  626  22252 ,  e l . p.  info@am .lt ,  https:/ /am .lrv .lt . 

Duom enys kaupiami ir  saugomi Juridinių  asmenų reg istre , kodas 188602370 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

El. p. info@lsta.lt 

 

 

 2022-01-27 Nr. (14)-D8(E)-498 

Į 2022-01-20 Nr. 9 

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ GRIOVIMO 

 

Išnagrinėjome Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2022-01-20 raštą Nr. 9 „Dėl šilumos 

tiekimo tinklų griovimo praktikos, vadovaujantis STR 1.01.08:2002“ (toliau – raštas), kuriame 

nurodoma, kad šiuo metu vyksta teisminis ginčas ir prašoma skubos tvarka pateikti Aplinkos 

ministerijos (toliau – ministerija) nuomonę šiame rašte suformuluotais klausimais. Informuojame, 

kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Aplinkos ministerijos 

nuostatais3, Aplinkos ministerijos kompetencijai nepriskirtas įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo 

oficialus aiškinimas ar konkrečios faktinės situacijos nagrinėjimas, sprendimų konkrečiose 

situacijose priėmimas, todėl teikiame ministerijos specialistų nuomonę. Pažymime, kad ministerijos 

nuomonė nelaikytina oficialiu teisės aktų aiškinimu ar sprendimu konkrečioje situacijoje, 

neprivaloma kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir kitiems asmenims. 

Statybos įstatymo 2 straipsnio 51 dalyje nustatyta, kad statinio griovimas – statybos rūšis, 

kurios tikslas – suardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui 

ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus). 

Atsakydami į „A“ klausimą4, informuojame, kad vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“ (toliau – reglamentas) 8.5 papunkčio nuostata, statinys laikomas visiškai 

sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi 

giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio 

visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų 

statinio laikančiųjų konstrukcijų). Atsižvelgdami į tai, manome, kad statinys, kurio visos 

konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, laikomas nugriautu, jei nelikę visų, 

taip pat ir esančių po žemės paviršiumi, minėto statinio laikančiųjų konstrukcijų. 

Atsakydami į „B“ klausimą5, primename, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 23 

dalies  nuostata, laikančioji konstrukcija – konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia 

paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir 

užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Atsižvelgiant į tai, pritariame rašte išdėstytai 

nuomonei, kad šilumos tiekimo tinklų vamzdynai patys laikytini laikančiosiomis konstrukcijomis, 

kadangi yra apskaičiuoti išlaikyti visas galimas išorės apkrovas ir manome, kad požeminis statinys 

laikytinas nugriautu, kai nelikę visų, aptariamu atveju ir esančių po žemės paviršiumi, statinio 

laikančiųjų konstrukcijų. 

 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“. 
4 A) Ar Šilumos tiekėjo neeksploatuojamų metalinių vamzdžių (paklotų grunte be gelžbetonio lovio) „pašalinimas“ turi būti suprantamas kaip 

nugriovimas Statybos techninio reglamento 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 7.4. punkto prasme ir vykdomas pagal minėto reglamento 15 

punktą, tai yra laikant, kad neeksploatuojamas šilumos tinklas yra nugriautas ir pašalintas (panaikintas), jeigu jo likusi dalis yra įkasta į žemę giliau 

nei 0,5 m. po žemės paviršiumi? 
5 B) Ar visais atvejais šilumos tiekėjas griaudamas („pašalindamas“) neeksploatuojamą, giliau nei 0,5 m. po žeme esantį, šilumos tinklą privalo  šį 

tinklą atkasti, išardyti jį sudarantį vamzdyną, „ištraukti“ jį iš žemės ir išvežti? 

file:///s:/am.lrv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
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Atsakydami į „C“ klausimą6, informuojame, kad ministerijos kuruojamo teisinio reguliavimo 

srities teisės aktai nereglamentuoja šilumos tinklų griovimo racionalumo ir su tuo susijusių 

finansinių klausimų, todėl ji nėra įgaliota spręsti šių klausimų. Pažymime, kad atliekant šilumos 

tinklų griovimo darbus, privaloma vadovautis taip pat ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės 

aktų nuostatomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Rimkevičius 

Nagrinėjant prašymą, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija. Pateikti asmens duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytą terminą. Duomenys gali būti perduodami 
kitoms institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems duomenis teikti 
ministeriją įpareigoja teisės aktai, ministerijos pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į ministeriją ir prašyti 

susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti savo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą. Dėl ministerijos 
veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ministerijoje galite rasti ministerijos 
interneto svetainės https://am.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių 
įgyvendinimo galite kreiptis į ministeriją nurodytais kontaktais arba į ministerijos duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@am.lt. 
 
 

 
6 C) Ar ministerijos vertinimu, yra racionalu ir finansiškai bei aplinkosauginiu požiūriu pagrįsta šilumos tiekėjams „pašalinti“ nebeeksploatuojamus 

šilumos tinklus, juos fiziškai atkasant ir išardant? 

https://am.lrv.lt/
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IS-940/665-III-6 priedas 
 

LŠTA INFO. Įmonių apklausa dėl nenutrūkstamo CŠT tiekimo _ el. generatoriai 
 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, March 2, 2022 13:23 
To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Cc: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>; Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Įmonių apklausa dėl nenutrūkstamo CŠT tiekimo _ el. generatoriai 
 

Padariau suvestinę, siūlau siųst įmonėms duomenų patikslinimui ir tos kurios dar nubuvo teikusios, kad 

užpildytų. (apačioje raudonai pažymėtos įmonės kurios info nepateikė) 
Pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo 

mūsų CŠT sektoriui aktualios nuostatos: 

II SKYRIUS APSAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR JŲ KAUPIMO 
PRINCIPAI 

4. Subjektai apsaugos priemones privalo sukaupti: 

4.1. elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų atveju – 1 parai; 

<...> 

6. Subjektai, kai juose nustatomi galimi pavojai, turi kaupti šias apsaugos priemones (pagal subjekte 

darbuotojams kylančius galimų pavojų padarinius): 
<...> 

6.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones – generatorius, prožektorius, elektrinius šildytuvus, 

ryšio priemones, kurą, geriamąjį vandenį (buteliukuose), maisto davinius, užklotus, durų ir (ar) langų 

sandarinimo priemones, dozimetrinius matuoklius, dozės galios matuoklius ir kt.; 
 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 
 

-----Original Message----- 

From: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, March 2, 2022 9:36 AM 
To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Cc: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Emailing: Mazeikiu st 
 

  Gana detali buvo apklausa. Ar dar reikia papildomos informacijos pasitarimui su EM. Juk apytiksles 

generatorių kainas ir patys galime surasti? 

 
VL  

mailto:ramune@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:morkvenas@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
http://www.lsta.lt/
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
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Nepertraukiamam veiklos tęstinumui (tinklų vandens cirkuliavimui ir šilumos gamyba jo temperatūros palaikymui) būtinas elektros energijos 

tiekimas totalios elektros energetikos sistemos avarijos atveju teikiamos ypatingos svarbos paslaugos: centralizuota šilumos gamyba ir 

centralizuotas šilumos tiekimas 
Apkausa vykdyta: 2021 m. balandžio-gegužės mėn.  
            

Duomenų atnaujinimas: 2022-03-02 

(atnaujintus/papildomus duomenis pažymėkite mėlynai) 

Bendrovė Objekte esamų generatorių kiekis ir galia 
  

Naujų generatorių poreikis, kiekis ir galia,vnt/kW Pastabos 

Objekto pavadinimas Kiekis  

(vnt) 

Vienetinė 

galia  

(kW) 

Bendra 

galia  

(kW) 

Kuro 

rūšis 

Ar įrengta 

automatinio 

paleidimo 

ir darbo 

„sal„s“ 

re“imu 

auto-matika 

kiekis  

(vnt) 

Vienetinė 

galia  

(kW) 

Bendra  

galia  

(kW) 

Kuro 

rūšis 

Apytikslis 

investicijų 

poreikis 

 (Eur su 

PVM) 

 

UAB „Akm„nės 

energija“ 

Ža“girio katilinė 1 128 128     0   0       

Ventos katilinė 1 56 56     0   0       

UAB „Any„ščių 

šiluma“ 

Bi“kuro katilinė 1 80 80     0   0       

1 40 40     0   0       

UAB „Jon„vos 

šilumos tinklai“ 

  “ -       - -       Elektros generatorių neturi, papildomų nereikia 

UAB Gren Joniškis Centrinė katilinė 1 42 42     1 50 50       

Melioratorių katilinė 1 12 12     1 10 10       

Gataučių katilinė 1 7 7     0   0       

Žagarės katilinė 1 12 12     1 10 10       

Pakluonių biokuro 

katilinė 

1 100 100     0   0       

UAB „Kaišiadorių 

šiluma“ 

 Kaišiadorių m. katilinė 1 68 68     1 200 200       

AB „Kau„o 

energija“ 

KE“Inkaro katilinė 1 360 360     1 300 300     Elektros generatorių gaminančių elektrą nepertraukiamam 

šilumos tiekimo veiklos tęstinumui totalios elektros 

energetikos sistemos avarijos atveju, AB „Kauno energija“ 

neturi. Esami stacionarūs generatoriai gamyboje yra skirti 

elektros dingimo atveju saugiai užgesinti biokuro katilus. 

Todėl elektros poreikį nepertraukiamam katilų darbui ir 

šilumos energijos perdavimui paskaičiuojame pagal elektros 

energijos poreikį šalčiausią mėnesį. 

