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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-941/666 

2022-03-10/2022-03-14 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-941/666-I-1 priede pateikiama: 

• LRS 2022 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. XIV-932 DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES 

ĮVEDIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-I-2 priede pateikiama: 

• LRV 2022-03-09 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės. Informacija 

atnaujinta 2022 m. kovo 9 d. TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-05 iki 2022-03-30, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-I-2-1 

priedas 2022-03-14.doc). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašą, VERT 2022-03-10 posėdžio medžiaga, TN: tn,  

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-1 priede pateikiama; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA 

(2022 M. KOVO 10 D. – BIRŽELIO 30 D.), IŠRAŠAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-2 priede pateikiama:  

• LRS Ekonomikos komiteto 2022-03-09 išvada Nr. 108-P-6 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO 

PROJEKTO NR. XIVP-1164, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 

20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIVP-1164 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-941/666-II-2-1 

priedas 2022-03-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-3 priede pateikiama:  

• EM teikimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros 

tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2966eb2a07111ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtir0hok
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/ZRiXInYKcm
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-pakoregavo-silumos-gamybos-ir-ar-supirkimo-tvarkos-ir-salygu-aprasa-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e4ed94d09df011ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c594cf27-75b0-4479-8104-4ca89dc681e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e9d6f1709fa911ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-cfkfx9g7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e9d6f1709fa911ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-cfkfx9g7a
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planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir 

tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn,  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS, ENERGETINIO 

SAUGUMO GRUPĖ Pažyma „DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

Nr. 21-32504, KURIUO NUMATOMA PATIKSLINTI ELEKTROS TINKLŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), 

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ 

RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS 

VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠĄ (TOLIAU – APRAŠAS)“, 

TN: tn,  

• EM Įsakymo projektas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2020 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), 

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ 

RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS 

VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“, TN: tn, 

• EM Įsakymo projekto „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2020 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), 

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ 

RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS 

VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“, Lyginamasis variantas, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-4 priede pateikiama:  

• EM 2022- 03-09 teikimas Nr. (18.4-07Mr.) 3-347, DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS 

SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO, TN: tn, 

o 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANO 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-941/666-II-4-1 

priedas 2022-03-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-5 priede pateikiama:  

• Konkurencijos Tarybos išvada DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO 

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO IR 

NUOMONĖS PATEIKIMO, TN: tn, 

• VERT nutarimo „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) 

SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

projektas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-6 priede pateikiama:  

• VERT VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK taisyklių 

pakeitimo, TN: tn,  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b4548b019eed11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b4548b019eed11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/503d3b71478711eca8a1caec3ec4b244?jfwid=kjtiqve1z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/503d3b71478711eca8a1caec3ec4b244?jfwid=kjtiqve1z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/579029e19fb711ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/579029e19fb711ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4428af709ee111ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1fdb96d292ea11ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtiqvgdr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank-taisykliu-pakeitimo.aspx
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o VERT nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo 

administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo valstybinėje 

energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir Projektą 

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

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

administratorių, žyma:IS-941/666-II-6-1 priedas 2022-03-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-09 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl valstybės 

reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, TN: tn, 

o VERT nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo 

metodikos 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-941/666-II-7-1 

priedas 2022-03-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2022-03-17 posėdžio (nuotoliniu būdu) 09 30 darbotvarkė TN: tn, 

• VERT 2022-03-17 posėdžio „1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms 

su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems 

reikalavimams, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.“ Medžiaga, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-9 priede pateikiama: 

• AM teikimas LTV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

„DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO 

KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

TEIKIMO, TN: tn, 

o 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR 

KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS 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-941/666-II-9-1 priedas 2022-03-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-10 priede pateikiama: 

• AM 2022-03-10 pranešimas. Siūlomos finansinės priemonės energetinei nepriklausomybei 

didinti, TN: tn, 

• 2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KETVERIŲ METŲ INVESTICIJŲ 

PLANAS (projektas), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-II-11 priede pateikiama: 

• AM 2022-03-10 pranešimas. Elektroninis statybos darbų žurnalas bus privalomas statant 

valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

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-941/666-II-11-1 

priedas 2022-03-14.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-09/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-09/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3a1af7009fb711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e6419145-43ca-442e-8c62-2d4937fbf509
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3a1af7009fb711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e6419145-43ca-442e-8c62-2d4937fbf509
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siulomos-finansines-priemones-energetinei-nepriklausomybei-didinti
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16547611a04e11ec9e62f960e3ee1cb6
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-bus-privalomas-statant-valstybes-ir-savivaldybiu-biudzeto-lesomis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5436ad1c-2ddd-483b-90a0-63cccfe104e2
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Šio skyriaus IS-941/666-II-12 priede pateikiama: 

• AM teikimas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto, TN: tn, 

o STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projektas ir STR 

1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“ pakeitimo projektas ir Projektus lydintys 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-941/666-II-12-1 priedas 2022-03-14.zip), 

• AM teikimas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

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-941/666-II-12-2 priedas 2022-03-

14.zip), 

• AM teikimas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

(toliau – reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 

7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto, TN: tn, 

o STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektas ir 

Projektą 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-941/666-II-12-3 priedas 2022-03-14.zip), 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-941/666-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-03-08 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2022-03-09 pranešimas. Dėl naujo biokuro produkto, gaminamo iš miško kirtimo 

liekanų, įtraukimo į prekybą biržoje, TN: tn, 

o BALTPOOL UAB pasiūlymai dėl naujo biokuro produkto, gaminamo iš miško kirtimo 

liekanų, įtraukimo į prekybą biržoje projektas ir lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fbde79a0a07211ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fbde79a0a07211ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d94e5d519f7e11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d94e5d519f7e11ec9e62f960e3ee1cb6
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/del-naujo-biokuro-produkto-gaminamo-is-misko-kirtimo-liekanu-itraukimo-i-prekyba-birzoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=del_naujo_biokuro_produkto_itraukimo_i_prekyba_birzoje&utm_term=2022-03-09
https://www.baltpool.eu/lt/del-naujo-biokuro-produkto-gaminamo-is-misko-kirtimo-liekanu-itraukimo-i-prekyba-birzoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=del_naujo_biokuro_produkto_itraukimo_i_prekyba_birzoje&utm_term=2022-03-09
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atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-III-1-1 

priedas 2022-03-14.zip), 

 

Šio skyriaus IS-941/666-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT koreguoja Reikalavimus pasinaudojimo elektros 

tinklais, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-III-3 priede pateikiama  

• 2022 m. kovo 16 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn, 

o LRS AAK svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTO dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio 

mažinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/942“; „KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Tvarūs anglies ciklai“; 

„Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl mokymosi siekiant aplinkos 

tvarumo“ (tiesioginės nuorodos tekste) TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-III-3-1 priedas 2022-03-14.zip), 

 

Šio skyriaus IS-941/666-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. 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. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-941/666-IV-1 priede pateikiama:  

• PLANAI STABDYTI KLIMATO ATŠILIMĄ GALI NUEITI ŠUNIUI ANT UODEGOS: 

ŽMONIJA PASIEKĖ REKORDINĮ PASAULINIO CO2 IŠMETIMO PADIDĖJIMĄ, 

Viktorija Dačinskaitė, www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 11 d. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-IV-2 priede pateikiama  

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-03-08 pranešimas. Vilniečiams siunčiamos vidutiniškai 9 

proc. mažesnės sąskaitos už vasario mėnesio šildymo ir karšto vandens paslaugas, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-941/666-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_kvietimas į 2022-03-10 d. LEI pristatymą Saulės elektrinių prijungimo prie 

elektros tinklo reikalavimai. (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-1 priede pateikiama 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-koreguoja-reikalavimus-pasinaudojimo-elektros-tinklais-.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18983
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18983
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89664011
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-siunciamos-vidutiniskai-9-proc.-mazesnes-saskaitos-uz-vasario-menesio-sildymo-ir-karsto-vandens-paslaugas:643
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• AB „Kauno energija“ 2022-03-10 pranešimas. MITAIS APIPINTAS CENTRALIZUOTAS 

ŠILDYMAS – KĄ VERTA ŽINOTI? TN: tn,  

• AB „Kauno energija“ 2022-03-08 pranešimas. AB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ 

REORGANIZACIJOS PAGRINDU PRIJUNGTA PRIE AB „KAUNO ENERGIJA“, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-03-10 pranešimas. UŽBAIGTAS ŠILUMOS TINKLŲ 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS PANEVĖŽYJE, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-3 priede pateikiama 

• AM INFO. Dėl šildymo sektoriaus elektrifikavimo 

o LŠTA nuomonę papildantys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-VI-3-1 priedas 2022-03-14.zip) 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. APKLAUSA_2021 m. Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalga, 

• Ūkinės veiklos apžvalgos formos (24 lentelės) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

IT administratorių, žyma:IS-941/666-VI-4-1 priedas 2022-03-14.xls) 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-5 priede pateikiama 

• KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI, Žalia, skaitmeninė ir atspari ekonomika – mūsų 

Europos ekonomikos augimo modelis (titulinis), TN: tn, 

o KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI, Žalia, skaitmeninė ir atspari ekonomika – 

mūsų Europos ekonomikos augimo modelis, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-VI-5-1 priedas 2022-03-14.zip) 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA pirmadienio webinaras_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis 

projektas_V. Narkūno rekomendacijos. 

o Webinare aptariami projektai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-941/666-VI-6-1 priedas 2022-03-14.zip) 

 

Šio skyriaus IS-941/666-VI-7 priede pateikiama 

• EH&P INFO. The Ukrainian district heating community needs urgent support to maintain a 

supply of heat and hot water to citizens! 

 

 

 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/mitais-apipintas-centralizuotas-sildymas-ka-verta-zinoti
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ab-petrasiunu-katiline-reorganizacijos-pagrindu-prijungta-prie-ab-kauno-energija
https://www.pe.lt/news/535/47/Uzbaigtas-silumos-tinklu-rekonstravimo-projektas-Panevezyje
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0083&qid=1646815845957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0083&qid=1646815845957


 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

8 

 

IS-941/666-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-03-10 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas: 2022-04618 
Dokumento 

nr.: 
XIV-932 

Suvestinių redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
2022-03-10 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Seimas  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2022-

03-10 
Paskelbta: 

TAR, 2022-03-10, Nr. 

4618 
Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

NUTARIMAS 

DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮVEDIMO 

2022 m. kovo 10 d. Nr. XIV-932 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 

atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 24 d. pradėtą vykdyti atvirą Rusijos Federacijos karinę 

agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones; 

atsižvelgdamas į tai, kad dėl Ukrainoje vykdomos karinės agresijos daromi nusikaltimai 

žmoniškumui, karo nusikaltimai, vykdomas valstybinis terorizmas ir nuolat daromi tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimai, lėmę humanitarinę ir pabėgėlių iš Ukrainos krizę; 

atsižvelgdamas į tai, kad Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika vykdo agresyvią 

politiką prieš savo šalies gyventojus, dėl kurios ypač didėja šių šalių gyventojų pasitraukimo iš 

Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos tikimybė; 

primindamas, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. vasario 24 d. rezoliucijoje 

Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“ konstatavo, kad Rusijos 

Federacijos veiksmai turi reikšmingai neigiamą poveikį ne tik Europos Sąjungos ir NATO, ypač 

rytinių jų narių, bet ir visos Europos saugumui; 

atsižvelgdamas į tai, kad tokia situacija sudaro palankias sąlygas Rusijos Federacijos ir 

Baltarusijos Respublikos valdžios institucijų nurodymu ar su jų žinia vykdyti hibridines atakas ir 

įvairiausio pobūdžio provokacijas prieš Lietuvos Respubliką; 

atkreipdamas dėmesį į aktyvų Aliaksandro Lukašenkos režimo dalyvavimą Rusijos 

Federacijos agresijos prieš Ukrainos valstybę strategijoje, į Rusijos karių sutelkimą Baltarusijos 

Respublikos teritorijoje ir didėjančią riziką, kad Baltarusijos režimas aktyviau ims naudoti 

migrantus kaip hibridinės agresijos prieš Lietuvos Respubliką formą; 

atsižvelgdamas į tai, kad tokia situacija kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo interesams; 

atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu 

Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ įvedė nepaprastąją padėtį ir Lietuvos 

Respublikos Seimas 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“ šį Lietuvos Respublikos 

Prezidento priimtą sprendimą patvirtino; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2966eb2a07111ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtir0hok
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įvertinęs tai, kad dėl tokios situacijos ne tik išlieka grėsmė visuomenės rimčiai, bet ji nuo 

minėto Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo stipriai padidėjo ir šios grėsmės neįmanoma 

pašalinti laikinai netaikant naudojimosi kai kuriomis konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis 

apribojimų ir nenustačius nepaprastųjų priemonių; 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 20 punktu, 144 straipsnio 

pirmąja dalimi, 145 straipsniu ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 5 

straipsniu, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsniu, n u t a r i a: 

 

1 straipsnis. 

1. 2022 m. kovo 11 d. 00 valandų 00 minučių visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

įvedama nepaprastoji padėtis. 

2. Nepaprastoji padėtis įvedama dėl precedento neturinčiu mastu sutelktų Rusijos 

Federacijos ir Baltarusijos Respublikos pajėgų, kurios vykdo karinę agresiją prieš kaimynystėje 

esančią Ukrainos valstybę ir sukėlė humanitarinę bei pabėgėlių krizę, taip pat grasina NATO, 

Europos Sąjungos ir kitų Europos valstybių saugumui ir kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo interesams; be to, dėl galimų hibridinių atakų ir įvairiausio 

pobūdžio provokacijų kyla grėsmė visuomenės rimčiai, kurios neįmanoma pašalinti nepanaudojus 

Konstitucijoje ir Nepaprastosios padėties įstatyme numatyto naudojimosi nurodytomis teisėmis ir 

laisvėmis proporcingo apribojimo ir netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių. 

3. Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – naudojant šiame nutarime nustatytus 

naudojimosi nurodytomis teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir nepaprastąsias priemones bei priimant 

sprendimus, pašalinti dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksmų ir jų lemiamų 

procesų kilusią grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir 

visuomenės rimčiai. 

4. Nepaprastosios padėties trukmė – nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto nepaprastosios 

padėties įvedimo laiko iki 2022 m. balandžio 20 d. 24 valandos 00 minučių. 

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija yra institucija, kuri imasi visų reikalingų 

priemonių nepaprastosios padėties įvedimo tikslui pasiekti. 

 

2 straipsnis. 