KE Noreikiškių katilinė 1 17,6 17,6     1 54 54     

KE Šilko katilinė 1 44,8 44,8     1 327 327     

KE Ežerėlio katilinė 2 54,4 108,8     1 20 20     

KE Petrašiūnų elektrinė 1 172 172     1 511 511     

Administracinio 2 260 520     1 0 0     
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pastato kiemas 

KE Jurbarko katilinė 1 320 320     1 134 134     

KE Girionių katilinė 1 80 80     1 18 18     

KE Mobili katilinė 1 10,8 10,8     1 0 0     

KE Mobilus 

generatorius 

1 90 90     1 180 180     

UAB „Laz„ijų 

šiluma“ 

La“dijų katilinė 1 120 120     0   0       

Veisiejų katilinė Nr.1 - -       1 80 80       

Veisiejų katilinė Nr.2 - -       1 3 3       

UAB „Maž„ikių 

šilumos tinkai“ 

Ma“eikių katilinė 2 350 700     0   0       

Viekšnių katilinė 1 80 80     0   0       

UAB „Mol„tų 

šiluma“ 

Ka“ilinė, 

Mechanizatorių g. 7, 

Molėtai 

1 62 62     0   0       

UAB „Pak„uojo 

šiluma“ 

Pa“ruojo rajoninė 

katilinė 

1 70 70     1 200 200       

UAB „Palangos 

šilumos tinklai“  

Rajoninė katilinė 1 207 207     1 24 24     Reikalingas naujas konteinerinis kilnojamas apie 24 kW 

generatorius turimai mobiliai katilinei 

AB „Pan„vėžio 

energija“ 

Kė“ainių RK - -       1 625 625       

Rokiškio RK 1 160 160         0       

1 100 100         0       

Panevėžio elektrinė - -       1 1000 1000       

Panevėžio RK-1 1 48 48     1 500 500       

1 50 50         0       

1 64 64         0       

Zarasų RK 1 130 130     1 50 50       

Pasvalio RK 1 40 40     1 100 100       

Panevėžio elektrinės 

VŠK-1 

1 70 70         0       

Akademijos gyv. Kat. 1 80 80         0       

Dusetų gyv. Kat. 1 60 60         0       

Narteikių gyv. Kat. 1 20 20         0       

Kilnojama katilinė 1 24 24         0       

UAB „Lit„sko“ 

Dr“skininkų šiluma 

Druskininkų RK CŠT 

sistema 

- -       1 800 800       

Viečiūnų katilinės CŠT 

sistema 

- -       1 36 36       
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Leipalingio katilinės  

CŠT sistema 

- -       1 22 22       

UAB „Lit„sko“ 

Bi“žų šiluma 

Kaštonų  Rotušės CŠT 

sistema 

- -       1 128 128       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių katilinės 

Nr.1 CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

Rinkuškių darželio 

„Rug„lis“ ka“ilinės 

CŠT sistema 

- -       1 1,8 1,8       

UAB „Lit„sko“ 

Ke“mės šiluma 

A. Mackevičiaus 

katilinės CŠT sistema 

- -       1 128 128       

Vilties katilinės CŠT 

sistema 

- -       1 4,5 4,5       

Maironio g. 4a katilinės 

CŠT sistemą 

- -       1 0,9 0,9       

Maironio g. 5b  

katilinės CŠT sistema 

- -       1 4,5 4,5       

UAB „Lit„sko“ 

Ma“ijampolės 

šiluma 

Marijampolės rajoninės 

katilinės CŠT sistema 

- -       1 1280 1280       

Triobiškių katilinės 

CŠT sistema 

- -       1 22,5 22,5       

Patašinės katilinės CŠT 

sistema 

- -       1 27 27       

Kumelionių katilinės 

CŠT sistema 

- -       1 30 30       

Meškučių katilinės 

CŠT sistema 

- -       1 31 31       

Igliaukos (Palių) 

katilinės  CŠT sistema 

- -       1 36 36       

UAB „Lit„sko“ 

Te“šių šiluma 

Luokės rajoninės 

katilinės CŠT sistema 

1 220 220       0 0       

Dariaus ir Girėno 

katilinės  CŠT sistema 

- -       1 18 18       

Rainių katilinės CŠT 

sistema 

- -       1 8 8       

Šviesos  katilinės CŠT 

sistema 

- -       1 2 2       

Kalno katilinės CŠT 

sistema 

- -       0 0 0       
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UAB „Plu„gės 

šilumos tinklai“ 

Ka“ilinė Nr.1 1 350 350     0   0       

Katilinė Nr.2 1 68 68     0   0       

UAB,,Radviliškio 

šiluma“ 

Radviliškio miesto 

katilinė 

1 150 150     0   0       

1 100 100     0   0       

Šeduvos centrinė 

katilinė 

1 15 15     0   0       

Šeduvos Lelijos 

katilinė 

1 15 15     0   0       

Linkaičių katilinė 1 50 50     0   0       

AB „Šia„lių 

energija“ 

17“centralizuoto 

šilumos tiekimo 

sistemų 

1 10800 10800     6 5 30     Duomenys apie naujų generatorių poreikius yra 

preliminarūs, tikslintini dėl keliamos užduoties aprūpinti 

šilumos energija vartotojus, kurie turi ar turėtų galimybę 

apsirūpinti elektros energija ir vartoti šilumos energiją 

1 25 25     3 10 30     

    0     2 20 40     

    0     2 25 50     

    0     1 30 30     

    0     1 40 40     

UAB „Šil„tės 

šilumos tinklai“ 

Ši“utės rajoninė 

katilinė 

1 200 200         0       

Ligoninės rezervinė 

katilinė 

    0     1 20 20       

UAB „Šir„intų 

šiluma“ 

Ka“ilinė Nr. 3 1 200 200         0       

Gelvonų kaimo katilinė     0     1 20 20       

Čiobiškio kaimo 

katilinė 

    0     1 15 15       

7 CŠT sistemos     0     7 3 21       

UAB „Tau„agės 

šilumos tinklai“ 

Be“žės raj. Katilinė 2 35 70     2 200 400       

UAB „Tra„ų 

energija“ 

Ry“o g. 5, Lentvaris 1 54,4 54,4     0   0       

UAB „Ukm„rgės 

šiluma 

Katilinė Nr.1 1 120 120         0       

Katilinė Nr.3 1 64 64         0       

Katilinė Nr.5 1 32 32         0       

Katilinė Nr.2     0     1 64 64       

UAB „Ute„os 

šilumos tinklai“ 

Ut“nos CŠT sistema 

(tinklo siurbliai, 

maitinimo siurbliai, 

matavimo prietaisai, 

valdymo grandinės) 

1 160 160         0     naujų generatorių poreikis būtų tikslinamas pagal keliamus 

uždavinius  
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GK-1 TE 1 178 178         0     

VŠK-9 1 68 68         0     

GK-3 1 24 24         0     

VŠK-10 1 140 140         0     

UAB „Var„nos 

šiluma“ 

Va“ėnos katilinė     0     1 160 160       

    0     1 130 130       

UAB „Vis„gino 

energija 

 Inžinerinių tinklų 

baras 

1 100 100         0       

Šiluminė katilinė 1 400 400         0       

UAB „Vil„iaus 

šilumos tinklai“ 

Si“rblinė Vingrių g. 11 1 440 440         0       

Termofikacinė elektrnė 

Nr. 2 

1 16848 16848         0       

1 12000 12000         0       

AB „Kla„pėdos 

energija“ 

  “   0         0       

UAB „Aly„aus 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB „Ele„trėnų 

komunalinis ūkis“ 

  “   0         0       

UAB „Ras„inių 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB „Kre„ingos 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB „Šal„ininkų 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB Gren 

Švenčionys 

      0         0       

UAB „Pri„nų 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB „Šil„lės 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB Ignalinos 

šilumos tinklai 

      0         0       

UAB „Bir„tono 

šiluma“ 

  “   0         0       

UAB „Šak„ų 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

UAB „Kaz„ų Rūdos 

šilumos tinklai“ 

  “   0         0       

VISO: 69   47245,4     77   8037       
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IS-940/665-III-7 priedas 

 



 

91 

 
 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
 



 

93 

 

IS-940/665-IV-1 priedas 

 

VERT 2022-03-02 pranešimas. Bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos 

reguliavimo institucijų pareiškimas dėl paramos Ukrainai  

TN: tn  

 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos energetikos reguliavimo institucijos paskelbė bendrą 

pareiškimą, kuriuo išreiškė paramą Ukrainai ir pasmerkė atvirą ir plataus masto Rusijos agresiją 

prieš nepriklausomą, taikią ir demokratinę Ukrainos valstybę. Baltijos šalių ir Lenkijos reguliuotojai 

vieningai ragina tarptautinę bendruomenę griežtai pasmerkti Rusijos agresiją ir taikyti kuo 

griežtesnes sankcijas, įskaitant politinę Rusijos izoliaciją. 

Reguliuotojai paragino Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) valdymo 

organus sustabdyti Rusijos narystę ir atskirų jos ekspertų dalyvavimą bet kokia forma visuose 

būsimuose ERRA organizuojamuose renginiuose ir veikloje.  

Be to, reguliuotojai siūlo visapusišką paramą ir reikiamą pagalbą Ukrainos nacionalinei 

energetikos ir komunalinių paslaugų reguliavimo komisijai ir mūsų draugams Ukrainoje. 

Please read in English here. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-02/bendras-lietuvos-latvijos-estijos-ir-lenkijos-energetikos-reguliavimo-instituciju-pareiskimas-del-paramos-ukrainai.aspx
https://www.vert.lt/en/Pages/Updates/2022/Joint-Statement-by-Lithuanian%2c-Latvian%2c-Estonian%2c-and-Polish-Energy-Regulators-in-support-of-Ukraine.aspx
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IS-940/665-IV-2 priedas 

 

EM 2022-02-25 pranešimas. „Independence“ liks Lietuvoje ir po 2024 metų 

TN: tn  

 

 
 

Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ (K“) 

akcininkai visuotiniame susirinkime priėmė sprendimą dėl laivo-saugyklos su išdujinimo įranga 

(FSRU) „Independence“ įsigijimo ir įsigijimo sąlygų, kurios buvo numatytos nuomos sutartyje. 

„Terminalas nuo pat veiklos pradžios pateisino savo vardą ir siektą tikslą – šiandien esame 

užsitikrinę nepriklausomybę nuo rusiškų dujų adatos, sėkmingai diversifikavę tiekimo rinkas ir 

galime apsirūpinti gamtinėmis dujomis iš viso pasaulio. Dabartinių geopolitinių įtampų kontekste 

energetinis saugumas ir nepriklausomybė įgauna dar didesnės reikšmės, tad sprendimas įsigyti 

laivą-saugyklą yra svarbus ir reikalingas sprendimas, užtikrinsiantis strateginių energetikos siekių 

įgyvendinimą”, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

SGD terminalo laivas-saugykla „Independence“ nuo 2014 metų nuomojamas iš Norvegijos 

kompanijos „Höegh LNG“, kuri 2012 m. laimėjo tarptautinį laivo-saugyklos tiekimo viešąjį 

pirkimo konkursą.  

Kaip numatyta Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatyme, SGD terminalo operatorius 

pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą laivo-saugyklos įsigijimui ir iki 2024 m. gruodžio 

31 d. nuosavybės teise įsigyja laivą-saugyklą su išdujinimo įranga bei tampa jo valdytoju. 

Terminalo veikla užtikrinama iki 2044 m. gruodžio 31 d. 

SGD ilgalaikio tiekimo užtikrinimo projektas, kurio svarbiausia dalis – SGD laivo-

saugyklos įsigijimas, –padeda stiprinti valstybės energetinį saugumą ir savarankiškumą, užtikrinant 

galimybę alternatyviais būdais patenkinti šalies dujų poreikį, garantuoti patikimą elektros energijos 

gamybą.  

„SGD terminalo kuriama nauda – daugiau nei akivaizdi. Mūsų atlikta kaštų ir naudos analizė 

rodo, kad eksploatuodama SGD terminalą Lietuva, priklausomai nuo dujų kainos ir vartojamo dujų 

kiekio, kasmet sutaupo apie 140-150 mln. eurų dujų vartotojams. Be minėtos ekonominės naudos 

yra daugiau nei akivaizdu, kad be šios infrastruktūros mūsų pramonė ir vartotojai patirtų ne tik 

potencialius ekonominius nuostolius dėl galimų kainų manipuliacijų iš Rusijos, bet ir turėtų 

prisiimti tiekimo patikimumo ir veiklos tęstinumo rizikas. Šiuo metu pasaulio, tarp jų ir Europos 

didžiosios valstybės, atsisuka į SGD terminalus kaip vieną iš pagrindinių energetinio saugumo 

garantų. KN turėdama unikalias kompetencijas ir patirtis eksploatuojant bei vystant tokio tipo 

terminalus pasaulyje, gali sėkmingai išnaudoti šias kompetencijas prisidedant tiek prie papildomos 

vertės generavimo savo akcininkams, tiek prie kitų šalių tvaresnio ir saugesnio apsirūpinimo 

energija“, – sako KN generalinis direktorius Darius Šilenskis. 

Siekdama rasti ekonomiškai naudingiausią FSRU sprendinį, 2021 m. KN atliko rinkos 

tyrimą bei tarptautinę viešojo pirkimo procedūrą. Viešojo pirkimo procedūros metu potencialūs 

tiekėjai iš esmės pripažino negalintys pasiūlyti ekonomiškai naudingesnio sprendinio nei turima 

FSRU „Independence“ iš“irkimo opcija.  

Akcininkams priėmus sprendimus dėl FSRU „Independence“ iš“irkimo, KN turi informuoti 

„Höegh LNG“ apie savo sprendimą pasinaudoti FSRU „Independence“ išpirkimo opcija per 

nuomos sutartyje numatytą laiko tarpą, kuris baigiasi 2022 m. gruodžio mėnesį. Pirkimo sutartis 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/independence-liks-lietuvoje-ir-po-2024-metu
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turėtų būti sudaryta ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio mėnesio.  Taip pat dar šiemet planuojama 

priimti papildomus sprendimus, susijusius su laivo valdymu ir registravimu. 

2021 m. per Klaipėdos SGD terminalą importuota 62 proc. viso į rinkas patiekto dujų 

kiekio, skirto Lietuvos, Baltijos šalių ir Suomijos vartotojams. Daugiausiai gamtinių dujų per 

infrastruktūrą Klaipėdoje praėjusiais metais buvo importuota iš JAV.   
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IS-940/665-IV-3 priedas 

 

AM 2022-03-02 pranešimas. Jungtinių Tautų klimato kaitos ataskaitoje įspėjama apie 

„negrįžtamus“ visuotinio atšilimo padarinius 

TN: tn  

 

Pasaulinis atšilimas, artimiausiu metu pasieksiantis 1,5 °C, neišvengiamai padidintų klimato 

kaitos pavojus, keltų daug rizikų ekosistemoms ir žmonėms – tvirtinama naujausioje  Jungtinių 

Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitoje „Klimato kaita 2022: 

poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas“. Perspėjama, jog didžiojoje Europos dalyje esamų ir 

planuojamų prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių nepakanka. 

„Mūsų ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad nesiimant veiksmų gali išnykti vietos, kuriose 

gyvena ir dirba žmonės, gali išnykti ekosistemos ir rūšys, su kuriomis visi užaugome“, – teigė IPCC 

bendrapirmininkė prof. Debra Roberts. 

Pasak aplinkos viceministrės Gintarės Krušnienės, IPCC ataskaita dar kartą patvirtina, kaip 

svarbu laiku pasiruošti nelaimėms, įdiegti mus apsaugančias priemones. Atsparumo didinimas tiek 

žemės ūkyje, tiek didelės svarbos strateginiuose objektuose turi būti prioritetas, kad ekstremalūs 

reiškiniai ir kitos griaunamosios jėgos negalėtų pažeisti mūsų šalies, jos ūkio sektorių, daryti jiems 

didelės įtakos. 

Europai išskiriamos keturios pagrindinės rizikos: karščio poveikis ekosistemoms, žmonių 

sveikatai, karštų orų ir sausrų poveikis pasėliams, gresiantis vandens stygius bei galimi potvyniai ir 

jūros lygio kilimas. Prognozuojama, kad XXI amžiuje daugelyje Europos vietovių žemės ūkio 

produkcijos gamyba gerokai sumažės, o to nekompensuos jos padidėjimas Šiaurės Europoje. 

Vis dėlto yra vilties sumažinti galimus nuostolius, jeigu temperatūros kilimas bus mažesnis 

nei 1,5 °C. Teigiama, kad šiuo metu galimybių, kuriomis galėtų pasinaudoti Europa ateityje, vis 

daugėja. IPCC siūlo tokias galimas priemones atsparumo didinimui, kaip miesto teritorijų 

planavimas, saugomų teritorijų atkūrimas, sėjomaina, išankstinio perspėjimo sistemų diegimas bei 

žemės paskirties keitimas. 

IPCC neabejoja, jog žmogaus sukelta klimato kaita, įskaitant dažnesnius ir intensyvesnius 

ekstremalius reiškinius, daro didelį neigiamą poveikį gamtai ir žmonėms, atneša daug nuostolių ir 

žalos. Ataskaitoje atskleidžiamas dar stipresnis klimato, ekosistemų bei žmonių veiklos ryšys.  

Vertinant klimato kaitos poveikį ir riziką bei prisitaikymą prie jos, atsižvelgiama ir į su 

klimatu nesusijusias pasaulines tendencijas, pavyzdžiui, biologinės įvairovės nykimą, bendrą 

netvarų gamtos išteklių vartojimą, žemės ir ekosistemų degradaciją, sparčią urbanizaciją, žmonių 

demografinius pokyčius, socialinę ir ekonominę nelygybę ir pandemiją. 

Nuo Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos COP26 praėjus vos keturiems mėnesiams, 

kai pasaulio lyderiai įsipareigojo imtis skubių veiksmų klimato kaitos srityje, naujasis Jungtinių 

Tautų tyrimas parodo jų užduoties mastą. 

Aplinkos ministerija kviečia verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir 

visuomenę iki 2022 m. kovo 31 d. teikti pasiūlymus dekarbonizacijos priemonėms ir taip padėti 

suformuoti Lietuvai geriausiai tinkantį priemonių rinkinį klimato kaitos iššūkiams įveikti. 

Pasiūlymus galite pateikti čia   

____gtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaita „Klimato kaita 

2022: poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas“. TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-IV-3-1 priedas 2022-03-07.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/jungtiniu-tautu-klimato-kaitos-ataskaitoje-ispejama-apie-negriztamus-visuotinio-atsilimo-padarinius
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/jungtiniu-tautu-klimato-kaitos-ataskaitoje-ispejama-apie-negriztamus-visuotinio-atsilimo-padarinius


 

97 

 

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability 

 

The Working Group II contribution to the IPCC Sixth Assessment Report assesses the 

impacts of climate change, looking at ecosystems, biodiversity, and human communities at 

global and regional levels. It also reviews vulnerabilities and the capacities and limits of the 

natural world and human societies to adapt to climate change. 

Summary for Policymakers 

The Summary for Policymakers (SPM) provides a high-level summary of the key findings 

of the Working Group II Report and is approved by the IPCC member governments line by line. 

37 pages, 10 mb 

. 

Technical Summary 

The Technical Summary (TS) provides extended summary of key findings and serves as a 

link between the comprehensive assessment of the Working Group II Report and the concise SPM. 

96 pages, 20 mb 

Full Report 

The 18 Chapters and 7 Cross-Chapter Papers of the Working Group II Report assess the 

impacts of climate change on nature and humanity, and their capacities and limits for adaptation. 

3675 pages, 280 mb 

The Technical Summary (TS), the full Report Chapters and Cross-Chapter Papers, the 

Annexes and the Supplementary Materials are the Final Draft versions, and remain subject to 

revisions following the SPM approval, corrigenda, copy-editing, and layout. Although these 

documents still carry the note from the Final Government Distribution “Do Not Cite, Quote or 

Distribute” they may be freely published, as the report has now been approved and accepted. 
 

Frequently Asked Questions 

Overarching Frequently Asked Questions (FAQs) are an outreach material. They are based on the WGII 
Report and aim to help to interpret its concepts and findings to a broad audience. 

Fact Sheets 

The regional and crosscutting factsheets give a snapshot of the key findings, distilled from the relevant 

Chapters and Cross-Chapter Papers, the TS and the Global to Regional Atlas. 
Global to Regional Atlas 

The Global to Regional Atlas provides visual summaries and case studies on climate change impacts and 

risks, vulnerabilities and adaptation, building on the report key findings. 
Chapters 

 
Chapter 1 

Point of departure and key concepts 

Chapter 1 introduces the Working Group II contribution to AR6, explains its framing and context, and 

elaborates on the key concepts used in the report. 



 

98 

 
Chapter 2 

Terrestrial and freshwater ecosystems and their services 

Chapter 2 provides a global assessment of climate change impacts and risks to terrestrial and freshwater 
ecosystems and their services as well as adaptation options to reduce risks. 

 
Chapter 3 

Ocean and coastal ecosystems and their services 

Chapter 3 provides a global assessment of climate change impacts and risks to ocean and coastal ecosystems 
and their services as well as adaptation options to reduce risks. 

 
Chapter 4 

Water 

Chapter 4 assesses current climate change impacts on the global water cycle, projected water-related risks for 

human and natural systems, and adaptation options and effectiveness. 

 
Chapter 5 

Food, fibre, and other ecosystem products 

Chapter 5 provides a global assessment of climate change impacts and risks to agriculture, forestry, fisheries 
and aquaculture, as well as adaptation solutions and limits. 
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Chapter 6 

Cities, settlements and key infrastructure 

Chapter 6 assesses climate change impacts and risks to cities, human settlements and key infrastructure as 

well as enabling conditions and options for adaptation. 

 

 
Chapter 7 

Health, wellbeing and the changing structure of communities 

Chapter 7 provides a global assessment of current climate change impacts and projected risks to health and 

wellbeing, as well as adaptations solutions and limits. 

 
Chapter 8 

Poverty, livelihoods and sustainable development 

Chapter 8 assesses climate change impacts and future risks to the most vulnerable and marginalized people 

and livelihoods as well as enabling conditions and options for adaptation. 

 
Chapter 9 

Africa 

Chapter 9 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as enabling conditions, barriers 

and options for adaptation and climate resilient development in Africa.  
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Chapter 10 

Asia 

Chapter 10 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as enabling conditions, barriers 
and options for adaptation and climate resilient development in Asia.  

 
Chapter 11 

Australasia 

Chapter 11 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for 
adaptation and climate resilient development in Australia and New Zealand.  

 
Chapter 12 

Central and South America 

Chapter 12 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for 

adaptation and climate resilient development in Central and South America.  

 
Chapter 13 

Europe 

Chapter 13 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as enabling conditions, barriers 

and options for adaptation and climate resilient development in Europe.  
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Chapter 14 

North America 

Chapter 14 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for 

adaptation and climate resilient development in North America.  

 
Chapter 15 

Small Islands 

Chapter 15 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for 

adaptation and climate resilient development in Small Islands.  

 
Chapter 16 

Key risks across sectors and regions 

Chapter 16 synthesizes observed climate change impacts, adaptation-related responses, limits to adaptation 

and the key risks identified across sectors and regions.  
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Chapter 17 

Decision-making options for managing risk 

Chapter 17 assesses the options, processes and enabling conditions for climate risk management as well as 
the governance and applicability of adaptation options in various contexts.  