Nepaprastosios padėties metu nustatomi šie naudojimosi Konstitucijos 25 ir 36 straipsniuose 

nurodytomis teisėmis ir laisvėmis apribojimai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje: 

1) draudžiama fotografuoti, filmuoti, kitais būdais fiksuoti ir (ar) rinkti informaciją vietoje 

apie energetikos ūkio sektoriui priskiriamas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, 

įrenginius ir turtą, Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių karinės technikos judėjimą, išskyrus 

atvejus, kai tai atlieka šių objektų apsaugą užtikrinantys subjektai arba gautas jų leidimas; 

2) draudžiama retransliuoti ir (ar) platinti internete Lietuvos Respublikos teritorijoje Rusijos 

Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų 

ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir (ar) atskiras programas, 

išskyrus atvejus, kai Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia leidimą arba kai jos 

retransliuojamos (platinamos) iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl 

televizijos be sienų ratifikavusių valstybių;  

3) ribojamas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 

1 ir (ar) 3 punktuose nurodytos informacijos, susijusios su aplinkybėmis, dėl kurių įvesta 

nepaprastoji padėtis, skleidimas. Šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant 

sprendimą pagal žurnalistų etikos inspektoriaus ar Lietuvos policijos prašymą mutatis mutandis 

taikant Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnį. Pirmosios instancijos teismo sprendimo 

apskundimas nesustabdo jo vykdymo. Iki teismo sprendimo priėmimo, bet ne ilgiau kaip 

72 valandoms Lietuvos policija ar žurnalistų etikos inspektorius gali duoti elektroninės informacijos 

prieglobos paslaugų teikėjams ir interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 

panaikinti galimybę pasiekti visuomenės informavimo priemones, o leidinių pardavėjams, leidinių 

pristatymo ar kitokias platinimo paslaugas teikiantiems subjektams – privalomus nurodymus 
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sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą; ilgiau kaip 72 valandoms šie nurodymai 

duodami teismo sprendime;  

4) asmenims draudžiama organizuoti ir rinktis į susirinkimus, kurių tikslas – bet kokia forma 

ar mastu palaikyti Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos veiksmus, dėl kurių įvesta 

nepaprastoji padėtis. 

 

3 straipsnis. 

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės, nurodytos 

Nepaprastosios padėties įstatymo 28 straipsnyje: 

1) valstybės rezervo naudojimas siekiant užtikrinti tinkamas nuo karinės agresijos ir (ar) 

persekiojimo besitraukiančių užsieniečių priėmimo sąlygas, paramos Ukrainai teikimą, institucijų, 

dalyvaujančių valdant nepaprastąją padėtį, veiklos finansavimą bei siekiant pašalinti kilusią grėsmę 

pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai;  

2) sustiprinta nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto (toliau – 

svarbūs objektai) apsauga. Ministerijos, kurių veiklos sritims priskirti svarbūs objektai, kartu su 

svarbių objektų operatoriais ir (ar) valdytojais organizuoja sustiprintą svarbių objektų apsaugą, 

įskaitant organizacinių ir (ar) techninių priemonių diegimą, sustiprinto kibernetinio saugumo 

užtikrinimą, taip pat apsaugos zonų aplink svarbius objektus, kuriuose draudžiamas asmenų 

lankymasis, nustatymą. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos 

policija užtikrina sustiprintą reagavimą į saugumo incidentus svarbiuose objektuose ir sustiprintą 

patruliavimą prie svarbių objektų; 

3) valstybės sienos apsaugos sustiprinimas. Sustiprinama Europos Sąjungos išorės sienos 

apsauga, taikant įstatymuose ir specialiuosiuose planuose nustatytas priemones. Asmenys, 

ketinantys kirsti ar kirtę Europos Sąjungos išorės sieną tam nenustatytose vietose, į Lietuvos 

Respublikos teritoriją negali būti įleidžiami (ši nuostata netaikoma siekiant užtikrinti nuo karinės 

agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiančių užsieniečių, įskaitant tuos, kurie neturi galiojančio 

kelionės dokumento, humanitarinį patekimą); 

4) užsieniečių, vykstančių pagal specialiąją tranzito schemą, tranzitas per Lietuvos 

Respublikos teritoriją vyksta laikantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nustatytų 

ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

suderintų sąlygų; 

5) užsieniečių vizų režimo sugriežtinimas. Sugriežtinus vizų režimą, sustabdomas Rusijos 

Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl 

šių prašymų priėmimas Lietuvos Respublikos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl 

vizų išdavimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija; 

6) pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas įstatymų 

nustatyta tvarka, siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, 

sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, 

nustatyti ir sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti 

gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą. 

 

4 straipsnis.  

1. Nepaprastosios padėties metu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 

organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pasitelkiama Lietuvos kariuomenė. 

2. Lietuvos kariuomenė pasitelkiama šio nutarimo 3 straipsnio 3 punkte numatytoms 

nepaprastosioms priemonėms įgyvendinti. 

3. Nepaprastosioms priemonėms įgyvendinti pasitelkti Lietuvos kariuomenės kariai 

nepaprastosios padėties laikotarpiu turi Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 

13 straipsnio 2 dalyje nustatytas teises. 

 

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen 
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IS-941/666-I-2 priedas 

 

LRV 2022-03-09 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės. Informacija 

atnaujinta 2022 m. kovo 9 d.  

TN: tn  

 

Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

Operacijų vadovo sprendimai.  

Dažniausiai užduodami klausimai 

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

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

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

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

Pagrindiniai reikalavimai pandemijos metu 

Sveikatos paslaugos 

Sveikatos paslaugos teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas netaikomas, tačiau, 

esant COVID-19 ligos simptomų, reikia testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 

atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai 

dėl sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti 

perteklinių mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos 

institucijos paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Prieinama tiek būtinoji, tiek 

planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikia testuotis dėl 

profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos 

požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), taikomas testavimas. 

Prekyba 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

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

gavėjų ir tiekėjų. 

Renginiai 

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

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

medicinines kaukes, priglundančias prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.  

Atvirose erdvėse – rekomenduojami respiratoriai arba medicininės kaukės, jei neišlaikomas 

saugus atstumas. 

Srautų skirstymas po 500 žiūrovų, srautai neturi susikirsti. 

Maistas vartojamas tik tam skirtose vietose. 

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

išlaikomas vienos kėdės tarpas. 

Paslaugos 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Bent 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų. 

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

Viešasis maitinimas 

Lankytojai maistą ir gėrimus turi vartoti prie baro / stalų. 

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

gėrimus. 

Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/106da4c084b911ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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Socialinės paslaugos 

Paslaugų gavėjams, lankytojams ir paslaugų teikėjams privaloma dėvėti respiratorius. 

Lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. 

Ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu. 

Bent 2 m atstumas tarp asmenų. 

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

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Švietimas 

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

Neformalusis vaikų švietimas: 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo. 

Esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas. 

Suaugusiųjų švietimas: 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Darbo vietose 

Rekomenduojamas nuotolinis darbas. 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai aptarnaujant klientus, bendrose patalpose 

ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo. 

Darbuotojų srautų valdymas. 

Viešasis transportas 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Apsauginės veido kaukės 

Privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo vietose, 

įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių metu ir kt.). 

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

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

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

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

arba medicinines kaukes, priglundančias prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.  

Bendrieji reikalavimai 

Sąlygos rankų dezinfekcijai. 

Vėdinimas. 

Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija. 

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

sveikatos stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą. 

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas 

Asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

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

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Socialinės 

globos įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

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

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Ugdymo 

įstaigos 

Rekomenduojama darbuotojams testuotis kartu su mokiniais. 

Mokinių periodinis profilaktinis testavimas tik greitaisiais savikontrolės testais  2 k 

/ sav. (nuo vasario 7 d.) 

Kritinės 

tarnybos 

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

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

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

prevencijos priemonės (pvz., respiratorių dėvėjimas). 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://mokyklabecovid.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-11
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-12
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Testavimas po turėto sąlyčio su kartu gyvenančiu asmeniu ar itin didelės rizikos 

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

Kitos sritys 

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

nebetaikomi. 

Po kontakto darbe darbdaviui rekomenduojama organizuoti testavimą. 

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

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Saviizoliacija 

Nuo 2022 m. vasario 23 d. izoliuotis turi tik tie asmenys, kurie gaus teigiamą PGR tyrimo 

arba antigeno testo atsakymą ar asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga, kol laukiama 

patvirtinamojo COVID tyrimo rezultato. 

Daugiau informacijos: INFORMACIJA VISUOMENEI APIE COVID-19 | Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (lrv.lt) 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

_______ 

 

LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-05 iki 2022-03-30, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-941/666-I-2-1 priedas 2022-03-14.doc). 

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13
https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19
https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/ZRiXInYKcm
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IS-941/666-I-3 priedas 

 

VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos 

ir sąlygų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino nutarimą „Dėl Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, kuriame, atsižvelgdama į 2022 m. 

kovo mėnesį biokuro biržoje susiklosčiusią situaciją, nustatė, kad 2022 m. kovo mėn. organizuojant 

šilumos aukcioną, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos ir su šilumos aukciono organizavimu 

susijusi informacija turi būti skelbiama ne vėliau kaip 21 einamojo kalendorinio mėnesio dieną. 

Tai pat pažymėtina, kad atsižvelgiant į minėtus pakeitimus, prognozuojamos biokuro kainos 

2022 m. kovo mėn. bus skelbiamos iki 21 einamojo kalendorinio mėnesio dienos.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-10 posėdžio medžiaga galite ČIA .   

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-pakoregavo-silumos-gamybos-ir-ar-supirkimo-tvarkos-ir-salygu-aprasa-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-941/666-II-1 priedas 

 

TN: tn  
Projektas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS 

PATVIRTINIMO 

2022 m.           d. Nr. XIV- 

Vilnius 

 
 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 12 dalimi, 

n u t a r i a: 
 

1 straipsnis. 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programą (pridedama). 
 

Seimo Pirmininkas 

 

Teikia: 
Seimo Pirmininkė     Viktorija Čmilytė-Nielsen 

  

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas   Jurgis Razma 
 

IŠRAŠAS 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Seimo 
2022 m.          d. nutarimu Nr. XIV- 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA 

(2022 M. KOVO 10 D. – BIRŽELIO 30 D.) 

 

I SKYRIUS 

SVARBIAUSIOS NUOSTATOS IR PRIORITETAI 

 

Šis Seimas ir aštuonioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė dirba nesibaigiančių ir vis naujų krizių 

sąlygomis. Dar visai neseniai beprecedentė dėl poveikio Lietuvos žmonių sveikatai ir gyvybėms, mūsų 
socialinei sanglaudai ir (kiek mažiau) ekonomikai bei viešiesiems finansams atrodžiusi COVID-19 

pandemija pradeda nublankti prieš egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybei, jos demokratinei sanklodai ir 

kiekvieno iš mūsų gyvenimui sukėlusią Rusijos karinę invaziją į Ukrainą.  
Lietuvos valios priešintis ir tam reikalingų išteklių bei gebėjimų sutelkimas bus svarbiausias 2022 m. Seimo 

pavasario sesijos klausimas. Vyriausybė siūlo Seimui į IV (pavasario) sesijos darbų programą įtraukti penkis 

įstatymų pakeitimo įstatymų projektų paketus – Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam 
pasipriešinimui strategijos (nacionalinės darbotvarkės), Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos 

valstybės atsargų įstatymo, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir krašto apsaugos sistemą 

reglamentuojančių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus. Neabejojama, kad Seimo darbų programa bus 
papildyta. 

Siekiant užtikrinti efektyvų krizių valdymą ir kovą su krizių poveikiu, labai svarbūs į Seimo pavasario 

sesijos darbų programą siūlomi įtraukti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo ir 
jo lydimųjų įstatymų projektai, taip pat Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektas, kuriuo numatoma pridėtinės vertės mokestį (PVM), apskaičiuotą už šilumos energiją ir 

karštą vandenį, laikinai dengti iš valstybės biudžeto. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e4ed94d09df011ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c594cf27-75b0-4479-8104-4ca89dc681e3
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Lietuvos valstybės ateičiai svarbūs ne tik jos saugumą ir atsparumą krizėms didinantys teisinio 

reglamentavimo ir galių stiprinimo įvairių išteklių srityse pokyčiai, bet ir jos piliečiams 2020 m. 

rinkimuose į Seimą pažadėti pokyčiai.  

Seimas pavasario sesijoje numatęs svarstyti ir su Vyriausybės kadencijos reformomis siejamus įstatymų 

projektus – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo 
numatoma viešojo administravimo sistemos pertvarka ir efektyvinimas, taip pat Seimui jau pateiktas 

sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką, įskaitant greitosios medicinos pagalbos sistemos centralizavimą, 

apibrėžiantis įstatymų projektų paketas. Šioms ir kitoms pertvarkoms, susijusioms su Lietuvos piliečių 

gerove, finansuoti reikalingus viešuosius išteklius užtikrintų Seimui jau pateiktas Lietuvos Respublikos 
akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, iš naujo teikiamas Lietuvos Respublikos motorinių transporto 

priemonių registracijos mokesčio pakeitimo įstatymo projektas, be to, planuojama Seimui pateikti 

mokestinių įstatymų pakeitimų įstatymų projektus, siekiant peržiūrėti neterminuotas lengvatas ir skatinti 
savivaldybių finansinį savarankiškumo didinimą. 

Vyriausybės pasiūlymuose – daug įstatymų projektų, susijusių su Vyriausybės programa ir strategine 

darbotvarke, jie apimtų net 16 svarbių sričių, iš kurių minėtinos šios: žemės valdymo reforma, daugiau kaip 

dešimt metų nevykdyta vandentvarkos įmonių pertvarka (stambinimas), saugomų teritorijų reforma, 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dekarbonizacija ir ilgalaikis centralizuoto šilumos tiekimo planavimas, 

baudžiamosios politikos ir bausmių vykdymo sistemos reforma, patrauklios imigracijos sistemos sukūrimas, 

ypač aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams, įgyvendinus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, Užimtumo tarnybos taikomų darbo rinkos priemonių 

efektyvinimas siekiant sparčiau sugrąžinti bedarbius į darbo rinką, įgyvendinus Lietuvos Respublikos 

užimtumo įstatymo pataisas, naujas mokymosi visą gyvenimą modelis, įgyvendinus Lietuvos Respublikos 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo pataisas, bazinio studijų finansavimo 

pokyčiai, priėmimo į trumpąsias studijas, pirmosios pakopos, vientisąsias, profesines studijas 

centralizavimas ir tyrėjo karjeros patrauklumo didinimas įgyvendinus Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo pakeitimus, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimai, kuriais būtų 
nustatyta profesinio mokymo finansavimo sistema, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 

pataisos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, teisinio reglamentavimo nuostatų 

konsolidavimas rengiant Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindų 
įstatymo projektą. Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo projektu numatoma apibrėžti tautinių 

mažumų asmenų teises ir pareigas, taip pat valstybės įsipareigojimus puoselėti tautinių mažumų papročius ir 

siekti išsaugoti jų kalbinį ir tautinį identitetą. 
Skaitmeninei transformacijai ir prieigai prie atvirųjų duomenų svarbūs du įstatymų projektai – Lietuvos 

Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir valstybės informacinių išteklių 

valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. 

Vyriausybė siūlo į Seimo darbotvarkę įtraukti du konstitucinių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus. 
Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projekte 

numatyta suteikti savivaldybėms lankstesnę skolinimosi (bendrafinansavimo) investicijų projektams 

įgyvendinti galimybę, o Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo projektas parengtas 
siekiant įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą. Taip pat siūloma svarstyti dar keturis Konstitucinio 

Teismo nutarimams įgyvendinti reikalingų įstatymų pakeitimo įstatymų projektus ir jų įgyvendinamųjų 

teisės aktų projektus: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos rėmimo programos įstatymo pakeitimai. 