 
Chapter 18 

Climate resilient development pathways 

Chapter 18 assesses the ways climate impacts and risks hinder Climate Resilient Development (CRD) in 
different sectoral and regional contexts as well as the ways of achieving CRD.  

Cross-Chapter Papers 

 
Cross-Chapter Paper 1 

Biodiversity hotspots (land, coasts and oceans) 

CCP1 assesses the impacts and vulnerability to climate change of terrestrial, freshwater and marine 

ecosystems considered to be biodiversity hotspots. 

 
Cross-Chapter Paper 2 

Cities and settlements by the sea 

CCP2 assesses climate change impacts and risks to coastal cities and settlements, their vulnerability as well 
as enabling conditions and options for adaptation. 



 

103 

 
Cross-Chapter Paper 3 

Deserts, semi-arid areas, and desertification 

CCP3 assesses climate change impacts and risks to deserts and semi-arid areas, including desertification, as 

well as options for adaptation and climate resilient development.  

 
Cross-Chapter Paper 4 

Mediterranean region 

CCP4 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for adaptation 
and climate resilient development in the Mediterranean region.  

 
Cross-Chapter Paper 5 

Mountains 

CCP5 assesses climate change impacts and risks, vulnerability as well as barriers and options for adaptation 
and climate resilient development in mountain regions.  

 
Cross-Chapter Paper 6 

Polar regions 

CCP6 assesses the climate change impacts and risks to ecosystems and human systems in Polar Regions, as 

well as options for adaptation and climate resilient development.  
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Cross-Chapter Paper 7 

Tropical forests 

CCP7 assesses climate change impacts and risks, as well as barriers and options for adaptation and 

increasing climate resilience in tropical forests.  
Annexes 

ANNEX I 

Global to Regional Atlas 

ANNEX II 

Glossary 
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IS-940/665-IV-4 priedas 

 

AM 2022-02-25 pranešimas. Viešasis sektorius pereina prie privalomo statinio informacinio 

modeliavimo metodų taikymo 

TN: tn  

 

Penktadienį įsigalioja pagrindinis dokumentas, užtikrinantis bendradarbiavimu pagrįstą 

privalomą statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymą viešajame sektoriuje. 

Tai atveria kelią spartesnei statybos sektoriaus technologinei pažangai ir statybos procesų 

skaitmeninimui, sudaromos sąlygos dar efektyviau naudoti išteklius planuojant, projektuojant, 

statant ir eksploatuojant viešojo sektoriaus statinius. 

„Taip išvengsime brangių statybinių klaidų, sutaupysime teismų darbo laiko nebesiveldami į 

juridinius ginčus ir leisime sumažinti objektų statybų kainas, nes tikslūs projektai reiškia tikslias 

sąmatas be interpretacijų“, – sprendimą komentuoja aplinkos ministras Simonas Gentvilas.  

Patvirtintus Užsakovo informacijos reikalavimus užsakovai (statytojai) turės taikyti statinio 

projekto informacijai pirkdami projektavimo paslaugas ar statybos darbus, kai statinio projektas 

rengiamas taikant BIM metodus. Užsakovo informacijos reikalavimai turės būti įtraukiami į viešųjų 

pirkimų dokumentus  

Praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam nutarimui, 

kuris nustatė, kokiais atvejais perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose turės nurodyti 

BIM metodų taikymo reikalavimus ir kriterijus. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose 

privalės juos nurodyti šia aplinkos ministro nustatyta tvarka.  

Užsakovo informacijos reikalavimai yra privalomas dokumentas perkančiosioms 

organizacijoms perkant nutarime nustatytas ypatingųjų kategorijai priskiriamų statinių naujos 

statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas bei pačius naujos statybos, rekonstravimo darbus. 

Šie reikalavimai privalomi ir įsigyjant kilnojamųjų daiktų (mažo ir vidutinio slėgio 

dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų, žemosios ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijų ir kt.) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo 

darbus, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų kvartalų modernizavimo projektavimo paslaugas, 

modernizavimo darbus. 

Statiniai, kilnojamieji daiktai ir kvartalai turės atitikti visas nutarime nurodytas sąlygas. Prie 

didelės vertės objektų, kuriems bus privalu taikyti BIM metodus, priskirti pastatai, kurių statybos 

skaičiuojamoji kaina yra 5 mln. eurų ir didesnė.  

Taip pat inžineriniai statiniai, kilnojamieji daiktai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba 

investicijų suma – 10 mln. eurų ir didesnė, urbanizuotose teritorijose atnaujinami kvartalai, kurių 

statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 5 mln. eurų ir didesnė.  

Susipažinti su Užsakovo informacijos reikalavimais galite čia.  

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viesasis-sektorius-pereina-prie-privalomo-statinio-informacinio-modeliavimo-metodu-taikymo
https://statyba40.lt/naujienos/skaitmeniniai-projektavimo-ir-statybos-metodai-bus-privalomi-viesajame-sektoriuje/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
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VILNIUS IKI ŠIOL DUJOMIS KŪRENASI DĖL SIAURŲ POLITINIŲ INTERESŲ – 

NULĖMĖ ANTIPATIJA VIENAM POLITIKUI IR VIENAM INVESTUOTOJUI 

Arvydas Jockus 2022-03-01 www.alfa.lt, 

TN: tn  

 

Prieš daugiau kaip dešimtmetį puoselėtus planus mazutu ir dujomis kūrentą Vilniaus 

termofikacinę elektrinę konvertuoti į biokuro katilinę sugriovė politikų tarpusavio kovos. 

Dalis tuomečių savivaldybės ir šilumo ūkio vadovų salaukė teisėsaugos dėmesio.  

Alfa.lt pasidomėjo, kaip tų laikų įvykius vertina jų dalyviai. Šiandien – buvusio sostinės 

vicemero, socialdemokrato Romo Adomavičiaus versija ir prisiminimai.  

Priminsime, kad vilniečiai šį šildymo sezoną moka 2–3 kartus brangiau nei pernai, nors 

kituose didmiesčiuose kainos kilo keliolika procentų. Dėl tokios padėties atsakomybė tenka įvairaus 

lygio politikams, už jų asmeninių sąskaitų suvedinėjimą ir politinę kovą dabar moka sostinės 

gyventojai.  

Priminsime, kad „Ignitis grupės“ įmonė Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) pernai 

nesugebėjo pabaigti jėgainės sostinėje projekto, tai būtų sušvelninę kainų šoka.  

Buvęs Vilniaus vicemeras R. Adomavičius prisimena, kad Vilniaus trečiosios 

termofikacinės elektrinės (TE-3) konversiją į biokurą prieš daugiau kaip dešimtmetį planavo 

tuometė Vilniaus miesto taryba, tačiau centrinė šalies valdžia atsisakė suteikti paskolos garantiją 

Vilniui. Sugriuvus šiems planams investuoti į Vilniaus šilumos ūkio konversiją buvo pasiryžusi 

Prancūzijos energetikos bendrovė „Dalkia“ (dabar „Veolia“), tačiau jos pasiūlytam investicijų 

planui pasipriešino tuo metu sostinę valdę konservatoriai. Pastarieji neslėpė savo antipatijos ne tik 

tuomečiam Vilniaus merui Artūrui Zuokui, bet ir Vilniaus šilumos ūkio nuomininkei Prancūzijos 

kompanijai „Dalkia“.  

R. Adomavičius įtaria, kad, būtent dėl jo aktyvios veiklos siekiant Vilniaus šilumos ūkiui 

palankių sprendimų, prieš jį vėliau surengta specialiųjų tarnybų provokacija, dėl kurios politikas 

kelerius metus buvo tąsomas po Lietuvos teismus, o dabar savo nekaltumą siekia apginti Europos 

Žmogaus Teisių Teisme.  

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys, Vilniaus skyriaus vicepirmininkas R. 

Adomavičius 2009–2010 m. ir 2011–2015 m. buvo Vilniaus miesto savivaldybės mero 

pavaduotojas. 2015 m. politikas vadovavo darbo grupei, kuri rengėsi Vilniaus miesto šilumos tinklų 

nuomos sutarties su „Dalkia“ pasibaigimui.  

Vyriausybė nepadėjo  

Vilniui R. Adomavičius įsitikinęs, kad Vilnius iki šiol neturi pagrindinės jėgainės, kuri 

šilumą gamintų iš biokuro, „grynai dėl politinių motyvų“. Tokią situaciją, pasak jo, lėmė dvi 

aplinkybės: politinių partijų kova Vilniaus miesto taryboje ir aiškus centrinės valdžios nusistatymas 

prieš Vilnių. „Situacija, apie kurią kalbame, klostėsi 2009–2011 m. Buvo visiškai akivaizdu, kad 

nafta nepigs, o Vilniaus TE-3 pagrindiniai energijos šaltiniai tuomet buvo nafta ir dujos. Tuo metu 

prasidėjo biokuro katilinių plėtra ir buvo sugalvota, kad reikėtų TE-3 pervesti į biokurą. Buvo 

sudaryti planai, daug visokių lakstymų, ieškojimų, aiškinimosi – kaip visada, kol prieinama iki 

konkretaus sprendimo. Padaryta daug darbo, sudarytas planas, jis pateiktas sprendimų priėmėjams“, 

– prisiminė R. Adomavičius.  

Tačiau TE-3 konversijos į biokurą planas žlugo, nes jo neparėmė tuometė konservatoriams 

atitekusi centrinė valdžia.  

Buvęs Vilniaus vicemeras priminė, kad sostinė buvo tuo metu beviltiškai prasiskolinęs 

miestas ir neturėjo finansinių išteklių finansuoti biokuro konversijos projektą. Bankai savivaldybei 

nebeskolino pinigų, nes Vilnius neatitiko saugaus skolinimo kriterijų. Vilniaus miesto savivaldybė 

daug kartų kreipėsi į centrinę valdžią – į Energetikos, Finansų, Ūkio ministerijas, į tuometį premjerą 

Andrių Kubilių. „Prašėme sudaryti sąlygas pasiskolinti su valstybės garantija. Aiškinome, kad, 

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/vilnius-iki-siol-dujomis-kurenasi-del-siauru-politiniu-interesu-nuleme-antipatija-vienam-politikui-ir-vienam-investuotojui/246514/


 

107 

pradėjus šilumą gaminti iš biokuro, šiluma gyventojams iš karto atpigs 20 proc., o visos į 

konversijos projektą investuotos lėšos grįš per 3–4 metus. Bet įtikinti nepavyko ir savivaldybės 

prašymas nebuvo patenkintas“, – prisiminė R. Adomavičius.  

Neteisybė ištaisyta per vėlai  

Politikas priminė, kad Vilnius tuo metu buvo prasiskolinęs tik dėl to, kad turėjo išlaikyti 

kitus Lietuvos miestus. Mat dalis sostinėje surenkamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 

išdalijama neturtingoms savivaldybėms, kaip antai Kelmės rajono ir kitoms. „Buvo įteisinta tokia 

tvarka, kad gyventojai, kurie realiai gyveno Vilniuje, mokėjo GPM kitiems miestams ir rajonams 

vien dėl to, kad juose buvo deklaravę gyvenamąją vietą. O butų, kuriuos jie nuomojo Vilniuje, 

savininkai neleido deklaruoti tikrosios gyvenamosios vietos“, – prisiminė R. Adomavičius.  