Penki įstatymų projektų paketai teikiami siekiant mažinti socialinę atskirtį ir spręsti labiausiai pažeidžiamų 

visuomenės grupių problemas – numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos 
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimai (numatytas apsaugos nuo smurto orderis, 

specializuotos kompleksinės pagalbos akreditacija), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymo nauja redakcija (iš esmės peržiūrima neįgaliųjų socialinės integracijos sistema), teikiamas Lietuvos 
Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo skatinamas asmenų su negalia 

aktyvesnis dalyvavimas atviroje darbo rinkoje, integracija į ją ir išlikimas joje, o Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektu numatytas finansinės paramos neįgaliesiems 

studentams reglamentavimas. 
Teikdama du įstatymų pakeitimų įstatymų projektus Vyriausybė siūlo Seimui pabaigti dvi seniai pradėtas 

reformas. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 

pakeitimo įstatymo projekte numatyta sudaryti prielaidas pabaigti trisdešimt metų trunkančią nuosavybės 
teisių į žemę atkūrimo reformą Vilniaus mieste, o Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių 
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įstatymo pakeitimo įstatymo projektu ir jo lydimųjų įstatymų projektais numatoma nuo 2024 m. gruodžio 1 

d. panaikinti įmonių, turinčių valstybės įmonės teisinę formą (išskyrus valstybės įmonės Ignalinos atominės 
elektrinės), teisinį reguliavimą – tai būtų daugiau kaip dešimt metų vykdomos valstybės valdomų įmonių 

pertvarkos (reformos) pabaiga. 

Daug prasmingų siūlymų dėl šio pavasario sesijos darbų programos teikia Seimo komitetai ir frakcijos. Iš jų 
galima išskirti įstatymų projektus, susijusius su artėjančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais, 

numatomos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisos, kuriomis įteisinamas tiesiogiai renkamo mero 

statusas, ir Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso ir jo lydimųjų teisės aktų pataisos, ir Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisos (dar rengiamos), kuriomis numatyta nustatyti mero statusą, 
jo santykius su savivaldybės taryba. 

 

II SKYRIUS 

RESPUBLIKOS PREZIDENTO SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

Respublikos Prezidento teikiamais įstatymų projektais siekiama įgyvendinti gerovės valstybės – stiprios, 

teisingos, žalios ir inovatyvios valstybės – viziją. Šioje pavasario sesijoje Respublikos Prezidentas siūlo 
svarstyti ir priimti įstatymus, kuriais numatomi reikšmingi sisteminiai pokyčiai teismų veiklos srityje, 

įstatymus, kuriais numatomos papildomos pajamų nelygybės ir socialinės atskirties mažinimo priemonės, 

kurios yra ypač aktualios siekiant švelninti infliacijos pasekmes. Taip pat Respublikos Prezidentas siūlo 
svarstyti ir priimti įstatymus, kuriais numatomi pokyčiai mokslo ir studijų srityje, bus sudarytos geresnės 

perėjimo iš vienos švietimo grandies į kitą ir mokymosi visą gyvenimą sąlygos, bus panaikinta neįgaliųjų 

sportininkų diskriminacija vertinant jų pasiekimus, suteikta daugiau finansinio savarankiškumo 

savivaldybėms ir numatyti išsamesni sprendimų poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai. 

 

III SKYRIUS 

VYRIAUSYBĖS IR SEIMO KOMITETŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, 

ĮGYVENDINANTYS PASIRINKTUS PRIORITETUS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

ATSAKINGA FINANSŲ POLITIKA 

 

1. Ekonomikos kreditavimo skatinimas. 

2. Vidutinio laikotarpio tikslo 2023–2025 metams nustatymas.  
3. Lankstesnės savivaldybėms taikomos fiskalinės drausmės taisyklės numatymas.  

4. Virtualiųjų valiutų veiklos reglamentavimo griežtinimas. 

5. Mokesčių sistemos efektyvumo ir prognozuojamumo didinimas. 

6. Pensijų fondų investavimo galimybių išplėtimas.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIAUSIŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ĮGALINIMAS 

 

1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio dydžių peržiūra. 

2. Spartesnio bedarbių sugrąžinimo į darbo rinką užtikrinimas ir asmenų su negalia dalyvavimo atviroje 
darbo rinkoje skatinimas.  

3. Lanksčių darbo sąlygų ir galimybių tėvams, auginantiems vaikus ir esantiems vaiko priežiūros atostogose, 

suderinti darbą ir gauti vaiko priežiūros išmoką numatymas.  
4. Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijos dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo 

įgyvendinimas, darbo ginčų komisijų veiklos efektyvinimas. 

5. Šeimynų veiklos reglamentavimo ir finansavimo tobulinimas. 
6. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos pertvarka ir šios srities įstaigų veiklos ir funkcijų 

optimizavimas. 

7. Pridėtinės vertės mokesčio už šilumos energiją ir karštą vandenį laikino dengimo iš  valstybės biudžeto 

numatymas.  
8. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistemos pertvarka, smurto artimoje aplinkoje prevencijos 

tobulinimas ir naujų apsaugos priemonių įtvirtinimas. 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
Nr. 

Teisės akto projekto 
pavadinimas 

Teikia Siūlo 
Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIVP-1314 Pridėtinės vertės Vyriausybė Vyriausybė, kovas 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

mokesčio įstatymo  
Nr. IX-751 papildymo 

1252 straipsniu ir 1252 

straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios 

įstatymas 

BFK 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

STIPRI IR SAUGI LIETUVA 

 

1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos reglamentavimo tikslinimas. 
2. Koordinuoto ir efektyvaus pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms užtikrinimas, nacionalinio 

lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centro įsteigimas. 

3. Vidaus tarnybos valdymo tobulinimas.  
4. Strateginių prekių kontrolės ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas. 

5. Krašto apsaugos sistemos personalo plėtros ir kaitos poreikių užtikrinimas. 

6. Mažareikšmės žalos instituto įteisinimas ir kariūnų materialinės atsakomybės reglamentavimas. 

7. Karo tarnybos atlikimo sąlygų gerinimas. 
8. Specialiųjų atsargų saugojimo sąlygų nustatymas. 

9. Energetikos sektoriaus veiklos tobulinimas. 

10. Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 
patvirtinimas. 

11. Valstybės rezervo formavimo Lietuvos valstybei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinimas. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA 

 

1. Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų, trūkstamų vidutinės ir žemos kvalifikacijos darbuotojų 

pritraukimas į Lietuvą ir jiems patrauklios imigracijos sistemos sukūrimas. 
2. Verslo aplinkos gerinimas ir valstybės informacinių išteklių valdymo efektyvinimas.  

3. Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos formavimo ir 

įgyvendinimo funkcijų optimizavimas. 

4. Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo supaprastinimas ir viešųjų pirkimų sistemos efektyvinimas. 
5. Ūkio subjektų licencijavimo ir jų veiklos priežiūros reglamentavimo tobulinimas. 

6. Ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūrų efektyvinimas. 
7. Lietuvos Respublikoje registruojamų juridinių asmenų pavadinimų sudarymo reglamentavimo tikslinimas. 

8. Kremavimo veiklos licencijavimo nuostatų patikslinimas. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS 

 

1. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybės gerinimas.  

2. Žaliosios infrastruktūros, gamtinio karkaso sprendinių ir priemonių formavimo sąlygų teisinio reguliavimo 

tobulinimas. 
3. Ilgalaikio centralizuotos šilumos tiekimo sistemų planavimo ir motyvacinių priemonių investicijoms 

skatinimas.  

4. Aplinkosauginių mokesčių skyrimo konkrečioms specialiųjų programų priemonėms tikslinimas.  

5. Kokybiškos ir prieinamos viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 
užtikrinimas, racionalaus gamtos išteklių naudojimo skatinimas.  

6. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas, 

skatinimas naudoti netaršias transporto priemones.  
7. Skatinimas atsisakyti aplinkai žalingų kuro rūšių.  

8. Kooperatyvų veiklos reglamentavimo tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1.  nereg. Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 
pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė gegužė 

2.  nereg. Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 pakeitimo 

įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

gegužė 

3.  nereg. Aplinkos apsaugos 

rėmimo programos 

įstatymo  
Nr. VIII-2025 

pakeitimo įstatymas ir 

jo lydimieji teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė balandis 

4.  nereg. Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr. 

X-764 pakeitimo 
įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė birželis 

5.  nereg. ES Alternatyviųjų degalų 

įstatymo Nr. XIV-196 

2, 15 ir 30 straipsnių 
pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

gegužė 

6.  XIVP-1185 Akcizų įstatymo Nr. IX-

569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 

37, 38, 39, 41, 43, 581, 
59 straipsnių, II 

skyriaus penktojo 

skirsnio pakeitimo, 40 
straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios ir 

Įstatymo papildymo 3 
priedu įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė kovas 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS 

 
1. „Žalos be kaltės“ sveikatos sistemoje modelio tobulinimas. 

2. Naujų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo modelių numatymas.  

3. Teisinių prielaidų teikti kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas visiems Lietuvos 

gyventojams sudarymas. 
4. Ilgalaikių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, jų vartojimo prevencijos ir su narkotikais susijusios 

žalos vertinimo tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimo krypčių bei vertinimo rodiklių nustatymas. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA 

 
1. Peticijų teisės įgyvendinimo reglamentavimo įtvirtinimas konstituciniame įstatyme. 

2. Lietuvos Respublikos konstitucinio referendumo įstatymo priėmimas. 

3. Valstybės baudžiamosios politikos (kaip ultima ratio priemonės) sisteminis suderinimas ir 
subalansavimas. 

4. Bausmių vykdymo sistemos tobulinimas, procesinės prievartos priemonės – laikino sulaikymo skyrimo 

bei apskundimo – aiškaus ir tinkamo mechanizmo įtvirtinimas. 
5. Apylinkių ir apygardų teismų darbo krūvio paskirstymo efektyvinimas.  

6. Su tautybe susijusių duomenų civilinės būklės aktų įrašuose keitimo galimybės nustatymas. 
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7. Administracinių nusižengimų teisenos ir administracinių ginčų nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų 

tobulinimas. 
8. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės didinimas ir efektyvinimas, notarų veiklos 

reglamentavimo tobulinimas.  

9. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų tikslinimas.  
10. Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams patvirtinimas.  

_________ 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ASMENS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA 

 

1. Sąlygų tautinių mažumų papročiams, kultūriniam ir kalbiniam identitetui išlaikyti ir puoselėti sudarymas. 

2. Teisinių priemonių dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimui, tęstinumui ir plėtrai nustatymas. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS 

 

1. Valstybės tarnybos optimizavimas, efektyvumo ir profesionalumo didinimas, atsakomybės stiprinimas, 
lyderystės ugdymas. 

2. Vyriausybės atstovų veiklos reglamentavimo tobulinimas.  

3. Valstybės duomenų valdysenos įteisinimas, jos teisinio reguliavimo metodų, principų ir sąlygų 
nustatymas. 

 4. Teisės valdyti valstybinę žemę visoje savivaldybės teritorijoje perdavimas savivaldybėms patikėjimo 

teise.  

5. Valstybės institucijų ir įstaigų funkcijų konsolidavimas ir optimizavimas. 
6. Valstybės archyvams nustatytų funkcijų patikslinimas ir išplėtimas. 

_________ 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS 

 

1. Studijų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas visais aukštojo mokslo lygmenimis, aukštųjų 
mokyklų veiklos principų išgryninimas, mokslu grindžiamų studijų principo įgyvendinimas. 

2. Finansinės paramos neįgaliesiems studentams teikimo sąlygų suvienodinimas ir centralizavimas. 

3. Mokymosi visą gyvenimą bendros sistemos modelio parengimas.  

4. Profesinio mokymo prieinamumo ir patrauklumo didinimas. 
5. Aukšto meistriškumo sporto finansavimo peržiūrėjimas. 

__________ 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

STIPRĖJANTI LIETUVOS ĮTAKA 

 

1. Perkeliamų asmenų į Lietuvos Respubliką reglamentavimo tikslinimas.  

2. Diplomatinės tarnybos stiprinimas, jos efektyvumo, patrauklumo didinimas. 
__________ 

IV SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU 

IR ĮGYVENDINIMU, PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PROJEKTAI, SUSIJĘ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA 

ARBA SU EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS 

TEISEI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIIIP-5202 

ES, 
XIIIP-5200, 

XIIIP-5201, 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. 
XI-1375 pakeitimo, 

įstatymai ir jų lydimieji 

Vyriausybė Vyriausybė, 

AAK,  
EK, 

ERK 

kovas–

gegužė 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

nereg. ES teisės aktai 

2.  XIVP-1164 

ES 

Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 2, 12, 17, 

20, 22, 28, 29 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu 

įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK,  

ERK, 

EDPK 

kovas 

________ 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROJEKTAI, PERKELIANTYS ARBA ĮGYVENDINTYS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ 

NUOSTATOS 

_________ 

 

V SKYRIUS 

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUS, VALSTYBĖS KONTROLĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ 

REKOMENDACIJAS ĮGYVENDINANTČIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

__________ 

 
VI SKYRIUS 

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ IR KOMISIJŲ SIŪLOMI 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

APLINKOS APSAUGA 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIVP-286 Daugiabučių gyvenamųjų 

namų ir kitų patalpų 
savininkų bendrijų 

įstatymo  

Nr. XI-1967 4, 5, 6, 8, 11, 
14, 27 straipsnių 

pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai AAK balandis 

2.  XIVP-629, 

XIVP-635 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. 
XI-1375 pakeitimo 

įstatymai 

Seimo nariai AAK,  

EDPK, 
DFVL, 

LVŽSF 

balandis–

gegužė 

3.  XIVP-897, 
XIVP-898 

Aplinkos monitoringo 
įstatymo Nr. VIII-529 8 

straipsnio pakeitimo 

įstatymas ir jo lydimasis 

teisės aktas 

Seimo nariai AAK balandis–
gegužė 

4.  XIIIP-5324, 

XIVP-873, 

XIVP-874, 
XIVP-1284 

Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 

įstatymo Nr. XIII-2166 
pakeitimo įstatymai 

Seimo nariai, 

PK 

AAK, 

EK, KK,  

PK, LSF 

balandis–

birželis 

5.  XIIIP-3504 Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 
įstatymo Nr. I-2455 3 

straipsnio pakeitimo 

įstatymas 

LKVIAK LKVIAK kovas–

balandis 

________ 
ANTRASIS SKIRSNIS 
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AUDITAS 

__________ 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIVP-1310 Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo  

Nr. XII-751 19 straipsnio 

pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai NTK, LF kovas–
balandis 

_________ 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
Nr. 

Teisės akto projekto 
pavadinimas 

Teikia Siūlo 
Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIVP-996 Teisės gauti informaciją 

ir duomenų pakartotinio 
naudojimo įstatymo Nr. 