Sostinės savivaldybė sudarė sąlygas gyventojams prisiregistruoti prie savivaldybės, ėmėsi 

kitų iniciatyvų. Tačiau R. Adomavičius pabrėžė, kad Vilnių slėgusi didžiulė skola susidarė dirbtinai 

ne dėl savivaldybės kaltės, o dėl centrinės valdžios neteisingų sprendimų, kuriais Vilnius buvo 

skriaudžiamas. „Pradėjome rengti dokumentus į teismą, visa tai labai užsitęsė, bet galutinis 

rezultatas tas, kad Vilnius galų gale gavo priklausančias GPM lėšas. Dalis teisybės buvo atkurta, 

nes vien dėl tos neteisybės mes į savivaldybės biudžetą kasmet negaudavome apie 300 mln. litų.  

Kai į merus buvo išrinktas Remigijus Šimašius, pirmais jo kadencijos metais iš karto 

ženkliai padidėjo savivaldybės biudžetas“, – prisiminė R. Adomavičius. A. Zuoką Vilniaus mero 

poste R. Šimašius pakeitė 2015 m.  

R. Adomavičius pabrėžė, kad tuometės Vilniaus skolos, iš dalies dirbtinės, lėmė, kodėl 

centrinė valdžia atmetė visus savivaldybės pasiūlymus suteikti garantiją paskolai, kuria būtų 

finansuojama Vilniaus šilumos ūkio konversija iš dujų į biokurą.  

Neperėjo ir atsarginis planas  

Esą tik po to, kai Vilniaus savivaldybei nepavyko pasiskolinti, buvo griebtąsi šiaudo ir 

pradėtas svarstyti tuo metu Vilniaus šilumos ūkį nuomojusios Prancūzijos energetikos bendrovės 

„Dalkia“ pasiūlymas investuoti į TE-3 konversiją. „Bet kadangi numatė investuoti daug savo lėšų, 

prancūzai pasiūlė pratęsti Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutartį atitinkamam laikotarpiui, kad 

investuoti pinigai sugrįžtų, nes sutarties terminas artėjo prie pabaigos“, – pasakojo R. Adomavičius.  

Šis planas taip pat žlugo dėl politinių audrų. Buvęs vicemeras priminė, kad tuo metu 

Vilniaus miesto savivaldybėje dominavusi konservatorių vadovaujama koalicija nepritarė 

investiciniam planui, pagal kurį TE-3 konversiją iš dujų į biokurą vykdytų „Dalkia“.  

Pasak R. Adomavičiaus, Vilnius buvo apiplėšinėjamas ne tik dirbtinai didinant ekonomiškai 

stipriausio Lietuvos miesto skolą. Esą galiausiai Vyriausybė „konfiskavo“ ir pačią TE-3 ir pareiškė, 

kad pati pastatys kogeneracinę jėgainę. Išimtinė teisė statyti biokuru ir atliekomis kūrenamą jėgainę 

buvo suteikta valstybės kontroliuojamai bendrovei „Ignitis grupė“. „Bet kaip žinome, jėgainė iki 

šiol nepradėjo šilumos gaminti iš biokuro, nes tie, kurie apsižiojo įgyvendinti projektą, 

neįsivaizdavo, kokio lygio tai darbas ir kiek jis gali užtrukti“, – mano R. Adomavičius.  

A. Zuoko veiksnys  

Buvęs Vilniaus vicemeras paminėjo ir dar vieną „niuansą“. Jis dabar tiksliai neprisimena, 

kiek tuo metu Vilnius mokėjo Rusijos valstybinei korporacijai „Gazprom“ už dujas. Tačiau, norint 

jų atsisakyti, esą reikėjo ne tik techniškai perdaryti TE-3, bet ir sudaryti sąlygas biokuro gamybai 

Vilniaus regione. Buvo numatoma biokurą pirkti iš Lietuvos valstybinių ir privačių ūkio subjektų, 

turinčių miškus: tai ir urėdijos, ir verslas, ir žmonės, kurie nuosavoje našiai žemdirbystei 

netinkamoje žemėje galėjo auginti biokuro žaliavai tinkančius žilvičius. „Visa tai buvome 

suplanavę. Biokurą racionalu vežti apie 150 km nuo Vilniaus atstumu. Skaičiuota, kad dėl to 

Lietuvos kuro gamintojai būtų kasmet gavę apie 300 mln. litų pajamų. Tai reiškia, tuos pinigus 

būtume atidavę ne „Gazprom“, o Lietuvos ūkio subjektams, kurie padėtų kelti šalies ekonomiką. 

Tai buvo labai rimtas kompleksiškas planas. Bet, mano supratimu, planas kai kam atrodė nelabai 

simpatiškas dėl vienintelės priežasties – Vilniaus meras tada buvo Zuokas. Politinės priežastys ir 

kai kurių politikų antipatija tuomečiam Vilniaus merui lėmė sprendimus, kurie įstūmė Vilniaus 

gyventojus į tokią nepavydėtiną situaciją“, – svarstė R. Adomavičius.  
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Politiko nuomone, biokuru kūrenama pagrindinė Vilniaus šilumos gamintoja tikrai galėjo 

atsirasti prieš dešimtmetį, tačiau tam sutrukdė dirbtinis Vilniaus nuskurdinimas ir kai kurių politikų 

asmeninė antipatija ir tuomečiam merui, ir prancūzų investuotojams.  

Įtaria tyčinį susidorojimą  

R. Adomavičius neabejoja, kad jo tuometė veikla siekiant teisingesnio sostinės finansavimo 

ir šilumos ūkio konversijos galėjo nulemti, kodėl jis pradėtas tampyti po teismus. „Beveik 

neabejoju, kad visa tai turėjo įtakos organizuojant tai, ką jie padarė su manimi“, – prisipažino buvęs 

Vilniaus vicemeras.  

„Pati pradžia, viskas, kas buvo padaryta, kaip viskas vystėsi, kaip perėjo per visus teismus, 

nors nebuvo jokių įrodymų. Absoliučiai visi įrodymai buvo paneigti, o aš vis tiek buvau nuteistas. 

Kad ir formaliai, kad ir sąlygiškam laisvės atėmimui. Kad iki Aukščiausiojo Teismo niekas 

nepasikeitė, tai nėra atsitiktinumas. Taip nebūna, kad byla pereitų per visas instancijas ir kad nė 

vienas teismas, nei Apeliacinis, nei Aukščiausiasis, nepakeistų nė vieno žodžio formuluotėje, kurią 

parašė Vilniaus apygardos teismo teisėja“, – svarstė buvęs Vilniaus vicemeras.  

R. Adomavičius įtaria, kad jam keršijama dėl veiklos siekiant teisingesnio sostinės 

finansavimo ir šilumos ūkio konversijos.  

Alfa.lt  

R. Adomavičius iki šiol nepraranda vilties sulaukti teisingumo ir būti išteisintas. 2019 m. 

liepą R. Adomavičius pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) dėl prieš jį 

surengtos Lietuvos teisėsaugos provokacijos. Pareiškime EŽTT jis nurodė, kad baudžiamajame 

procese prieš jį naudoti kurstymo veiksmais surinkti įrodymai.  

Primename, kad visi Lietuvos teismai patvirtino 2015 m. birželį paskelbtą Vilniaus 

apygardos teismo (VAT) nuosprendį, kuriuo R. Adomavičiui už prekybą poveikiu paskirta trejų 

metų laisvės atėmimo bausmė ją atidedant tokiam pačiam laikotarpiui.  

VAT nusprendė, kad 2012 m. rugsėjo mėn. R. Adomavičius priėmė 40 tūkst. Litų (11,5 

tūkst. Eurų) – juos buvęs „Vilniaus vandenų“ vadovas Darius Norkus paliko automobilio 

„Mercedes Benz“ daiktų dėtuvėje. Teismai patvirtino prokuroro versiją, kad buvęs vicemeras 

žadėjo, kad bendrovė „Utenos melioracija“ bus pripažinta laimėtoja „Vilniaus vandenų“ vykdytame 

9 mln. litų (2,6 mln. eurų) vertės vandentiekio statybos ir renovacijos darbų konkurse. Prokuroras 

tikino, kad politikas tokiu būdu skatino duoti 5 proc. kyšį nuo viso projekto vertės. R. Adomavičius 

kaltinimus vadino provokacija ir kaltės nepripažino. Pasak jo, Specialiųjų tyrimų tarnybos 

pareigūnai su D. Norkumi buvo susitarę jį provokuoti. Tačiau savo versija jam nepavyko įtikinti nei 

Apeliacinio, nei Aukščiausiojo Teismo.  

Dabar R. Adomavičius siekia, kad EŽTT konstatuotų, jog buvo pažeista jo teisė į teisingą 

bylos nagrinėjimą. R. Adomavičius atkreipė dėmesį, kad EŽTT nepriima nagrinėti maždaug 95 

proc. pateiktų bylų. Todėl prieš trejus metus priimta nagrinėti jo byla esą jau rodo, kad skundas 

laikomas pagrįstu. „Bylai nagrinėti paskirta trijų teisėjų kolegija. Laukiu, kada pasibaigs EŽTT 

procedūra. Paprastai bylos nagrinėjimas trunka ketverius metus, jau praėjo treji metai. Tai labai 

tikėtina, sprendimas bus priimtas iki šių metų pabaigos“, – vilties sulaukti jam palankaus EŽTT 

sprendimo nepraranda R. Adomavičius.  
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Prieš dešimtmetį Vilnius turėjo moderniausią Lietuvoje termofikacinę elektrinę, kurią buvo galima 

per trumpą laiką konvertuoti į biokuro jėgainę. 

 

Buvęs Vilniaus šilumos tinklų vadovas siūlo viešai įvardyti politikus, kuriems sostinės 

gyventojai galėtų padėkoti už aukščiausias istorijoje šilumos kainas. „Šilumos gamyboje dujas 

pakeisti biokuru Vilnius turėjo tiek galimybių, kiek jų neturėjo nė vienas Lietuvos miestas“, – 

tvirtina buvęs VŠT direktorius Arūnas Keserauskas.  

Pasak jo, prieš dešimtmetį Vilnius turėjo moderniausią Lietuvoje termofikacinę elektrinę, 

kurią buvo galima per trumpą laiką konvertuoti į biokuro jėgainę ir tiekti vilniečiams pigiausią 

šilumą visoje šalyje. „Labai gaila, kad, turėdamas puikias galimybes, Vilnius jomis nepasinaudojo. 

O nepasinaudojo grynai dėl konservatorių ir tuometės šalies prezidentės nusistatymo prieš prancūzų 

kompaniją, kuriai buvo paskelbtas karas. Dėl politikų ambicijų dabar Vilniuje neturime pigesnės 

šilumos, neturime biokuro katilo. Galų gale nebeturime ir pačios termofikacinės elektrinės. Vilniaus 

trečiąją termofikacinę elektrinę pardavė „Ignitis grupei“. Vilnius praktiškai pasitraukė iš šilumos 

gamybos“ , – apgailestauja A. Keserauskas.  

Buvęs „Lietuvos energijos“, „Vakarų skirstomųjų tinklų“ vadovas A. Keserauskas VŠT 

direktoriumi dirbo 2009–2015 m. Būtent tuo metu buvo parengtas ir Vilniaus miesto taryboje 

daugiausia konservatorių balsais atmestas verslo planas, pagal kurį Vilniaus trečioji termofikacinė 

elektrinė (TE-3) privačiomis lėšomis būtų modernizuota, dujų katilus pakeičiant į biokuro. 

Skaičiuojama, kad vilniečiams šilumos kaina būtų sumažėjusi iš karto po modernizacijos 2012 m. 

A. Keserauskas įsitikinęs, kad vilniečiai būtų už šilumą mokėję mažiau ne tik visą praėjusį 

dešimtmetį. „Net dabar už šilumą mokėtume galbūt mažiau negu Kaune“, – įsitikinęs energetikas.  

Šį šildymo sezoną drastiškai išaugus gamtinių dujų kainai, Vilniuje centralizuotai tiekiamas 

šildymas pabrango daugiau kaip du kartus, kai kituose Lietuvos miestuose sąskaitos išaugo 

keliolika procentų, o Kaune vos kelis procentus. Sostinėje 44 proc. šilumos vis dar gaminama 

deginant drastiškai pabrangusias dujas, kai vidutiniškai Lietuvoje 75 proc. jos gaminama iš biokuro. 

Taip yra dėl to, kad valstybės kontroliuojama bendrovė „Ignitis grupė“ laiku nebaigė statyti 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko. Geriausiu atveju bandomuoju režimu šį bloką 

http://www.alfa.lt/
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tikimasi paleisti šių metų pabaigoje – gruodį. Tad ateinantį šildymo sezoną vilniečiai vėl pasitiks 

gaudami didžiules sąskaitas už šildymą.  

Atmetė puikų projektą  

Alfa.lt primena, kad prieš dešimtmetį Vilniaus šilumos ūkį iš sostinės savivaldybės nuomojo 

Prancūzijos energetikos bendrovė „Dalkia“ (dabar „Veolia“). TE-3 tuo metu valdė „Dalkia“ 

kontroliuojama „Vilniaus energija“, o nuomininką prižiūrėjo Vilniaus miesto savivaldybės įmonė 

Vilniaus šilumos tinklai, kuriems tuo metu vadovavo A. Keserauskas.  

Jį į šias pareigas paskyrė Vilniaus miesto savivaldybė. „Tuo metu reikėjo laikytis griežtų ES 

taršos reikalavimų, todėl Vilniui teko apsispręsti: ar dujomis kūrenamoje termofikacinėje elektrinėje 

statyti brangiai kainuojančius filtrus, ar pereiti prie biokuro.  

Mes paprašėme „Vilniaus energijos“ pateikti siūlymą. Bendrovė pateikė kelis siūlymus, 

buvo sudaryta darbo grupė ir bendromis pastangomis buvo rasta galima išeitis: prancūzai investuoja 

į biokuro konversiją – modernizuoja TE-3 mainais į nuomos sutarties pratęsimą“, – pasakojo A. 

Keserauskas.  

Jo nuomone, tai Vilniui buvo optimalus ir geriausias variantas: nieko neinvestuodama 

miesto savivaldybė galėjo gyventojams pasiūlyti pigesnį šildymą ir įgyti modernizuotą šilumos ūkį 

– šiluma būtų gaminama nebe iš dujų, o deginant biokurą. „Bet daugiausia konservatorių rankomis 

projektas buvo sustabdytas“, – apgailestavo A. Keserauskas.  

Vilniaus miesto taryba, kurioje tuo metu dominavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų (TS-LKD) nariai, dėl pasiūlyto projekto balsavo 2010 m.  

Buvęs VŠT vadovas tikino, kad šilumos tarifas sostinėje, įgyvendinus projektą, būtų 

sumažėjęs iš karto. Projektas numatė modernizuoti tris katilus – vieną TE-3 ir du Vilniaus antrojoje 

termofikacinėje elektrinėje (VE-2). „Aš prieš balsavimą asmeniškai buvau susitikęs su politinių 

partijų ir frakcijų vadovais, rodžiau lenteles, kuro kainas, investicijų skaičius, įrodinėjau, koks tai 

geras projektas. Ir nesulaukiau jokios kritikos. Visi sutiko, kad tai geras projektas. Bet kai atėjo 

laikas balsuoti, prasidėjo spaudimas tarybos nariams. Kadangi tuometis meras konservatorius Vilius 

Navickas palaikė projektą, pats neteko posto, nes partijos pozicija buvo kita“, – prisiminė A. 

Keserauskas. V. Navickas Vilniaus miesto mero pareigas ėjo 2009–2010 m.  

Politinių sprendimų įkaitai  

Buvęs VŠT direktorius tikina, kad oponentai nepateikė jokių rimtų argumentų, kurie 

paneigtų projekto naudą. „Tuo metu dalyvavau visose darybose su „Vilniaus energija“ ir galiu 

patikinti, kad parengta sutartis buvo labai naudinga Vilniaus miestui ir gyventojams“, – įsitikinęs 

jis.  

 
Arūnas Keserauskas: labai gaila, kad, turėdamas puikias galimybes,  

Vilnius jomis nepasinaudojo. Alfa.lt 

Viliaus šilumos ūkio 15 metų nuomos sutartis su „Dalkia“ baigė galioti 2015 m. pavasarį. 

Pagal projektą prancūzai į Vilniaus šilumos ūkio modernizaciją būtų investavę apie 200 mln. litų 

(apie 60 mln. eurų), jeigu nuomos sutartis būtų pratęsta dar 15 metų. Per šį laiką bendrovė būtų 

susigrąžinusi investicijas, o pasibaigus sutarties laikotarpiui modernizuotas šilumos ūkis būtų likęs 

Vilniaus miestui. „Visą šį laikotarpį šilumos kaina vilniečiams būtų mažėjusi dėl biokuro 

dedamosios šilumos gamyboje. Tai buvo fantastiška idėja“, – neabejoja A. Keserauskas.  
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Energetikas mano, kad projektas buvo atmestas iš dalies ir dėl kai kurių politikų 

neišprusimo. „Konservatoriai apskritai nesusitvarko su dideliais projektais. Ir jie labai bijo, kad 

kažkas gali uždirbti iš tokių projektų, o jie to „nesuvaldys“. Konservatoriams buvo duota komanda: 

blokuoti viską, ką siūlo „Vilniaus energija“ ir „Dalkia“. Tai nebuvo racionalus sprendimas, tai buvo 

politinis sprendimas. To sprendimo pasekmes matome dabar“, – apgailestavo A. Keserauskas.  

Energetikas įsitikinęs, kad, prieš dešimtmetį modernizavus TE-3, Vilniaus gyventojai dabar 

už šildymą mokėtų mažiau negu kauniečiai. „Galima suskaičiuoti, kiek Vilniaus šilumos vartotojai 

per dešimt metų sumokėjo pinigų už šilumos energiją, gamintą deginant dujas. Kiek Vilniaus 

gyventojai neteko pinigų? Visą šį laiką vartotojai mokėjo didesnę kainą, negu būtų mokėję, jeigu 

sostinė būtų šilumą gaminusi iš biokuro. Ir tai yra politikų, kurie priešinosi biokuro konversijai 

Vilniuje, atsakomybė“, – įsitikinęs A. Keserauskas.  

Jis tvirtino, kad gyvenime nėra matęs geresnio investicinio projekto už tą, kurį parengė 

„Dalkia“ valdoma „Vilniaus energija“. „Jūs supraskite, aš nedirbau tuo metu prancūzams, priešingai 

– buvau kitoje pusėje, atstovavau savivaldybės interesams. Bet patikinu: geresnio projekto nesu 

matęs. Ir kai matau, kad dėl neišmanymo tokie projektai sužlugdomi, tiesiog gaila vartotojų, kurie 

toliau permoka už šildymą“, – sakė A. Keserauskas.  

Užsiundė teisėsaugą  

VŠT vadovo pastangos įtikinti politikus pasaulyje gerbiamos Prancūzijos kompanijos 

parengto investicinio projekto nauda Vilniaus miestui ir šilumos vartotojams nepraėjo be pasekmių. 

2015 m. Vilniaus savivaldybės rinkimus laimėjus Liberalų sąjūdžiui, o Vilniaus miesto meru tapus 

partijos vedliui Remigijui Šimašiui, TS-LKD narys A. Keserauskas neteko VŠT direktoriaus 

pareigų. Negana to, jam ir kitiems VŠT valdybos nariams iškeltas civilinis ieškinys dėl neva 

padarytos žalos bendrovei.  

„Kerštas prieš mane prasidėjo tada, kai aš akivaizdžiai bandžiau žmonėms paaiškinti apie 

2010 m. parengtos nuomos sutarties su investuotoju pratęsimo naudą. Kad sutartis naudinga 

vartotojams, kad šilumos kaina Vilniuje mažės, kad sostinės šilumos ūkio modernizavimą finansuos 

prancūzų bendrovė. Šį planą pristačiau gyventojams seniūnijose, partijų frakcijose. Akivaizdu, kad 

būtent mano aktyvumas atsisuko prieš mane. Sostinės konservatorių frakcija su manimi atsisakė 

susitikti, nors buvau konservatorių partijos narys. Tapau priešu“, – pasakojo A. Keserauskas.  

2015 m. po savivaldybių rinkimų buvo inicijuotas VŠT veiklos auditas. „Prirašė visokių 

nebūtų dalykų. Bandė man kelti baudžiamąją bylą – nieko neišėjo. Tada nauja VŠT vadovybė prieš 

mane ir keturis valdybos narius, kuriuos buvo delegavusi savivaldybė, iškėlė civilinį ieškinį dėl 

neva įmonei padarytos žalos atlyginimo“, – prisiminė A. Keserauskas.  

Teisinis procesas prieš buvusį VŠT vadovą tęsėsi penkerius metus, visą tą laiką buvo 

areštuotas jo turtas, tačiau A. Keserauskui mesti kaltinimai galiausiai subliūško. Visi kaltinimai 

buvo atmesti – Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo nutartį. „Visas šis 

teisinis procesas buvo akivaizdžiai inspiruotas konservatorių bandant su mumis suvesti asmenines 

sąskaitas“, – neabejoja A. Keserauskas.  

Vyras su siaubu prisimena metus, kai varstė teismų duris bei buvo apklausinėjamas 

specialiųjų tarnybų. „Įsivaizduokite, kaip turi jaustis žmogus, kuris nėra nieko bloga padaręs, tik 

dirbo savo darbą, o paskui sulaukia kaltinimų, kuriais sunku patikėti. Gavau pranešimą, kad buvo 

klausomasi mano telefoninių pokalbių. Sušlubavo sveikata, pradėjo streikuoti širdis. Vienas 

valdybos narys per tuos visus teismus net atsidūrė ligoninėje“, – prisiminė buvęs VŠT vadovas.  