VIII-1524 5 straipsnio 

pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai ADK,  

EK, 
TS-LKDF 

balandis–

gegužė 

_________ 
PENKTASIS SKIRSNIS 

NACIONALINIS SAUGUMAS 

_________ 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA 

_________ 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1.  XIIIP-1853, 
XIVP-179, 

XIVP-210, 

XIVP-528, 
XIVP-725, 

XIVP-784, 

XIVP-843, 

XIVP-928, 
XIVP-1024 

Darbo kodekso 
pakeitimo įstatymai 

Seimo nariai SRDK, 
DFVL, 

LSDPF, 

LSF 

kovas–
gegužė 

2.  XIVP-1045 Piniginės socialinės 

paramos 
nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo 

Nr. IX-1675 8 ir 17 

straipsnių pakeitimo 
įstatymas 

Seimo nariai SRDK, 

DFVL 

kovas–

balandis 

_________ 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

SVEIKATOS APSAUGA 

__________ 
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

__________ 

 
DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, SPORTAS 

_________ 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ IR TEISĖTVARKA 

__________ 
 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

RINKIMAI, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, VIETOS SAVIVALDA 

___________ 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA 

___________ 

 

VII SKYRIUS 

SEIMO FRAKCIJŲ IR SEIMO NARIŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

DARBO PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

1.  nereg. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
Nr. IX-751 pakeitimo  įstatymas 

Seimo nariai DPF 

2.  nereg. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 

Nr. I-722 pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai DPF 

__________ 
ANTRASIS SKIRSNIS 

DEMOKRATŲ FRAKCIJOS „VARDAN LIETUVOS“ SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

1.  nereg. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. 

IX-751 19 straipsnio pakeitimo 
įstatymas 

Seimo nariai DFVL 

_________ 

TREČIASIS SKIRSNIS 

LAISVĖS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

__________ 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

1.  XIVP-1215 Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai LSF 

2.  XIIIP-5273 Elektros energetikos įstatymo  

Nr. VIII-1881 40, 461 ir 74 straipsnių 

Seimo nariai LSF 



 

27 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

pakeitimo įstatymas 

3.  XIVP-428 Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 

12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo 

įstatymas 

Seimo nariai LSF 

__________ 

PENKTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS REGIONŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

1.  nereg. Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo 
Nr. IX-1675 7 ir 12 straipsnių pakeitimo 

įstatymas 

Seimo nariai LRF 

___________ 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

___________ 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

___________ 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI 

PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Siūlo 

1.  XIVP-325 Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 
pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai TS-LKDF 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

SEIMO NARIŲ SIŪLOMI PROJEKTAI 

__________ 

 

VIII SKYRIUS 

KITI KLAUSIMAI 

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. 
2. Įstatymų projektai, susiję su Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu. 

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą. 

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis. 
5. Seimo rezoliucijos. 

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais. 

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui. 

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų 
institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui. 

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos. 

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo 
komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų. 

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai. 

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai. 
13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai. 

 



 

28 

Santrumpos ir sutrumpinimai  

AAK  – Aplinkos apsaugos komitetas 
ADK  – Audito komitetas 

ANK – Antikorupcijos komisija 

ATK – Ateities komitetas 
BFK  – Biudžeto ir finansų komitetas 

DPF – Darbo partijos frakcija 

DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ 

EDPK  – Energetikos ir darnios plėtros komisija  
EK – Ekonomikos komitetas 

ERK  – Europos reikalų komitetas 

ES  – teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje 
JSRK – Jaunimo ir sporto reikalų komisija 

KK – Kultūros komitetas 

KRK  – Kaimo reikalų komitetas 

LF – Laisvės frakcija 
LKVIAK – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija 

LRF – Lietuvos regionų frakcija 

LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 
LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija 

LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 

nereg. – neregistruotas 
NSGK  – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 

NTK – Neįgaliųjų teisių komisija 

PK – Peticijų komisija 

SRDK – Socialinių reikalų ir darbo komitetas 
SRK  – Sveikatos reikalų komitetas 

SSPK – Savižudybių ir smurto prevencijos komisija 

ŠMK – Švietimo ir mokslo komitetas 
TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 

TTK  – Teisės ir teisėtvarkos komitetas 

URK  – Užsienio reikalų komitetas 
VK – teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 

rekomendacijų įgyvendinimu 

VVSK – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 
ŽTK  – Žmogaus teisių komitetas 

_____________________ 
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IS-941/666-II-2 priedas 

 

TN: tn  
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

EKONOMIKOS KOMITETAS 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1164  

2022-03-09  Nr. 108-P-6  

Vilnius 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas,  Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, 

Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Arvydas Nekrošius, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Lukas Savickas, 

Mindaugas Skritulskas. 

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė,  Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris, 
padėjėja Zita Jodkonienė. 

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministrė Inga Žilienė, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

prezidentas Valdas Lukoševičius. 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai): 

Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

1. Seimo kanceliarijos 

Teisės departamentas, 
2021-12-02 

8 1  1.    Projekto 8 straipsnio 1 dalimi siūloma papildyti 

įstatymo 29 straipsnį 4 dalimi ir joje nustatyti, kad „Šilumos 
vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir 

(ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo 

sistemos, jeigu ji neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos kriterijų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 

10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta 

iki 2025 m. gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir jeigu šilumos 

vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu gali 

Pritarti Ši įstatymo 29 straipsnio 1 

dalies nuostata imperatyviai 
taikoma visais atvejais atliekant 

daugiabučio namo inžinerinių 

sistemų pertvarkymą,  t.y. ir 

įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 

dalyse nustatytais atvejais turės 

būti taikoma Statybos įstatymo 

nustatyta tvarka.  

Dėl teisinio aiškumo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e9d6f1709fa911ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-cfkfx9g7a
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) 

karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos būdas 

užtikrins ne mažiau kaip 20 procentų didesnį šilumos 

tiekimo sistemos energinį naudingumą.“ Pagal projektu 

siūlomą įstatymo 29 straipsnio 5 dalį, šio straipsnio 4 dalyje 
nurodyta teise galima pasinaudoti, jeigu nuo šilumos tiekimo 

sistemos atjungiami viso pastato šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemos įrenginiai. Pastebėtina, kad pagal 

galiojančio įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalis taip pat yra 

galima situacija, kai daugiabučio pastato šilumos vartotojai 

pakeičia viso pastato šildymo ir aprūpinimo karštu vandeniu 

būdą, atlikdami pastato remontą Statybos įstatymo nustatyta 

tvarka. Tačiau šiuo atveju nėra jokių reikalavimų pagrįsti, 

kad numatytas alternatyvus šilumos tiekimo sprendimas 

užtikrins gerokai didesnį energinį naudingumą, o šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis 
nuo statybos užbaigimo akto surašymo momento. Taigi 

galima lengvai apeiti siūlomas naujas 29 straipsnio 

nuostatas.  

 

Be to, iš projekto nuostatų neaišku, kokia tvarka būtų 

galima atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos pagal 

projektu siūlomas įstatymo 29 straipsnio 4 ir 5 dalyje 

nustatytas sąlygas, t.y. ar šiais atvejais nebus reikalingas 

remontas, o jeigu taip, tai kokia tvarka jis turės būti 

atliekamas, nes šiuo atveju nėra nuorodos į Statybos 

įstatymą. 

papildome 29 str. 4 dalį 

nuostata, kad „Daugiabučio 

namo šildymo ir (ar) 

apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdas keičiamas Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 

nustatyta tvarka remontuojant 

pastatą.“ 

2. Seimo kanceliarijos 
Teisės departamentas, 

2021-12-02 

8 2  2.    Projekto 8 straipsnio 2 dalimi siūloma papildyti 
įstatymo 29 straipsnį 5 dalimi ir joje nustatyti, kad „Šio 

straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali pasinaudoti pastato 

savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, 

kurie Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka priima sprendimą nutraukti šilumos ir (ar) 

karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, ir nuo šilumos 

tiekimo sistemos atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemos įrenginius“. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo 

Pritarti Įvertinant tai, kad 
daugiabučiuose namuose 

sudėtinga sukviesti ir (ar) surasi 

visus 100 proc. daugiabučio 

namo butų savininkus (išvykę, 

emigravę, nenori dalyvauti 

sprendimų priėmime) siūlome 

neapsunkinti teikiamų įstatymo 

nuostatų taikymo ir palikti 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

atveju bus taikoma ir Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 2 

dalis, nustatanti, kad jei šio straipsnio 1 dalyje nustatyta 

tvarka sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą 

nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų 

patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, 
sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų 

dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų 

savininkų balsų, išskyrus kitus įstatymuose nustatytus 

sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų patalpų 

savininkų balsų dauguma. Šiame kontekste manome, kad 1/4 

visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų yra akivaizdžiai per 

maža dauguma priimti tokiam reikšmingam sprendimui, 

kuriuo būtų nutraukta šilumos ir (ar) karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutartis, ir nuo šilumos tiekimo sistemos 

atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginiai. Manytina, kad siekiant užtikrinti visų butų ir kitų 
patalpų savininkų teises ir interesus,  keičiamame įstatyme 

turėtų būti nustatyta, jog toks sprendimas gali būti priimamas 

tik visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. 

sprendimo priėmimo galimybę 

savininkas priimti sprendimą 

savininkų balsų dauguma. 

„5. Šio straipsnio 4 dalyje 

nustatyta teise gali pasinaudoti 
pastato savininkai, daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų 

savininkai, visų savininkų balsų 

dauguma priėmę sprendimą 

nutraukti šilumos ir (ar) karšto 

vandens pirkimo–pardavimo 

sutartis, ir nuo šilumos tiekimo 

sistemos atjungti viso pastato 

šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos įrenginius.“ 

3. Seimo kanceliarijos 

Teisės departamentas, 

2021-12-02 

10   3.    Projekto 10 straipsnį, vadovaujantis teisinio aiškumo 

principo reikalavimu, siūlome papildyti nuostatomis, 

nurodančiomis, ar projekto 3 straipsniu siūloma įstatymo 12 

straipsnio 5 dalis taikoma tik tiems remonto darbams ir 

administracinėms sąnaudoms, kurie  bus vykdomi ir atsiras 

po įstatymo įsigaliojimo. 

Pritarti iš dalies Įstatymo projekto 10 

straipsnis nustato, kad šis 

įstatymas įsigalioja 2022 m. 

birželio 1 d., pažymėtina, kad 

įstatymo nuostatos negaliojimo į  

praeitį (lex  retro non agit). 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: 

Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

1. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-08 

   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMOJO RAŠTO  
Vyriausybė seimui 2020 11 26 yra pateikusi Lietuvos 

Nepritarti  
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, 

22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektą, kuris netrukus bus svarstomas.  

Ryšium su tuo teikiame jam pastabas, pagrįstas Šilumos 

ūkio įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų stebėsena. 

2. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-08 

   I. Dėl šilumos punktų priežiūros.  

Projektas šilumos tiekėjams suteikia teisę būti daugiabučių 

namų Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju.  

Tuo tarpu LRKT 2016-06-07 nutarime Nr. KT17-N8/2016 

bylos Nr. 5/2014  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO (2007 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 

20 STRAIPSNIO 2, 4 DALIŲ (2012 M. BIRŽELIO 28 D. 

REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS 

RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  

paaiškino:  

7.3. Vadinasi, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojo (eksploatuotojo), kuris vartotojų interesais turi 

siekti, kad šilumos energija būtų vartojama ekonomiškai ir 

racionaliai, ir šilumos tiekėjo bei su juo susijusių asmenų, 

priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal 

Konkurencijos įstatymą, interesai yra iš esmės skirtingi.  

O rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo 

pateikti Seimo atstovo Seimo nario Jurgio Razmos 

rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijamas 

teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.  

Suinteresuoto asmens atstovo pozicija grindžiama šiais 

argumentais:  

1. Įstatymo 20 straipsnio 2, 4 dalyse (2012 m. birželio 28 d. 

redakcija) įtvirtintos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai 

(eksploatuotojai) veiktų šilumos vartotojų interesais. Išvengti 

interesų konflikto, kuris neišvengiamai kyla, kai daugiabučių 

namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atlieka 

asmenys, nuosavybės, valdymo ar netiesioginiais papildomos 

naudos santykiais susiję su šilumos tiekėju, galima tik 

Nepritarti Paaiškinimas dėl kečiamo 

teisinio reguliavimo teikiamas 

aiškinamajame rašte. 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

ribojant su šilumos tiekėju tam tikrais ryšiais susijusių 

asmenų dalyvavimą atliekant pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūrą.  

Ginčijamu teisiniu reguliavimu nustačius, jog šie asmenys 

negali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtoju (eksploatuotoju), siekiama užtikrinti, kad 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) priimami sprendimai būtų objektyvesni, 

o paslaugų kaina ir kokybė labiau atitiktų daugiabučio 

namo gyventojų interesus.  

Tuo tarpu Vyriausybės aiškinamajame rašte Seimui rašoma 

priešingai:  
Nuo 2012 m. galiojančio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis 

draudžia vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtoju būti šilumos tiekėjui, kuris tiekia šilumą tam 

namui, nors vidaus sistemų priežiūra yra konkurencinė 

veikla, o pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.  

Šis Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies draudimas, Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, galioja tik trims 

didiesiems Lietuvos miestams –Vilniui, Kaunui, Klaipėdai.  
draudžiamoji išimtis suponuoja prielaidą, kad 

didžiuosiuose miestuose neskatinama pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

konkurencija, taip pat apribota galimybė šilumos vartotojams 

pasirinkti atitinkamą kvalifikaciją bei darbo patirtį turinčius 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojus 

(eksploatuotojus). 

Įvertinant tai, būtina visiems atitinkamą kvalifikaciją 

turintiems rinkos dalyviams sudaryti konkurencines sąlygas 

vykyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

veiklą, tuo užtikrinant šilumos vartotojams galimybę 

pasirinkti kvalifikuotą pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) konkurencingomis 



 

34 

Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

kainomis.  

Įstatymo projektą parengti paskatino tai, kad šiuo metu 

Lietuvos trijuose didžiuosiuose miestuose Įstatymo 

nuostatomis ribojant galimybę šilumos tiekėjui vykdyti 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) veiklą iškreipiama konkurencinė aplinka 

pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens priežiūros rinkoje, 

ribojama šilumos vartotojų pasirinkimo galimybė, 

diskriminuojami didžiųjų miestų šilumos tiekėjai ir šilumos 

vartotojai, Įstatymo nuostatomis taikant nevienodas teisinio 

reguliavimo sąlygas, atsižvelgiant į tai 2021 m. rugsėjo 9 d. 

įvykusiame tarpinstituciniame pasitarime „Dėl institucijų 
veiksmų dėl artėjančio šildymo sezono“ (protokolas Nr. LV-

393 5 klausimas) buvo priimtas sprendimas, kuriuo buvo 

pritarta tikslingumui numatyti galimybę šilumos tiekėjams 

vykdyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) veiklą, taip pagerinant paslaugų kokybę, 

sumažinant energinius nuostolius bei užtikrinant 

konkurenciją šilumos punktų paslaugų teikėjų rinkoje. 

Tuo tarpu Seimo Teisės departamentas pastabų Šilumos 

ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimams pastabų 

nesuprantama kodėl nepareiškė......... 

3. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 
2021-12-08 

   II. Dėl šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančių 

šilumos punktų nuosavybės.  
Nors ir LR Konstitucija nustato:  

Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. 

Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta 

tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.  

Tačiau galiojantis Šilumos ūkio įstatymas nustato:  

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu 

gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato 

šildymo prietaisus.  

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo 

tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama 

namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji 

Nepritarti  Pastaba nesuprantama, 

nepateiktas konkretus 
pasiūlymas. 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems 

asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai). 

Visų pirma tai šilumos punktas (kuriame beje ruošiamas ir 

karštas vanduo) yra vientisas, nedalomas įrenginys 

įrenginys  

Todėl apie jo atskirus įrenginius iš vis nedera kalbėti. 

Juo labiau iš to daryti išvadą, kad – šilumos tiekėjo 

nuosavybėje esantis šilumos punktas yra namo butų ir 

patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.  

Betgi štai paaiškinamajame rašte rašoma:  

Parengti Įstatymo projekto pakeitimus paskatino tai, kad 

2011 m. rugsėjo 29 d. priimtais Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimais šilumos 

punktai buvo pripažinti neatskiriama namo dalimi bei 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrąja 

daline nuosavybe.  

Tuo tarpu Seimo Teisės departamentas savo nuomonės dėl 

tokio neteisingo Šilumos ūkio įstatymo nuostatos traktavimo 

ir taikymo nieko neišsakė ....  

Aplamai nuostata: 

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo 

tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama 

namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji 
dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems 

asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).  

Yra niekinė, nes Civilinio kodekso 4.82 straipsnis nustato, 

kad daugiabučio namo savininkas negali perduoti savo 

bendrosios nuosavybės dalies šilumos punkte. 

4. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-08 

   III. Dėl apmokėjimo už šilumos tiekėjams nuosavybės 

teise priklausančių šilumos punktų priežiūrą.  

Civilinis kodeksas daugiabučių namų butų ir patalpų 

savininkams nustato prievolę apmokėti bendrojo naudojimo 

objektų priežiūros išlaidas.  

Civilinis kodeksas taip pat nustato, kad pastarieji neprivalo 

apmokėti išlaidų, dėl kurių jie nėra davę sutikimo ir kurios 

nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais 

Nepritarti Paaiškinimas dėl teisinio 

reguliavimo teikiamas 

aiškinamajame rašte. 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros 

reikalavimais.  

Šilumos tiekėjo šilumos punktai daugiabučiuose namuose yra 

centralizuotai tiekiamos šilumos ir decentralizuoto karšto 

vandens tiekimo sistemų neatskiriamos dalys.  

O daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus su 

šilumos ir karšto vandens tiekėjais sieja sutartiniai santykiai. 

Ir centralizuotai tiekiamų šilumos ir decentralizuotai - karšto 

vandens kainos turi būti pagrįstos tiekėjų patirtomis 

sąnaudomis.  

Į jas turi įeiti ir šilumos tiekėjams nuosavybės teise 

priklausančių daugiabučiuose namuose besirandančių 
šilumos punktų priežiūros, remonto ir kitos sąnaudos.  

Tokiu būdu sumoje įstatymo projekto nuostata, kad šilumos 

vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti 

proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje šilumos 

tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės 

teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, 

remonto darbus ir t.t. yra neteisinga.  

Tuo tarpu Seimo Teisės departamentas savo nuomonės dėl 

tokios akivaizdžiai neteisingo Šilumos ūkio įstatymo projekto 

nuostatos nieko neišsakė .... 

5. Buitinių vartotojų 
sąjunga, 

2021-12-08 

   IV. Dėl šilumos tiekėjų šilumos punktų daugiabučiuose 

namuose perėmimo.  

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai Šilumos 

ūkio įstatymo nustatyta tvarka gali įsigyti šilumos tiekėjo 

šilumos punktus, esančius jų pastatuose.  

Dalyje šalies miestų ir rajonų taip ir yra padaryta, tačiau pvz. 

Vilniuje, iš ~6000 šilumos punktų maždaug pusė jų priklauso 

šilumos tiekėjui.  

Savaime suprantama, kad butų žymiai mažiau įvairių 

problemų, kada visi daugiabučių namų šilumos punktai būtų 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo 

naudojimo objektai.  

Šis procesas pamažu vyksta, pvz. Vilniuje renovuojant 

Nepritarti Rengiant Šilumos ūkio įstatymo 
projektą buvo svarstoma ir BVS 

siūloma alternatyva - šilumos 

punktų sąnaudas įtraukti į 

šilumos ir karšto vandens 

kainas, tačiau konsultacijų 

metu, šios nuostatos buvo 

atsisakyta dėl skirtingos 

šilumos punktų būklės ir jų 

nuosavybės formos, kas 

komplikuotų šilumos kainų 

nustatytą ir galimai pažeistų 

vartotojų teises. 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

daugiabučius namus šilumos tiekėjas nederina renovacijos 

projekto, jeigu jo šilumos punktas neišsiperkamas (už 0,29 € 

be PVM).  

Šį procesą paspartintų šilumos tiekėjų šilumos punktų 

priežiūros ir kt. sąnaudų įtraukimas į šilumos ir karšto 

vandens kainas. 

Šilumos ir karšto vandens vartotojai turėtų galimybę 

pasirinkti mažesnę šilumos kainą ir atsisakyti karšto vandens 

kainos. 

 

6. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-08 

   Sumoje, vertinat dar ir tai, kad šis įstatymo projektas nebuvo 

apsvarstytas Šilumos taryboje, kurioje yra ir vartotojų 

atstovai, kad ministerija aplamai nevykdo teisės aktų 

stebėsenos, siūlome ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. 

IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMO PROJEKTĄ gražinti tobulinimui dėl 

neatitikimo Konstitucijai ir Civiliniam kodeksui. LRKT 

nutarimui. 

Nepritarti Šilumos ūkio įstatymo 

projektas buvo viešai 

svarstomas ir visi suinteresuoti 

asmenys tame skaičiuje ir 
Šilumos tarybos nariai turėjo 

galimybę pateikti Šilumos ūkio 

įstatymo projektui savo 

pastabas ir pasiūlymus.  

7. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-21 

   Ši Šilumos ūkio įstatymo nuostata turi būti nedelsiant 

naikintina ir pakeista 

tinkama: 

7. 

šildymo ir karšto vandens sistemos 

Šilumos punktas – prie šilumos perdavimo tinklo įvado 

prijungtas pastato įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą 
transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus 

ir geriamą vandenį pašildantis iki higienos norma nustatytos 

karšto vandens temperatūros. 

Nepritarti Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 44 

d. „šilumos punktas“ 

pakeitimais šilumos punkto 

nuosavybės reguliavimas buvo 

nukreiptas į ateitį ir nustatyta 

bendra taisyklė, pagal kurią 

šilumos punktas negalėtų būti 
perleidžiamas ar įgyjamas ne 

namo butų ir patalpų savininkų 

ir turėtų išlikti namo savininkų 

bendrajai daline nuosavybe. 

8. Buitinių vartotojų 

sąjunga, 

2021-12-21 

   Savaime suprantame kad šilumos ir karšto vandens tiekėjų 

šilumos punktų priežiūros 

(eksploatacijos) visos pateiktos sąnaudos turi būti apmokėtos, 

tačiau tik tiesiogiai jų savininkams  

– šilumos ir karšto vandens tiekėjams. 

Ir čia jau Šilumos ūkio įstatymo leidėjo valia kai 

pasielgt: - į karšto vandens ir šilumos kainas įtraukti šilumos 

Pritarti Taip ir nustato Šilumos ūkio 

įstatymo projektas: Papildyti 12 

straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai 

daugiabučiuose namuose 

privalo apmokėti proporcingai 

daugiabučio namo butų ir kitų 
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

tiekėjui priklausančių šilumos punktų visas pateisinamas 

priežiūros (eksploatavimo) sąnaudas; ar jas kitaip atlyginti, jų 

neatlyginti, kaip tai yra nustatyta galiojančiame Šilumos ūkio 

įstatyme. 

patalpų savininkų daliai 

bendroje dalinėje nuosavybėje 

šilumos tiekėjui už daugiabučio 

namo šilumos punkto, 

nuosavybės teise priklausančio 

šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui, remonto darbus...“ 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:-. 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:-. 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. str. d. p. 

1. Energetikos ir 

darnios plėtros 
komisija, 

2022-02-22 

8 1   Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės 

departamento pastabą Nr. 1. 
 

Pasiūlymas: Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir 

(ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti 

viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, jeigu ji neatitinka 

efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų, 

nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio 

specialiajame plane nėra numatyta iki 2025 m. gruodžio 31 

d. jų pasiekti, ir jeigu šilumos vartotojai pastato energinio 

naudingumo sertifikatu gali pagrįsti, kad numatytas pastato 

apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš 

atsinaujinančių išteklių energijos būdas užtikrins ne mažiau 

kaip 20 procentų didesnį šilumos tiekimo sistemos energinį 

naudingumą. Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–

pardavimo sutarties nutraukimas yra susijęs su šilumos 

vartotojų įrenginių atjungimu nuo šilumos tiekimo sistemos, 

šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį 

nutraukti galima tik tuo atveju, jeigu šilumos ir (ar) karšto 

Pritarti  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. str. d. p. 

vandens tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos 

dėl fizinio atjungimo, ir neamortizuota turto dalis (likutinė 

vertė), reikalinga šilumai ir (ar) karštam vandeniui 

vartotojui tiekti. Daugiabučio namo šildymo ir (ar) 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka 

remontuojant pastatą.“ 

2. Energetikos ir 

darnios plėtros 

komisija, 
2022-02-22 

8 2   Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės 

departamento pastabą Nr. 2. 

 
Pasiūlymas: Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali pasinaudoti 

pastato savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkai,  visų savininkų balsų dauguma priėmę 

sprendimą nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutartis, ir nuo šilumos tiekimo sistemos 

atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos 

įrenginius.“ 

Pritarti  

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: 

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, 

pateikiami šio sprendimo argumentai): pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms. 

7.2. Pasiūlymai: 

Eil. 
Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 
data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b
o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 
nuomonė 

Argumentai,  
pagrindžiantys 

nuomonę str. str. d. p. 

1. Ekonomikos 

komiteto  

2022-03-09 

10    Argumentai:  

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekto svarstymo 

procedūros Seime užsitęsė, būtina patikslinti priimto įstatymo 

įsigaliojimo terminus. 

Pasiūlymas: 

Pakeisti įstatymo įsigaliojimą ir taikymą nustatantį  10 

straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir 

įgyvendinimas  

Pritarti  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. str. d. p. 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 

2022 m. sausio 1 d 2022 m. birželio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos 

institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 

31 d 2022 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus.“ 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu. 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andrius Kupčinskas, Gintautas Paluckas. 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra. 
PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo / kito Seimo teisės akto projektas, jo lyginamasis variantas. 

 

Komiteto pirmininkas     (Parašas)   Kazys Starkevičius  

 

Ekonomikos komiteto biuro patarėjas Žilvinas Klimka  

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIVP-1164 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-941/666-II-2-1 priedas 2022-

03-14.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e9d6f1709fa911ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=-cfkfx9g7a
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IS-941/666-II-3 priedas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius tel. (8 5) 203 4696,  

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt , http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

Pagal gavėjų sąrašą  

 

2021-11- 

 

Nr. (22.2-24Mr)3- 

 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) teikia 

išvadoms gauti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių 

dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant 

teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projekto tikslas – patikslinti Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą1 (toliau – Aprašas) ir 

numatyti supaprastintas procedūras elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų (toliau – Objektai) apsaugos 

zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų (toliau – Planas) rengimui, viešinimui 

ir jų registravimui.  

Sprendžiama problema. 

Pagal Aprašo nuostatas Plano erdviniai duomenys teikiami Energetikos ministerijai, nors 

patvirtinus Planą jie perduodami tik į VĮ Registrų centro informacinę sistemą. 

Pagal Aprašo 19.2 papunktį likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki energetikos ministro 

įsakymo dėl Plano patvirtinimo pasirašymo dienos, šio įsakymo projektas ar nuoroda, kur galima 

susipažinti su šiuo projektu, turi būti paskelbti viename iš nacionalinių ir viename iš vietinių 

laikraščių. Plano laikraščiuose viešinimo tikslas yra ne energetikos ministro įsakymo projekto, o 

Plano sprendinių viešinimas, nurodant nustatomas energetikos tinklų (objektų) apsaugos zonas 

ir (ar) magistralinių dujotiekių teritorijas (nustatomų teritorijų pavadinimą ir dydį (plotį) ir jose 

taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Planų registravimas dėl didelio jų dydžio (Plano grafinė dalis ne retai viršija 2 GB) 

techniškai neįmanomas Seimo teisės aktų registre, todėl Energetikos ministerijai teikiamas tvirtinti 

popierinis Plano egzempliorius. 

Atlikus Objekto kadastrinius matavimus ar parengus išpildomąsias nuotraukas bei 

atitinkamai patikslinus Objekto koordinates, bus koreguojama iki 2022 m. gruodžio 31 d. Plane 

nustatyta Objektų apsaugos zona, todėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostata „teritorijoms nustatyti žemės 

 
1 Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339. 
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savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas“ turėtų galioti ir 

Objekto koreguojamos apsaugos zonos atveju, jeigu ji papildomai bus nustatoma naujame žemės 

sklype. 

Siūlomos priemonės. Pateiktame Įsakymo projekte siūlomi šie Aprašo pakeitimai: 

- atsisakyti nuostatos, kad Planų erdviniai duomenys būtų teikiami Energetikos ministerijai. 

Sprendimo priėmimui Energetikos ministerijai užtenka Plano projekto, pateikto pdf formatu arba 

kitu lygiaverčiu formatu. Patvirtinus Planą jo erdviniai duomenys būtų teikiami VĮ Registrų centrui; 

- aiškiau išdėstyti antrojo etapo plano viešinimo procedūras (kai likus 10 d. d. informacija 

apie Plano sprendinius būtų skelbiama laikraščiuose), t. y. atsisakoma skelbti energetikos ministro 

įsakymo projektą laikraščiuose, nes pagrindinis tikslas yra paviešinti Plano sprendinius; 

- numatoma prievolė Plano iniciatoriui po atlikto Plano viešinimo pateikti Energetikos 

ministerijai popierinį (spausdintą) šio Plano vieną egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB; 

- numatoma įtvirtinti, kad koreguojamos Objekto apsaugos zonos atveju taip pat galiotų 

Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostata: teritorijoms nustatyti žemės savininko, valstybinės ar 

savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas. 

Priemonių kaštai. 

Pažymėtina, kad energetikos sektoriuje energetikos tinklų savininkai yra energetikos 

įmonės, kurių veiklą kontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), todėl 

Plano iniciatorius (atitinkama energetikos įmonė) Planų rengimui reikalingas išlaidas derina su 

Taryba. Šis reikalavimas netaikomas magistralinių naftotiekių (produktotiekių) savininkui 

(AB „Orlen Lietuva“). 

Nauda visuomenei. 

Priėmus Įsakymo projekte numatytas teisinio reguliavimo priemones būtų efektyvesnės 

Planų rengimo, viešinimo ir tvirtinimo procedūros. 

Pažymėtina, kad patvirtinus Apraše nurodytus Planus, žemės valdytojai ir naudotojai 

sužinos apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas konkrečioje teritorijoje ir galimybę kreiptis dėl 

kompensacijos ne tik tais atvejais, kai veikla planuojama rengiant teritorijų planavimo dokumentus, 

bet ir tada, kai ūkinė ir (ar) kitokia veikla teisėtai vykdoma, o Įstatymo nurodytos teritorijos, 

reikalingos šiai veiklai vykdyti, nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą. 

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. 

Priėmus Įsakymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 02, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt ), tiesioginis rengėjas – 

patarėjas Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 15, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt).  

Prašome pateikti išvadas dėl Įsakymo projekto Vyriausybės darbo reglamento2 27 punkto 

nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 2 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt 

 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728. 
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Energetikos ministerijos 

2021-11-      rašto Nr. (22.2-24Mr) -3  

gavėjų sąrašas 

 

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba; 

3. VĮ Registrų centras; 

4. Lietuvos savivaldybių asociacija; 

5. Lietuvos pramonininkų konfederacija; 

6. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; 

7. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija; 

8. Privačių miškų savininkų asociacija; 

9. Litgrid, AB; 

10. AB „Amber Grid“; 

11. AB „Energijos skirstymo operatorius“; 

12. AB „Klaipėdos nafta“; 

13. AB „Orlen Lietuva“; 

14. UAB „Intergas“; 

15. AB agrofirma „Josvainiai“; 

16. UAB „Fortum Heat Lietuva“; 

17. AB „Achema“; 

18. UAB „SG dujos“; 

19. AB „Lifosa“; 

20. AB „Akmenės cementas“; 

21. UAB „Dainavos elektra“; 

22. UAB „Saurida“; 

23. AB „Suskystintos dujos“. 

________ 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 

ENERGETINIO SAUGUMO GRUPĖ 

PAŽYMA 

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO Nr. 21-32504, KURIUO 

NUMATOMA PATIKSLINTI ELEKTROS TINKLŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR 

NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ 

VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO 

TVARKOS APRAŠĄ (TOLIAU – APRAŠAS) 

2022 m. kovo        d.  Nr.        

Vilnius 

Projekto tikslas:  

(priežastys, kodėl 

rengiamas / keičiamas)  

Įsakymo projektas parengtas siekiant pašalinti Aprašo taikymo 

praktikoje paaiškėjusias problemas: 

- dėl labai didelės apimties (≥ 3 GB) parengtų energetikos tinklų 

apsaugos zonų teritorijų planų nėra techninių galimybių juos įkelti Į 

DocLogix sistemą ir pasirašyti elektroniniu parašu (tokie planai teikiami 

tvirtinti tik popieriniai). Į DocLogix sistemą galima įkelti ir pasirašyti el. 

parašu tik dokumentus, kurių dydis ≤ 30 MB. 

- pagal Aprašo nuostatas Plano erdviniai duomenys teikiami 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b4548b019eed11ec9e62f960e3ee1cb6
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Energetikos ministerijai, nors patvirtinus Planą jie perduodami tik į VĮ 

Registrų centro informacinę sistemą. 

- pagal Aprašo 19.2 papunktį likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki 

energetikos ministro įsakymo dėl Plano patvirtinimo pasirašymo dienos, 

šio įsakymo projektas ar nuoroda, kur galima susipažinti su šiuo projektu, 

turi būti paskelbti viename iš nacionalinių ir viename iš vietinių 

laikraščių. Plano laikraščiuose viešinimo tikslas yra ne energetikos 

ministro įsakymo projekto, o Plano sprendinių viešinimas, nurodant 

nustatomas energetikos tinklų (objektų) apsaugos zonas ir (ar) 

magistralinių dujotiekių teritorijas (nustatomų teritorijų pavadinimą ir 

dydį (plotį) ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

- Aprašo 25 punkte numatyta, kad Plano (jo dalies) pakeitimas gali būti 

rengiamas Plano iniciatoriaus sprendimu – tokia nuostata suponuoja 

taikymo neaiškumą. 

Įsakymo projektas parengtas bendradarbiaujant su AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) ir AB „Amber Grid“ specialistais. 

Projekto esmė:  

(kas ir kaip keičiama)   

Įsakymo projekto tikslas patikslinti Aprašą ir: 

- atsisakyti Aprašo nuostatos, kad Planų erdviniai duomenys būtų 

teikiami Energetikos ministerijai. Sprendimo priėmimui Energetikos 

ministerijai užtenka Plano projekto, pateikto pdf formatu arba kitu 

lygiaverčiu formatu. Patvirtinus Planą jo erdviniai duomenys būtų 

teikiami VĮ Registrų centrui;  

- aiškiau išdėstyti antrojo etapo plano viešinimo procedūras (kai likus 

10 d. d. informacija apie Plano sprendinius būtų skelbiama laikraščiuose), 

t. y. atsisakoma skelbti energetikos ministro įsakymo projektą 

laikraščiuose, nes pagrindinis tikslas yra paviešinti Plano sprendinius;  

- numatyti prievolę Plano iniciatoriui po atlikto Plano viešinimo 

pateikti Energetikos ministerijai popierinį (spausdintą) šio Plano vieną 

egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB; 

- aiškiau aprašyti atvejus, kada gali būti koreguojamas patvirtintas 

Planas, t. y. numatyti, kad Plano (jo dalies) sprendiniai galioja tol, kol 

nėra parengtas ir teisės aktuose nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 

straipsnio 1 dalies 1–5 punkte nurodytas dokumentas keičiantis Plane (jo 

dalyje) nustatytą Objekto apsaugos zoną ir (ar) MD teritoriją. 

Projekto naudos:  

(atitinkamai sričiai, 

vartotojams, finansams, 

administracinei naštai, 

kt.) 

Priėmus Įsakymo projekte numatytas teisinio reguliavimo priemones 

būtų efektyvesnės Planų rengimo, viešinimo ir tvirtinimo procedūros. 

Pažymėtina, kad patvirtinus Apraše nurodytus Planus, žemės 

valdytojai ir naudotojai sužinos apie specialiąsias žemės naudojimo 

sąlygas konkrečioje teritorijoje ir galimybę kreiptis dėl kompensacijos ne 

tik tais atvejais, kai veikla planuojama rengiant teritorijų planavimo 

dokumentus, bet ir tada, kai ūkinė ir (ar) kitokia veikla teisėtai vykdoma, 

o Įstatymo nurodytos teritorijos, reikalingos šiai veiklai vykdyti, 

nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo 

turto registrą.   

Projekto kaštai:  

(finansavimas ir jo 

šaltiniai) 

Energetikos ministro įsakymo įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų 

neprireiks, nes energetikos įmonės planų rengimą, jų viešinimo ir kitas, su 

planais susijusias procedūras, įgyvendins iš savo lėšų. 

Pažymėtina, kad energetikos sektoriuje energetikos tinklų savininkai 

yra energetikos įmonės, kurių veiklą kontroliuoja Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba (toliau – Taryba), todėl Plano iniciatorius (atitinkama 

energetikos įmonė) Planų rengimui reikalingas išlaidas derina su Taryba. 
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Šis reikalavimas netaikomas magistralinių naftotiekių (produktotiekių) 

savininkui (AB „Orlen Lietuva“). 

Projekto derinimo ir 

(ar) svarstymo 

rezultatai:  (su kuriomis 

institucijomis ir įmonėmis 

derinta; ar apsvarstytas 

Tarpinstituciniame 

pasitarime; pateikiamas 
esminių pastabų vertinimas 

arba nuoroda į derinimo 

pažymą) 

Įsakymo projektas nustatyta tvarka derintas su Aplinkos ministerija, 

Taryba, VĮ Registrų centru, asociacijomis ir energetikos tinklus 

turinčiomis pagrindinėmis energetikos įmonėmis (viso: 23 suinteresuoti 

asmenys). 

Į Aplinkos ministerijos pateiktas pastabas iš esmės atsižvelgta ir darbo 

tvarka suderintas patikslintas Įsakymo projektas. 

Ministerijos pozicija 

dėl Projekto:  
(pritarti; nepritarti; pritarti, 

bet pateikti pastabas ir 

pasiūlymus; kita).  

Siūlome pritarti Įsakymo projektui.  

Kita svarbi 

informacija*:  

(*jeigu yra poreikis) 

Šiuo metu pagal Aprašą yra parengta ir patvirtinta daugiau kaip 100 

energetikos tinklų apsaugos zonų planų (ESO valdomi visi skirstomų elektros 
tinklų dujotiekių apsaugos zonų planai yra patvirtinti). 

Siūlomas pranešimo 

visuomenei tekstas**:  

(**jeigu yra poreikis) 

Energetikos ministerijos pranešimas spaudai bus rengiamas.  

 

Energetinio saugumo grupės vedėjas    Dainius Bražiūnas  
(Rengėjo vadovo pareigų pavadinimas)  (viza)  (vardas ir pavardė) 

Energetinio saugumo grupės patarėjas     Gintautas Danaitis  
Parengė  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

________ 

 

TN: tn  

 

Projektas    

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 13 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR 

NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ 

VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m.     d. Nr.         

Vilnius 

 

P a k e i č i u Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 

skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės 

klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos 

projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/503d3b71478711eca8a1caec3ec4b244?jfwid=kjtiqve1z
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(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar 

žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Brėžinių erdvinių duomenų rinkiniai rengiami *shape arba File Geodatabase formatu, 

erdvinius objektus grupuojant į shape bylas arba File Geodatabase erdvinių objektų klases ir 

erdvinių objektų grupes arba klases. Brėžiniai kartu su jų erdvinių duomenų rinkiniais ir šių 

erdvinių duomenų rinkinių specifikacija pateikiami MXD, DWG, QGZ ar kitu lygiaverčiu duomenų 

formatu ir (ar) PDF duomenų formatu. Objektų erdviniuose duomenyse privaloma nurodyti 

erdvinio objekto planinės padėties tikslumą. Plano rengėjas, atsižvelgdamas į planuojamos 

teritorijos dydį, pasirenka mastelį sprendiniams aiškiai ir įskaitomai atvaizduoti.“ 

2. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„15.4. Planas neatitinka Tvarkos aprašo 6–9 punktuose nurodytų sudėties ir turinio 

reikalavimų.“ 

3. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„19.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki energetikos ministro įsakymo dėl Plano 

patvirtinimo pasirašymo dienos, Energetikos ministerijos sprendimas teikti tvirtinti Planą ar 

nuoroda, kur galima susipažinti su šiuo sprendimu bei Planu, turi būti paskelbti viename iš 

nacionalinių ir viename iš vietinių laikraščių, jeigu toks leidžiamas numatomų nustatyti Objektų 

apsaugos zonų ir (ar) MD teritorijų vietoje, savivaldybės (savivaldybių), kurios (kurių) teritorijoje 

pagal parengtą Planą numatoma nustatyti Objektų apsaugos zonas ir (ar) MD teritorijas, ir 

Energetikos ministerijos interneto svetainėse, nurodant nustatomas Objektų apsaugos zonas ir (ar) 

MD teritorijas (nustatomų teritorijų pavadinimą ir dydį (plotį) ir jose taikytinas specialiąsias žemės 

naudojimo sąlygas ar pateikiant nuorodą, kur su jomis galima susipažinti (išskyrus atvejus, kai šio 

įsakymo ar kito dokumento negalima skelbti dėl valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios 

informacijos arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių konfidencialios 

informacijos).“ 

4. Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:  

„191. Kai yra įvykdytos Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytos viešinimo procedūros, 

viešinimo rezultatus Plano iniciatorius pasirinktu informavimo būdu praneša Energetikos 

ministerijai, o ši pradeda Plano tvirtinimo procedūrą. Jeigu Planas didesnis kaip 30 MB, Plano 

iniciatorius Energetikos ministerijai pateikia vieną popierinį Plano egzempliorių. Plano grafinė dalis 

turi būti spalvota. 

Sprendimas tvirtinti Planą priimamas energetikos ministro įsakymu. Patvirtinus Planą, 

energetikos ministro įsakymas paskelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir apie 

priimtą įsakymą Energetikos ministerijos struktūrinis padalinys pasirinktu informavimo būdu 

informuoja Plano iniciatorių.“ 

5. Papildau 26 punktu: 

„26. Jeigu Planu nustatyta Objekto (-ų) apsaugos zona ar MD teritorija koreguojama po 

Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino dėl identifikuoto Objekto (-ų) duomenų 

netikslumo, atsiradusio tikslinant Objekto (-ų) duomenis pagal Tvarkos aprašo 6.2.2–6.2.4 

papunkčių nustatytus reikalavimus, tokiu atveju žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės 

žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.“ 

 

Energetikos ministras  

________ 

 

Projekto 

Lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 
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ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 13 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR 

NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ 

VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m.     d. Nr.         

Vilnius 

 

P a k e i č i u Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 

skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės 

klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos 

projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar 

žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Brėžinių erdvinių duomenų rinkiniai rengiami *shape arba File Geodatabase formatu, 

erdvinius objektus grupuojant į shape bylas arba File Geodatabase erdvinių objektų klases ir 

erdvinių objektų grupes arba klases. Brėžiniai kartu su jų erdvinių duomenų rinkiniais ir šių 

erdvinių duomenų rinkinių specifikacija pateikiami MXD, DWG, QGZ ar kitu lygiaverčiu duomenų 

formatu ir (ar) PDF duomenų formatu. Objektų erdviniuose duomenyse privaloma nurodyti 

erdvinio objekto planinės padėties tikslumą. Plano rengėjas, atsižvelgdamas į planuojamos 

teritorijos dydį, pasirenka mastelį sprendiniams aiškiai ir įskaitomai atvaizduoti.“ 

2. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„15.4. Planas neatitinka Tvarkos aprašo 6–10 6–9 punktuose nurodytų sudėties ir turinio 

reikalavimų.“ 

3. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„19.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki energetikos ministro įsakymo dėl Plano 

patvirtinimo pasirašymo dienos, šio įsakymo projektas Energetikos ministerijos sprendimas 

teikti tvirtinti Planą ar nuoroda, kur galima susipažinti su šiuo projektu sprendimu bei Planu, turi 

būti paskelbti viename iš nacionalinių ir viename iš vietinių laikraščių, jeigu toks leidžiamas 

numatomų nustatyti Objektų apsaugos zonų ir (ar) MD teritorijų vietoje, savivaldybės 

(savivaldybių), kurios (kurių) teritorijoje pagal parengtą Planą numatoma nustatyti Objektų 

apsaugos zonas ir (ar) MD teritorijas, ir Energetikos ministerijos interneto svetainėse, nurodant 

nustatomas Objektų apsaugos zonas ir (ar) MD teritorijas (nustatomų teritorijų pavadinimą ir dydį 

(plotį) ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ar pateikiant nuorodą, kur su jomis 

galima susipažinti (išskyrus atvejus, kai šio įsakymo ar kito dokumento negalima skelbti dėl 

valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos arba strateginę reikšmę nacionaliniam 

saugumui turinčių įmonių konfidencialios informacijos).“ 

4. Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:  

„191. Kai yra įvykdytos Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytos viešinimo procedūros, 

viešinimo rezultatus Plano iniciatorius pasirinktu informavimo būdu praneša Energetikos 

ministerijai, o ši pradeda Plano tvirtinimo procedūrą. Jeigu Planas didesnis kaip 30 MB, 

Plano iniciatorius Energetikos ministerijai pateikia vieną popierinį Plano egzempliorių. Plano 

grafinė dalis turi būti spalvota. 