Išstojo iš konservatorių partijos  

Neseniai 65 metų A. Keserauskas nustebino savo politinius bendražygius – vasario 17 d. 

išstojo iš konservatorių partijos. TS-LKD nariu jis buvo nuo 1993 m., 2007 m. ėjo šios partijos 

vykdančiojo direktoriaus pareigas. A. Keserauskas yra buvęs Kauno savivaldybės tarybos narys, 

kelerius metus dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi. Į šias pareigas jį 

pasiūlė tuometis Kauno meras konservatorius Andrius Kupčinskas. „Trisdešimt metų buvau 

konservatorius, vienu metu vadovavau partijos rinkimų štabui. Šioje partijoje yra labai daug gerų, 

nuostabių žmonių. Bet tai, kas vyksta joje pastaraisiais metais, man yra nepriimtina. Ar jūs 
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liktumėte tokioje partijoje, kurioje vyksta visa tai, ką jums papasakojau? – klausė A. Keserauskas. – 

Pasibaigė bylos, atsipalaidavau, įsitikinau, kad buvau teisus, ir padėjau pareiškimą.“  

Paskutinis lašas, nusvėręs A. Keserausko sprendimą atsistatydinti, buvo vilniečių gaunamos 

didžiulės sąskaitos už šildymą. „Pasirodo, buvau teisus. Vilniečiai moka tokią kainą ne dėl to, kad 

dabar kažkas atsitiko. O kad prieš dešimt metų buvo priimti netinkami politiniai sprendimai. 

Pagalvojau: kodėl turiu tylėti? Matau šios partijos arogantišką laikyseną vartotojų atžvilgiu. Tai 

nusprendžiau išeiti ir pasakyti viską, ką žinau ir ką galvoju“, – Alfa.lt prisipažino A. Keserauskas.  
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IS-940/665-IV-6 priedas 

 

AM 2022-03-03 pranešimas. Įmonėms pradėti skirstyti nemokami apyvartiniai taršos leidimai 

šiems metams 

TN: tn  

 

Šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, paskirstyti nemokami ATL 2022 m. 

laikotarpiui. Juos gaus 53 įmonės.  

Didžiausias leidimų skaičius atiteks tokiems pramonės gigantams kaip „Orlen Lietuva“, 

„Akmenės cementas“ ir „Lifosa“, kitoms stambioms įmonėms, šilumos tinklams, elektrinėms ir 

katilinėms. Bendras išduotų ATL kiekis – 2 558 095. 

Nemokamus ATL gavo tos įmonės, kurių veiklos lygis Aplinkos apsaugos agentūros ir 

Aplinkos ministerijos vertinimu per praėjusius metus žymiai nepakito – sumažėjo ne daugiau 

negu 15 proc.  

Likusioms 10 bendrovių, įtrauktų į Aplinkos ministro sausio pabaigoje pasirašytą įsakymą, 

nemokami ATL bus paskirstyti pokyčius suderinus su Europos Komisija ir jai priėmus sprendimą. 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nemokamus ATL už šiuos metus paskirstė 

visiems į sąrašą įtrauktiems minėtų įmonių įrenginiams vasario 28 d. Pasiūlytas kvotas patvirtino 

Europos Komisija.  

Nemokami ATL paskirstyti pagal naujausius duomenis, kuriuos įmonės pateikė Aplinkos 

apsaugos agentūrai 2021 m., įvertinus jų paraiškas ir veiklos apimtis.  

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD 

išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat 

Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD 

išmetančių įrenginių. 

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. 

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja, išskyrus įmones, kurioms 

nustatyta didelė anglies dioksido nutekėjimo į trečiąsias šalis rizika. 

Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl 

palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, 

mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį. 

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/imonems-pradeti-skirstyti-nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-siems-metams
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e782649282d511ec88b080bcf59a01e3?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8f517cf0-56c6-4492-8f0d-04c5ec5a24ca
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RENGINIAI 
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IS-940/665-V-1 priedas 
 

KVIETIMAS_2022-03-07 tarptautinis seminaras_Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas: patirtis 

ir sprendimai 

 

Š.m. kovo 7 d. (pirmadienį) Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, bendradarbiaujant su 

Klaipėdos universitetu, organizuoja nuotolinį tarptautinį seminarą „Smart Asset Management 

of DH: Experience and Solutions“ (Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas: patirtis ir 

sprendimai), kurio tema - ši–umos perdavimo tinklų patikimumas, taikomi metodai ir technologijos 

trumpalaikiam ir ilgalaikiam ilgaamžiškumui užtikrinti.  

Renginys vyks nuotoliniu būdu, prisijungiant pre PRIETeams platformos (nuoroda bus 

atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams). 

Trukmė: nuo 10:00 iki 13:10 val.  

Renginys vyks anglų kalba (be tiesioginio vertimo į lietuvių k.). 

Dalyviai: CŠT įmonių, valdžios institucijų, mokslo įstaigų atstovai, ekspertai, konsultantai 

bei įrangos gamintojai. Patirtimi apie taikomas vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo 

prevencinės priemonės bei technologijas dalinsis Švedijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, 

Lietuvos ir kitų šalių specialistai.  

Pridedame renginio programą ir kviečiame dalyvauti.    

Dalyvavimas nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas, bet būtina išankstinė 

registracija (iki kovo 6 d.) paspaudus šią nuorodą: Click here to REGISTER  

Pasiteiravimui: Ramunė Gurklienė tel. 8 686-98627, el.p. ramune@lsta.lt 

Daugiau informacijos apie renginį rasite: https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-

smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/ 

Renginys vykdomas BSAM (BALTIC SMART ASSET MANAGEMENT) projekto 

rėmuose (daugiau informacijos ČIA), kuriame vieni iš partnerių yra Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija ir Klaipėdos universitetas. 

Apie BSAM projektą: pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo technologijos trūkumai – 

didelis kapitalo poreikis, šilumos nuostoliai ir maža kapitalo grąža. Norint išspręsti šiuos iššūkius, 

padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš reikalingiausių procesų yra 

Protingas Turto Valdymas (Smart Asset Management). Išmaniai valdant ir prižiūrint turtą jis 

tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams vartotojams. 

Projektas, finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per 

sieną programą,   

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

: 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/08/200908_LSTA_BSAM_Cross-border-conference-Agenda-LT-time.pdf
https://forms.gle/K7p7ampUFEP4Zd6D8
mailto:ramune@lsta.lt
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/
https://lnu.se/en/bsam
http://www.lsta.lt/
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IS-940/665-V-2 priedas 
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IS-940/665-VI-1 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2022-03-02 pranešimas 

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ VEIKLA ĮVERTINTA NACIONALINIUOSE ATSAKINGO 

VERSLO APDOVANOJIMUOSE 

 

 
 

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021 konkurse AB „Šiaulių energija“ 

skirta padėka už nuveiktus prasmingus darbus, prisidedančius prie atsakingos visuomenės 

kūrimo. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo  Nacionalinio atsakingo verslo 

apdovanojimų 2021 konkursą, kurio metu buvo pagerbtos įmonės 2021 m. prisidėjusios prie 

socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje ir už jos ribų. Skelbiamame konkurse 

įmonės varžėsi penkiose nominacijose: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė, 

„Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“ ir „Šeimai 

palankiausia įmonė“. 

AB „Šiaulių energija“ didelį dėmesį skiria ekologijai ir aplinkosaugai, todėl šiuose 

apdovanojimuose teikė paraišką nominacijai „Aplinkai draugiškiausia įmonė“. Bendrovės politikoje 

įtvirtintas siekis mažinti bendrovės neigiamą poveikį aplinkai, modernizuojama įranga, 

investuojama į įvairias technologijas, skatinančias mažinti aplinkos taršą. Taip pat vykdomos 

aplinką tausojančios veiklos, naudojamas biokuras šilumos energijos gamybai, rengiamos socialinės 

atsakomybės ataskaitos, kuriose įvertinamas įmonės veiksmų poveikis aplinkai. 

Tai paskata bendrovei ir toliau vystyti socialiai atsakingą veiklą ir dalytis gerais pavyzdžiais, 

kuriančiais teigiamus pokyčius verslui, mūsų šaliai ir jos žmonėms. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-03  

 

 

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-veikla-ivertinta-nacionaliniuose-atsakingo-verslo-apdovanojimuose/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id198/pictures/0001_139f94f4-7fd7-4055-a734-d351d51e6851_1646293117.JPEG
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IS-940/665-VI-2 priedas 

 

 LŠTA 2022 m. kovo 1 d. pranešimas. 

 

VASARIO MĖNESIO ŠILUMOS SĄSKAITOS BUS MAŽESNĖS NEI SAUSĮ 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, gyventojus pasieksiančios 2022 m. 

vasario mėnesio  sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus apie 7 proc. mažesnės nei šių metų 

sausį. Atskiruose miestuose šis pokytis gali būti skirtingas. 

Vasarį dėl pabrangusios vidutinės šilumos kainos gyventojai turėjo mokėti apie 9 proc. 

daugiau nei 2022-ųjų sausį, tačiau sąskaitų dydį iš dalies amortizavo šiltesni orai ir apie 16 proc. 

mažesnis nei prieš mėnesį šilumos suvartojimas daugiabučiuose.  

Šį vasarį vidutinė lauko oro temperatūra Lietuvoje siekė apie +1,2 0C šalčio ir buvo 

aukštesnė ne tik už vidutinę daugiametę vasario temperatūrą, bet ir už 2021 metų vasario mėnesio 

temperatūrą, siekusią apie -5,5 0C šalčio.  

Pirminiais duomenimis, 60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniuose senos 

statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, šių metų vasario 

mėnesį vidutiniškai išleis 103 eurų. Toks butas vidutiniškai suvartojo apie 1140 kWh (19 kWh/1 kv. 

m.) šilumos. 

Sausį tam pačiam plotui apšildyti vidutiniškai prireikė apie 1386 kWh (23,1 kWh/1 kv. m.), 

o vidutinės sąskaitos už šilumą sudarė apie 114 eurų.  

Mažiausiai energijos naudojančiuose naujos statybos daugiabučiuose 60 kv. metrų ploto 

butų šildymui šių metų vasarį vidutiniškai suvartota apie 480 kWh (8 kWh/1 kv. m.). Čia 

mokėjimai už šilumą mažiausi - ap–e 43 eurus.  

Daugiausia šilumos vartojo butai senuose ir pačios prasčiausios būklės šalies 

daugiabučiuose, kuriuose šildymui vasarį reikėjo vidutiniškai apie 1560 kWh šilumos (26 kWh/1 

kv. m.). Tai gyventojams vidutiniškai kainuos apie 141 eurą.  

Šį vasarį vidutinė šilumos kaina Lietuvoje buvo 9 euro ct/kWh su PVM, prieš metus – 4,6 

euro ct/kWh su PVM. Šilumos kainų šuolį lėmė gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo kaštai 

„Baltpool“ biržoje. Pažymėtina, kad vietinis biokuras išlieka 5 kartus pigesnis už importuojamas 

gamtines dujas, todėl miestuose, kur biokuras plačiau naudojamas šilumos kainų pokyčiai yra 

mažiau drastiški.  