Sprendimas tvirtinti Planą priimamas energetikos ministro įsakymu, kai yra įvykdytos 

Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytos viešinimo procedūros. Patvirtinus Planą, energetikos ministro 



 

48 

įsakymas paskelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir apie priimtą įsakymą 

Energetikos ministerijos struktūrinis padalinys pasirinktu informavimo būdu informuoja plano 

Plano iniciatorių.“ 

5. Papildau 26 punktu: 

„26. Jeigu Planu nustatyta Objekto (-ų) apsaugos zona ar MD teritorija koreguojama 

po Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino dėl identifikuoto Objekto (-ų) duomenų 

netikslumo, atsiradusio tikslinant Objekto (-ų) duomenis pagal Tvarkos aprašo 6.2.2–6.2.4 

papunkčių nustatytus reikalavimus, tokiu atveju žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės 

žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.“ 

 

 

 

Energetikos ministras  
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IS-941/666-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2022- 03-09 Nr. (18.4-07Mr.) 3-347 

   

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANO PAKEITIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir, 

vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

administravimo taisyklių3 126 punktu, teikia derinti įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 

plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių 

skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas). 

2022 m. sausio 10 d. paskelbus kvietimus pagal dvi Energetikos ministerijos 

administruojamas priemones 04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams, sulaukta itin 

didelio skaičiaus paraiškų, kuriose prašomo finansavimo suma (daugiau nei 40 mln. Eur) ženkliai 

viršija šių priemonių bendrą kvietimų biudžetą (5,44 mln. Eur). Siekiant padėti gyventojams 

užsitikrinti energetinį savarankiškumą ir taip prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo tikslų,  

Energetikos ministerija planuoja užtikrinti finansavimą, perskirstant sutaupytas lėšas tarp 

priemonių.  

Atitinkamai Projektu atliekami lėšų perskirstymai, užtikrinantys trūkstamą finansavimą 

minėtoms dviems priemonėms (04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams). Įvertinus 

sutaupymus iš ankstesnių kvietimų, nustatyta, kad saulės elektrinių įsirengimo priemonei trūksta 

33 988 410,33 eurų, o saulės elektrinių įsigijimui iš saulės parkų 6 463 925,59 eurų.  

2022 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus4 Energetikos ir Finansų 

ministerijos siūlymams papildomai skirti 35 mln. eurų sumą, (kuria prisiimant įsipareigojimus 

galima viršyti numatytas ES lėšas), šiuo Projektu 35 mln. eurų virškontraktavimą paskirstomas taip: 

Priemonės Nr. Paskirstomas 35 mln. eurų dydis, kuriuo prisiimant įsipareigojimus 

galima viršyti numatytas ES lėšas, EUR 

04.1.1- LVPA-V-114 33 988 410,33   

04.1.1-LVPA-V-115  1 011 589,67   

 
3 Patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 87 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/579029e19fb711ec9e62f960e3ee1cb6
mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c748f2e1859911ecb8b0fe92fb660e20?jfwid=kjtiqsdeo
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Papildomai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirto virškontraktavimo, sutaupytos 4 

prioriteto žemiau išvardintų priemonių lėšos perkeliamos į priemonę 04.1.1-LVPA-V-115 „AIE 

namų ūkiams“ (intervencijos kodas 10): 

- Priemonėje Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (priemonės 

intervencijos kodas 11) susidarė 1 901 638,24 eurų sutaupymas (su 4,11 proc. netiesioginėmis 

išlaidomis). Tai dydis, kurio išmokama suma gali viršyti numatytas ES lėšas pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelę. 

1 901 638,24 eurų sumažinamas šios priemonės biudžetas ir rodiklių reikšmės.  

- Priemonėje Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir 

plėtra“ (priemonės intervencijos kodas 15) įgyvendinus projektus, susidarė 2 800 000 eurų 

sutaupymas. Įvertinus tai, kad baigti projektai pasiekė planuotus rodiklius, mažinamas tik šios 

priemonės biudžetas. 

- Priemonėje Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir 

plėtra“ (intervencijos kodas 16) baigtų projektų sutaupymai padengia šios priemonės 

virškontraktavimą, todėl galima panaudoti 2 413 289,68 eurų sutaupymą (iš jo 1 396 924 

paskirstyta priemonei Nr. 04.1.1- LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose). Rodiklių pasiekimui sutaupymo dydis neturi įtakos, 

todėl mažinamas tik šios priemonės biudžetas.  

Įvertinus skirtą virškontraktavimo dydį ir kitų priemonių sutaupymus, perskaičiuotos 

rodiklių reikšmės priemonėms (Nr. 04.1.1- LVPA-V-114 ir Nr. 04.1.1-LVPA-V-115). 

Patvirtiname, kad pokytis tarp Veiksmų programos intervencijų kodų (10, 11, 15, 16) 

nesudaro 20 proc., tad šiam pokyčiui atlikti nebus reikalinga keisti 2014-2020 ES fondų investicijų 

veiksmų programos 

 Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS) bei patalpintas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

 Įvertinus tai, kad Projekto rengimo nebuvo įmanoma suplanuoti ir juo būtina spręsti 

neatidėliotinus klausimus, siekiant padėti gyventojams įvairiomis priemonėmis sumažinti 

padidėjusių energijos kainų naštą, sumažinti padidėjusią riziką, susijusią su apsirūpinimu elektros 

energija, ir tuo prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo, kas turėtų padėti sudaryti palankias 

sąlygas gaminančių vartotojų plėtrai, prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 5 darbo dienas 

nuo Projekto paskelbimo TAIS arba el. p. ineta.blakunovaite@enmin.lt. 

Projektą parengė Energetikos ministerijos Investicijų grupė (grupės vadovė Violeta 

Greičiuvienė, tel. 865641149, el. p. violeta.greiciuviene@enmin.lt, tiesioginė Projekto rengėja – 

grupės vyriausioji specialistė Ineta Blakunovaitė, tel.  860247260, el. p. 

ineta.blakunovaite@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 5 lapai; 

2. Projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

 

Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė 

 

I. Blakunovaitė, +37060247260, ineta.blakunovaite@enmin.lt  

________ 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO 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-941/666-II-4-1 priedas 2022-03-14.zip). 

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:ineta.blakunovaite@enmin.lt
mailto:violeta.greiciuviene@enmin.lt
mailto:ineta.blakunovaite@enmin.lt
mailto:ineta.blakunovaite@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/579029e19fb711ec9e62f960e3ee1cb6
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IS-941/666-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 
Biudžetinė įstaiga, Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492, el. p. taryba@kt.gov.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188668192 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai   2022-02-     Nr. (2.30Mr-43) 6V- 

Į 2022-02-03 Nr. R2-(ŠGK)-671 

  2022-02-18 Nr. R2-(ŠGK)-1051 

 

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

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO IR NUOMONĖS PATEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. vasario 3 d. raštą Nr. R2-(ŠGK)-671 (toliau – Raštas), kuriuo 

prašoma pateikti nuomonę ir (ar) taikomą praktiką kituose sektoriuose dėl to, ar galimas ir 

pateisinamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 

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

aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, organizuojant du šilumos supirkimo aukcionus: pirmame aukcione 

visi šilumos gamintojai dalyvautų su teisės akte nustatytais sutartiniais techniniais ribojimais 

(ribojama maksimali įrenginių galia), o antrame, skirtame trūkstamam šilumos kiekiui pagal 

numatomą poreikį pagaminti, – su likusiais pajėgumais be apribojimų. Rašte taip pat prašoma 

rekomendacijų / įžvalgų, kokių principų derėtų laikytis, priimant sprendimą dėl tam tikrų ribojimų 

reglamentuojant šilumos supirkimo aukcionų tvarką. 

Konkurencijos taryba kartu įvertino ir Tarybos parengtą bei viešajai konsultacijai pateiktą 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. 

nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“, pakeitimo projektą, reg. Nr. 22-2544 (toliau – Projektas). 

Remiantis Energetikos įstatymu, energetikos sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas 

atlieka ir reguliuojamos veiklos vykdymo priežiūrą bei kontrolę užtikrina Taryba. Atsižvelgiant į 

Tarybai priskiriamą kompetenciją, jos specializaciją energetikos sektoriuje ir energetikos sektoriaus 

reguliavimo kompleksiškumą, šį sektorių reglamentuojančių teisės aktų dėl jų įtakos konkurencijai 

tarp energetikos sektoriaus rinkos dalyvių visų pirma turėtų įsivertinti pati Taryba. 

Konkurencijos taryba taip pat turi įgaliojimus tiek vertinti šio sektoriaus reguliavimo įtaką 

konkurencijai, tiek tirti šiame sektoriuje veikiančių viešojo administravimo ir ūkio subjektų 

daromus Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Šiuo raštu Konkurencijos taryba teikia bendro 

pobūdžio pastebėjimą, tačiau tai niekaip neriboja jos įgaliojimų ateityje teikti išvadas dėl atitinkamo 

teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai, ar atlikti ūkio subjektų ir viešojo administravimo 

subjektų veiksmų tyrimus, atsižvelgiant  į  teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą. 

Konkurencijos požiūriu, kėlė abejonių Rašte pateiktas siūlymas apriboti baziniame aukcione 

dalyvaujančių nepriklausomų šilumos gamintojų maksimalią įrenginių galią. Tai gali apriboti ūkio 

subjektų galimybes vykdyti ūkinę veiklą, dirbtinai mažinti pasiūlą ir konkurenciją tarp aukciono 

dalyvių, nes  užkirstų kelią ūkio subjektams, galintiems pasūlyti mažesnes kainas, parduoti reikiamą 

pigesnės šilumos energijos kiekį, kurio dalis būtų perkama iš konkurentų už aukštesnę kainą. 

Galiausiai, tai padidintų šilumos kainas vartotojams. Gamybą, išgaunamus išteklius ribojantis 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4428af709ee111ec9e62f960e3ee1cb6
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reguliavimas (pvz. pagaunamų žuvų kvotos ir pan.) laikomas konkurenciją ribojančiu veiksniu, 

todėl būtina išsami jo poveikio konkurencijai analizė ir argumentuotas pagrindimas, kodėl tai yra 

būtina ir subalansuota priemonė. 

Rašte Konkurencijos tarybai buvo pateiktos tik prielaidos, o ne konkretūs įrodymai, kad dėl 

maksimalios įrenginių galios ribojimo trumpuoju laikotarpiu padidėjusios šilumos kainos galimai 

nulemtų mažesnes išlaidas vartotojams nei tuo atveju, kai tokios galios nebūtų ribojamos. Neaišku, 

ar ribojant maksimalias įrenginių galias ilgesniu laikotarpiu vartotojai gautų padidėjusias šilumos 

kainas nusveriančią naudą dėl didesnio konkurentų skaičiaus išlikimo rinkoje. 

Konkurencijos politikoje paprastai laikomasi pozicijos, kad didesnis konkurentų skaičius 

nebūtinai savaime nulemia vartotojams palankesnę produktų kainą ir kokybę. Konkurencinga rinka 

gali paskatinti stambesnių ūkio subjektų susiformavimą (pavyzdžiui, dėl masto ekonomijos, tinklo 

efekto ir kt.). Ekonominis progresas gali išstumti iš rinkos mažiau veiksmingus gamybos metodus, 

o jų vietą gali užimti pažangesni ir veiksmingesni metodai.  

Taigi, mūsų nuomone, priimant sprendimą dėl šilumos supirkimo aukcionų reguliavimo 

pakeitimo, pagrindinis principas turėtų būti konkurencijos išsaugojimas, o ne mažiau efektyvių 

konkuruojančių ūkio subjektų apsauga. Tokį požiūrį patvirtina ir Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo (toliau –  ESTT) praktika konkurencijos teisės bylose5, kur paaiškinama, kad Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo nuostatomis nėra siekiama užtikrinti, kad mažiau produktyvūs 

konkurentai liktų rinkoje. ESTT pripažįsta, kad konkurencija gali nulemti ūkio subjektų 

pasitraukimą iš rinkos ar susilpninti konkurentus, kurie yra mažiau produktyvūs, todėl mažiau 

patrauklūs vartotojams, be kita ko, kainų, pasirinkimo, kokybės ar naujovių atžvilgiu. 

Projekte pateikiamame modelyje nebesiūloma aukščiau minėtu būdu riboti šilumos 

aukciono dalyvių galimybių dalyvauti šilumos aukcione. Ūkio subjektai patys galės nuspręsti, ar jie 

dalyvautų pilnais pajėgumais, ar skaidytų savo pajėgumus nustatydami skirtingą kainą, kas kelia 

mažiau rizikų konkurencijos ribojimo požiūriu.  

Tačiau pagal Projekto 4.2 papunktį siūloma, kad balansavimo šilumos poreikis (kiekis) 

Projekto 34 punkte nurodytam laikotarpiui sudarytų 5 procentus atitinkamam laikotarpiui tenkančio 

šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio. Projekto lydimuosiuose dokumentuose nėra 

pagrindimo, kodėl pasirenkamas būtent 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos 

kiekio dydis. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinktas procentas turėtų būti pagrįstas skaičiavimais ir 

argumentuotais vertinimais, kadangi tai gali turėti įtakos ūkio subjektų pasirenkamai strategijai 

dalyvaujant pagrindiniame aukcione.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 

dalies 4 punktu, Projekto rengėjas turėtų atlikti poveikio konkurencijai vertinimą, kai siūlomas 

reguliavimas gali apriboti ūkio subjektų galimybes vykdyti ūkinę veiklą. Tokį vertinimą 

rekomenduojame atlikti pagal Konkurencijos tarybos parengtas „Sprendimų poveikio konkurencijai 

vertinimo gaires“6. Atliekant šį vertinimą Tarybai siūlytume detalesniais skaičiavimais pagrįsti ir 

argumentuoti Projekto 4.2 papunktyje pasirinktą balansavimo šilumos poreikio (kiekio) prilyginimą 

būtent 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio dydžiui, galimą to įtaką 

ūkio subjektų veiklai. 