Kompensaciją už būsto šildymą jau nuo š.m. sausio gauna daugiau nepasiturinčių vartotojų, 

todėl pasinaudoję valstybės pagalba mažas pajamas gaunantys šalies gyventojai papildomos 

finansinės naštos neturėtų pajusti. Kviečiame gyventojus kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę 

ir sužinoti apie galimybes (daugiau informacijos: www.spis.lt ) 

Atkreipiame dėmesį, kad šildymo sąskaitoms didelę įtaką turi ne tik šilumos kaina, kuri 

atskiruose miestuose gali skirtis iki 2-3 kartų, klimatinės sąlygos, bet ir energetinė pastato kokybė. 

Šilumos suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. 

Tai priklauso nuo pastato dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio 

būklės. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo 

prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens 

kvalifikacija bei pastangos. Tvarkinguose ir sandariuose pastatuose šildymo sąskaitos 

„nesikandžioja“ – tokių namų gyventojai paprastai nesiskundžia  šildymo kokybe ir sąskaitų dydžiu. 

http://www.spis.lt/
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Prognozuojami vidutiniai mokėjimai už šilumą š.m. vasario mėn., lyginant su 2022 m. sausiu  ir 

2021 m. vasariu 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 19,0 kWh/m2 23,1 kWh/m2 26,4 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1140 kWh/butui 1386 kWh/butui 1584 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 9,01 ct/kWh 8,2 ct/kWh 4,64 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 103 Eur/mėn 114 Eur/mėn 73 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 8,0 kWh/m2 9,8 kWh/m2 11,1 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 480 kWh/butui 588 kWh/butui 666 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 9,01 ct/kWh 8,2 ct/kWh 4,64 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 43 Eur/mėn 48 Eur/mėn 31 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 26,0 kWh/m2 32,8 kWh/m2 36,1 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1560 kWh/butui 1968 kWh/butui 2166 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 9,01 ct/kWh 8,2 ct/kWh 4,64 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 141 Eur/mėn 161 Eur/mėn 101 Eur/mėn 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemomis

Senas, labai prastos būklės daugiabutis

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas 

daugiabutis

2021 m. vasaris                                         

(-5,5 0C) 

2021 m. vasaris                                         

(-5,5 0C) 

2021 m. vasaris                                         

(-5,5 0C) 

2022 m. vasaris            

(+1,2 0C) 

2022 m. vasaris            

(+1,2 0C) 

2022 m. vasaris            

(+1,2 0C) 

2022 m. sausis 

(-0,2 0C) 

 
 

Apie šilumos suvartojimą Lietuvos daugiabučiuose 2021/2022 m. ir ankstesnių metų šildymo sezono 

metu rasite LŠTA renkamoje statistikoje: lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/ 

 

 

https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/
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IS-940/665-VI-3 priedas 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022-02-11, nutartis (Nr. 2-69-3-13605-2017-5) dėl skolos 

priteisimo iš gyventojo už nesumokėtą patiektą šilumą bei atsijungimo nuo CŠT tinklo teisėtumo 

komentaras 

 

Kauno energija šiame ginče skundė apeliacinio teismo nutartį dėl gyventojui 

susikaupusios skolos už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2013 m.gegužės 1 d. ir dėl neteisėto 

atsijungimo nuo centrinio šilumos tiekėjo tinklo. Lietuvos Aukščiausiojo teismo (toliau – LAT) 

atrankos kolegija 2022 m. vasario 11 d. atmetė nagrinėti AB “Kauno energija”  kasacinį skundą 

remiantis šiais argumentais: 

1. Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos 

pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 

dalies 3 punktas):  

o Turi būti nurodytas sprendimas ar nutartis, dėl kurių peržiūrėjimo paduodamas 

kasacinis skundas; 

o Turtiniuose ginčuose nurodoma ginčijama suma; 

o Turi būti nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, kurie patvirtina šio CPK 346 

straipsnyje nurodytų kasacijos pagrindų buvimą. 

LAT teigimu, remiantis CPK 346 str. Kasatoriaus prašyme negali būti naujų argumentų 

(įrodymų ir aplinkybių), kurie nebuvo pateikti pirmos ir apeliacinės instancijos teisme. Vadinasi 

kasacinis skundas galimas tik dėl tiksliai argumentuotos teisės normos pažeidimo, kurį teismai 

neįvertino du kartus, tačiau negalima remtis tais pačiais argumentais, tik pakeičiant teksto 

formuluotę, paliekant teksto turinį tokį pat. Atkreiptinas dėmesys, kad paduodant LAT kasacinį 

skundą, būtina laikytis CPK 346, 347 str. Ypatingos tvarkos, kadangi pagausėjus kreipimosi į LAT 

skundų skaičiui, atliekamas griežtesnis formalios tvarkos patikrinimas, rečiau atsižvelgiama į 

akivaizdžius dalykus. Esant galimybei, visada prieš pateikiant ieškinį ar skundą teismui, 

rekomenduotina, dar kartą pasitarti su kitų teisininku (kolega), ar advokatų kontora.  

Atsijungimo nuo CŠT tinkle būdai ir sąlygos aptartos šioje nuorodoje (Atsijungimai nuo 

CŠT – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (lsta.lt) Šiuo konkrečiu atveju dėl nepateisinamai ilgo 

teisminio proceso, rekomenduotina vadovautis teismų praktika, ypatingai šios bylos argumentacija: 

Byla A-858-940-10 - eT–ismai. 

  

 

 

https://lsta.lt/atsijungimai-nuo-cst/
https://lsta.lt/atsijungimai-nuo-cst/
https://eteismai.lt/byla/58505638605704/A-858-940-10
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IS-940/665-VI-4 priedas 

 

INFO_LŠTA_2022-02-28 d. pirmadienio webinaro medžiaga_biomasės katilai ir kt AEI 

technologijos 

 

Siunčiame š.m. vasario 28 d. vykusio LŠTA pirmadienio webinaro medžiagą: 

 

- UAB „Varėnos šiluma“ įgyvendintas projektas: automatizuota 1,5 MW galios katilinė 

Matuizų gyvenvietėje (Herz katilai) (Pranešėjas: Eimantas Valakevičius, UAB „Varėnos 

šiluma“ technikos direktorius)  Matuizų kat. pristatymas.pdf 

- Biomasės katilai, pritaikyti deginti SM3 (Justsen katilai) bei kitos inovatyvios technologijos 

(mažos galios vėjo jėgainės, šilumos siurbliai, saulės elektrinės) (pranešėjas: Vytenis 

Daunoravičius, UAB „Naujoji šiluma“ generalinis direktorius)  DECENTRALIZUOTA 
ELEKTROS GAMYBA.pdf 

 

Vaizdo įrašas:  LŠTA_pirmadienio webinaras_automtizuota biokatilinė Varėnoje-20220228_140232-
Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

INFO_LŠTA_2022-02-28 d. pirmadienio webinaro medžiaga_biomasės katilai ir kt AEI 

technologijos (tiesioginės nuorodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-940/665-VI-4-1 priedas 2022-03-07.zip). 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUXsYlT12B1DguWaTEPs9DABVdcKh528dbge5rELn50iZg?e=eWonxZ
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUXsYlT12B1DguWaTEPs9DABVdcKh528dbge5rELn50iZg?e=eWonxZ
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EdsWpOU3cgNDo4v8fh0ym38BWB6K_mYCYBbSNhSIx2Dncw?e=tgD2ee
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EdsWpOU3cgNDo4v8fh0ym38BWB6K_mYCYBbSNhSIx2Dncw?e=tgD2ee
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EdsWpOU3cgNDo4v8fh0ym38BWB6K_mYCYBbSNhSIx2Dncw?e=tgD2ee
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EcaExpO46PRCmGAdY3Zy6wgB6RBLDcrrjJGdrCMwC-oefQ?e=KA6sJr
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EcaExpO46PRCmGAdY3Zy6wgB6RBLDcrrjJGdrCMwC-oefQ?e=KA6sJr
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EcaExpO46PRCmGAdY3Zy6wgB6RBLDcrrjJGdrCMwC-oefQ?e=KA6sJr
http://www.lsta.lt/
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IS-940/665-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas informavimas_Šilumos energijos 

suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui 

 

2022 m. kovo 21 d. (pirmadienį) 18 val LŠTA organizuojami mokymai tema „Šilumos 

energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui“  

Dalyviai: daugiabučių namų gyventojai, bendrijų pirmininkai, administratoriai, vidaus 

šildymo kašto vandens sistemų prižiūrėtojai 

Lektorius: UAB „Danfoss“ svarbių klientų vadybininkas Saulius Blaževičius 
 

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_YzUxY2RhOWYtMTkzYS00NmI0LWE1MTgtNGU1MDk5OWIwNTBk%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_YzUxY2RhOWYtMTkzYS00NmI0LWE1MTgtNGU1MDk5OWIwNTBk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Csaulius.blazevicius%40danfoss.com%7C4726789fcb2546291a3708d9f5ce733d%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637811091619977995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=HqALGf7eNdMvy5OqVELB1NEurpqyiDpOSZJZKRSE1pE%3D&reserved=0
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IS-940/665-VI-6 priedas 

 

EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANAS „NAUJOS KARTOS 

LIETUVA“ 

TN: tn  

 

 
________ 

 

EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANAS „NAUJOS KARTOS 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-VI-6-1 

priedas 2022-03-07.pdf). 

 

https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
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IS-940/665-VI-7 priedas 

 

LŠTA INFO. Renkama medžiaga "Šiluminė technika" numeriui 2022_01 

 

Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas naujas žurnalo „Šiluminė technika“ 

numeris. Tai bus 1-asis numeris šiais 2022 metais (prieš tai buvęs numeris ČIA), kuris pasirodys 

šių metų balandžio mėn. pradžioje. Visi norintys publikuoti savo straipsnius, reklamą ar kitą 

aktualią informaciją, atitinkančią šio žurnalo tematiką, prašome Jūsų parengtą medžiagą 

siųsti el. paštu mantas@lsta.lt iki kovo 21 d (pirmadienio). 

Primename, kad tik Asociacijos narių straipsniai žurnale talpinami NEMOKAMAI. 

Reklamos ir reklaminiai straipsniai talpinami pagal sutartinius reklamos įkainius. 

Pastaba: siunčiant medžiagą prašome nurodyti, ar reikalinga atlikti teksto redagavimo 

darbus.  

Žurnalas platinamas tiek elektronine, tiek popierine (250 vnt.) versija. Popierinė žurnalo 

versija siunčiama savivaldybėms, valdžios institucijoms, giminingoms asociacijoms, energetikos 

ekspertams ir t.t. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-940/665-VI-8 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 4, 2022-02-28 

TN: tn  

 

 

 
________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 4, 2022-02-28, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-940/665-VI-8-1 priedas 2022-

03-07.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK). 
 Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros registracijos kodas (ACER). 

https://www.lsd.lt/index.php?1635697244
https://www.lsd.lt/index.php?1635697244