Galiausiai, rengiant šilumos supirkimo aukcionų tvarkos pakeitimus, taip pat reiktų laikytis 

teisinio nuoseklumo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo aktualia 

redakcija. Pavyzdžiui, pagal Projekto 1, 20 punktus aukcionuose laimėtojai nustatomi mažiausios 

kainos principu, o pagal Projekto 12.1, 12.4 papunkčius šiluma negali būti parduodama brangiau nei 

Tarybos nustatytos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektu, reg. Nr. 21-34592, svarstomi šio įstatymo 1 

straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 101 straipsnio 3 dalies pakeitimai. Šilumos tiekimą vartotojams 

siūloma užtikrinti būtinų pagrįstų sąnaudų (o ne mažiausių sąnaudų) principu ir galimai nebetaikyti 

 
5 Pavyzdžiui, ESTT 2012 m. kovo 27 d. sprendimas byloje Nr. C-209/10 Post Danmark, 21 ir 22 pastraipos.  
6 Prieiga per internetą: https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf 

https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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kainos ribos, atitinkančios Tarybos nustatytas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kai 

konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai ir (ar) 

deginamos atliekos, o superkamas atliekinės šilumos kiekis viršija vartotojų aprūpinimo šiluma 

poreikį. 

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame rašte pateiktų pastabų ir pasiūlymų, maloniai prašome 

kreiptis į mūsų instituciją. 

 

Tarybos narė                                                                                                       Medeina Augustinavičienė 

 

Jurgita Klusevičiūtė, tel. (8 5) 261 5170, el. p. Jurgita.Kluseviciute@kt.gov.lt  

_________ 

mailto:Jurgita.Kluseviciute@kt.gov.lt
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Projektas 

TN: tn  
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. 

NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS 

IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

2022 m.        d. Nr. O3E- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens 

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m.           d. pažymą Nr. O5E-   

„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t 

a r i a: 

1. Pakeisti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 

2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.  

 

Tarybos pirmininkas 

________ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2022 m.              d. nutarimo Nr.         redakcija) 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu (toliau – Supirkimo tvarka) 

siekiama sudaryti prielaidas šilumos energetikos sektoriuje įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 

straipsnio 3 dalį, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos srityje, skatinti 

atliekinės šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti 

naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos 

gamintojams, taip pat asmenims, ketinantiems plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie 

šilumos perdavimo tinklų (toliau – Potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai) tose 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo 

tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –  

Komisija) 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais 

sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), nuostatomis, šilumos gamybos įrenginių paleidimo 

ir derinimo darbus atlieka bent vienas Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumą 

gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1fdb96d292ea11ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtiqvgdr
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3. Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją 

eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), mutatis mutandis taikomos Supirkimo tvarkos 

nuostatos kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams. 

4. Supirkimo tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

4.1. Atskaitos aplinkos oro temperatūra – šalčiausio penkiadienio aplinkos oro 

temperatūra, esant integraliniam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (2.11 lentelė). 

4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte 

nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam 

laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas 

šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl 

pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių 

veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų 

ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos 

įrenginiams balansuoti. 

4.3. Maksimalus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikis – centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos vidutinis paros šiluminės galios poreikis, išreiškiamas MW, esant 

atskaitos aplinkos oro temperatūrai. 

4.4. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – tam tikro laikotarpio sąnaudos, 

apskaičiuojamos vadovaujantis Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant 

nustatyti šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų viršutinę ribą tam tikroje sistemoje. 

4.5. Rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslauga – nepriklausomo šilumos 

gamintojo arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos toje 

teritorijoje, valdomais įrenginiais teikiama paslauga, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti trūkstamus 

rezervinius šilumos gamybos pajėgumus.  

4.6. Rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos 

gamybos įrenginiai, leidžiantys šilumos tiekėjui užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą 

vartotojams, kai to neįmanoma padaryti kitais sistemoje veikiančiais šilumos gamybos įrenginiais.  

4.7. Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų 

spalio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 30 d. 

4.8. Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų 

gegužės 1 d. iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. 

4.9. Šilumos gamybos vienetas – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono 

dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos 

objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis 

Supirkimo tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione 

gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai. 

4.10. Šilumos poreikio piko pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos 

įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

šilumos poreikio.  

4.11. Kitos šioje Supirkimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PATIKIMO IR SAUGAUS ŠILUMOS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS  
 

5. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną 

šildymo sezoną. Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–

pardavimo sutartyje gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį. 
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6. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimą 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje: 

6.1. jei šilumos tiekėjas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nevaldo šilumos 

gamybos įrenginių, leidžiančių šilumos tiekėjui užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas trūkstamus rezervinius 

šilumos gamybos pajėgumus užtikrina pirkdamas rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą 

iš nepriklausomo šilumos gamintojo arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos 

šilumos tiekimo veiklos toje teritorijoje, sutartyje nustatyta tvarka; 

6.2. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyti 

nepriklausomam šilumos gamintojui arba kitam šilumos tiekėjui priklausantys šilumos gamybos 

įrenginiai, užtikrinantys rezervinius šilumos gamybos pajėgumus. Už rezervinės šiluminės galios 

užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjas atsiskaito taikydamas dvinarę kainą;  

6.3. tuo atveju, jei rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjui teikia 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra taikoma 

privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos tiekėjas nepriklausomam šilumos gamintojui už šią 

paslaugą atsiskaito kainomis, ne aukštesnėmis, nei nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų 

nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos 

kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika); 

6.4. šilumos gamybos įrenginiais, užtikrinančiais rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šiluma yra gaminama tik Supirkimo tvarkos 

27.4.2.4 papunktyje bei Sąvade numatytais atvejais. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu negali 

supirkti rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiančiais šilumos gamybos įrenginiais 

pagaminto šilumos kiekio; 

6.5. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems įrenginiams yra taikomi 

Supirkimo tvarkoje numatyti rezervinių šilumos gamybos pajėgumų reikalavimai. Rezervinės 

šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems nepriklausomo šilumos gamintojo valdomiems 

šilumos gamybos įrenginiams taikomus detalius techninius reikalavimus nustato šilumos tiekėjas. 

Šilumos tiekėjo nustatyti techniniai reikalavimai turi būti pagrįsti šilumos gamybos įrenginių bei 

konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninėmis charakteristikomis.  

7. Šilumos tiekėjas šiltuoju metų laikotarpiu sudaro naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) 

rezervo pajėgumų sąrašus, kuriuose nurodo tokių įrenginių nominalią šilumos gamybos galią bei 

mažiausią galimą įrenginio apkrovimo galią. Šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervo 

pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašai yra paskelbiami energijos išteklių 

biržos operatoriaus (toliau – Operatorius) administruojamoje šilumos aukciono informacinėje 

sistemoje likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo metų laikotarpio bei esant poreikiui 

koreguojami ar keičiami Supirkimo tvarkos 8 punkte numatyta tvarka.  

8. Reikalavimai šilumos poreikio piko ir rezerviniams pajėgumams: 

8.1. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas esant 

poreikiui kas mėnesį gali būti koreguojamas atsižvelgiant į planuojamus panaudoti šilumos 

gamybos įrenginius. Šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašo atnaujinimas gali būti atliekamas iki 

aukciono dienos ir įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo 

aukcionas. Koreguojant šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašą, jame numatyti šilumos gamybos 

įrenginiai gali būti pakeisti tik rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių įrenginių 

sąraše numatytais atskirais šilumos gamybos įrenginiais; 

8.2. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos įrenginių bendroji galia 

negali būti didesnė nei 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos 

poreikio arba atitinka konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio vieno 

didžiausio šilumos gamybos įrenginio (katilo) galią; 

8.3. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių 

sąrašas gali būti koreguojamas Supirkimo tvarkos 8.1 papunktyje numatytais atvejais;  

8.4. Piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašai esant objektyvioms priežastims (įrenginio gedimas, 

eksploatavimo laikotarpio pabaiga, naujo (naujų) įrenginių įvedimas į eksploataciją), gali būti 
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keičiami su Tarybos pritarimu ir pakeitimai įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas 

šilumos supirkimo aukcionas; 

Siekiant į piko ir (ar) rezervo pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąrašą įtraukti naują 

įrenginį, jo investicija turi būti derinama vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, 

patvirtinto Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių 

nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarka), nustatyta tvarka. Jei toks 

įrenginys jau yra suderintas ir dalyvauja šilumos aukcionuose, Tarybai raštu yra teikiamas šio 

įrenginio naudojimo šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-

ekonominis pagrindimas pagal Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba 

nagrinėja šilumos tiekėjo pateiktą informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo 

tvarkoje numatytus kriterijus, apie pritarimą ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos 

tiekėją raštu. Šilumos tiekėjo šilumos kainoje dėl sąrašų keitimo pakitusios sąnaudos įvertinamos 

Metodikoje numatyta tvarka; 

8.5. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai privalo 

turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

8.6. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai 

privalo turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

8.7. šilumos tiekėjas gali naudoti ir alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą 

kurą) ar technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei 

rezerviniams pajėgumams užtikrinti. Jei tai yra naujas įrenginys, jo investicija yra derinama 

vadovaujantis Investicijų derinimo tvarkoje nustatyta tvarka. Jei toks įrenginys jau yra suderintas ir 

dalyvauja konkurencinėje veikloje, Tarybai raštu yra teikiamas šio įrenginio naudojimo šilumos 

poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-ekonominis pagrindimas pagal 

Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba nagrinėja šilumos tiekėjo pateiktą 

informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo tvarkoje numatytus kriterijus, apie 

pritarimą ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos tiekėją raštu. Tais atvejais, kai 

šilumos tiekėjas rezervo paslaugą užtikrina vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 6.1 papunkčiu, 

šilumos tiekėjui pakanka raštu informuoti Tarybą apie tai, jog rezervo paslauga bus užtikrinama 

alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančiais 

šilumos gamybos įrenginiais; 

8.8. šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamo šilumos kiekio apskaita turi būti atskira nuo 

šilumos aukcione dalyvaujančių šilumos gamybos įrenginių; 

8.9. esant techniniam-ekonominiam pagrindimui, šilumos kiekio, pagaminto naudojant 

šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančius 

šilumos gamybos įrenginius, apskaita gali būti vykdoma pagal įmonės parengtus ir su Taryba 

suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus. Šilumos kiekio paskirstymo principai yra 

derinami su Taryba raštu. Šilumos teikėjas techninį-ekonominį pagrindimui Tarybai teikia raštu. 

Taryba išnagrinėja aplinkybes ir šilumos tiekėją per 30 darbo dienų apie pritarimą ar nepritarimą 

informuoja raštu. Šilumos kiekio paskirstymo principai galioja, kol nėra pakeitimų šilumos tiekėjo 

eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių šilumos kiekio apskaitoje. 

9. Šilumos tiekėjas turi teisę priimti sprendimą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinti 

eksploatuojamais rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais arba rezervinės šilumos gamybos galios 

užtikrinimo paslaugą teikiančiais įrenginiais. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėjas deklaruoja 

šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje ir toks sprendimas įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam 

buvo organizuotas pirmas šilumos supirkimo aukcionas po sprendimo deklaravimo. 

10. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, šilumos tiekėjui atliekant šilumos tinklų 

priežiūros, įskaitant remonto ar planinius darbus, šilumos aukciono dalyvio gaminamos šilumos 
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supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant šilumos aukciono dalyvio kaltės. 

Prieš atliekant tokius veiksmus šilumos tiekėjas privalo informuoti šilumos aukciono dalyvį (-ius) 

apie planuojamą šilumos supirkimo apribojimą ar nutraukimą Sąvade nustatyta tvarka. 

11. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti laikinai nutrauktas 

(sustabdomas) aktyvavus Lietuvos energetinės sistemos tretinio aktyviosios galios rezervą, kai 

elektrinės (kogeneracinio įrenginio) techninės galimybės neleidžia tinkamai vykdyti rezervo 

paslaugos. Šilumos aukciono dalyvio negautos pajamos dėl šilumos gamybos stabdymo bei už 

tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo metu pagamintą šilumą gautinos pajamos yra 

apskaičiuojamos remiantis šio punkto nuostatomis: 

11.1. šilumos aukciono dalyviui, kuriam šilumos supirkimas buvo sumažintas ir (ar) 

nutrauktas dėl tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo už nepagamintą šilumą mokama 

kompensacija, kuri apskaičiuojama taip: 

 ,  (1) 

kur: 

Ckomp – šilumos aukciono dalyviui mokama kompensacija dėl šilumos gamybos apribojimo 

ir (ar) stabdymo, Eur. Jei pagal formulę apskaičiuota kompensacija yra neigiamo dydžio, 

kompensacija šilumos aukciono dalyviui nėra mokama; 

Qnumatytas – šilumos aukciono dalyvio, iš kurio šilumos supirkimas ir (ar) gamyba buvo 

apribota ir (ar) nutraukta, dispečeriniame šilumos gamybos valdymo grafike numatytas pagaminti 

šilumos kiekis, MWh. Jei šilumos gamyba buvo apribota ir (ar) nutraukta ilgiau nei apribojimo ir 

(ar) stabdymo metu aktualaus dispečerinio šilumos gamybos grafiko galiojimo terminas, po šio 

grafiko galiojimo termino yra vertinamas šilumos kiekis, kurį aukciono dalyvis turėjo pagaminti 

pagal preliminarų šilumos gamybos grafiką, numatytą Supirkimo tvarkos 27.4 papunktyje; 

Taukciono – šilumos aukciono dalyvio aukciono pasiūlyme nurodyta parduodamos ir (ar) 

gaminamos šilumos kaina už kurią aukciono dalyvis atitinkamą mėnesį pardavė ir (ar) gamino 

šilumą, Eur/MWh; 

pbiokuro – pagal Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau –

 Biokuro aprašas) apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos 

aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, 

Eur/MWh; 
 

11.2. už šilumą, pagamintą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) tretinio aktyviosios 

galios rezervo aktyvavimo metu yra atsiskaitoma su ūkio subjektu pagal pagamintą šilumos kiekį: 

  (2) 

kur: 

CR
komp – ūkio subjektui, pagaminusiam šilumą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) 

šilumą tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo metu, mokama kompensacija Eur; 

QR – tretinio aktyviosios galios rezervo aktyvavimo metu elektrinėje (kogeneraciniame 

įrenginyje) pagamintas šilumos kiekis, MWh; 

0,5 – kompensacijos dydžio nustatymo koeficientas. 

 

III SKYRIUS 

GAMINAMOS IR (AR) SUPERKAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS 

 

12. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu superka nepriklausomo šilumos gamintojo ir 

savo šilumos gamybos įrenginiuose pagamintą šilumą už kainą, nustatytą pagal šiuos principus: 

12.1. visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo 

valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimui naudojami naujausi Tarybos paskelbti 



 

59 

Lyginamosios analizės rodikliai, kurie parengti vadovaujantis Šilumos gamybos, perdavimo, 

mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. 

liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens 

tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios 

analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamieji rodikliai). Lyginamieji rodikliai taikomi pagal 

tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas; 

12.2. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka nėra 

taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos kaina yra nustatoma laisvai, 

nepriklausomo šilumos gamintojo nuožiūra; 

12.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra 

privaloma šilumos gamybos kainodara, toks nepriklausomas šilumos gamintojas dalyvaudamas 

šilumos aukcione privalo atsižvelgti į šilumos (produkto) gamybos leistiną pajamų sumą, Tarybos 

nustatytą, vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

12.4. šilumos tiekėjas, šilumos aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos vienetais 

pagamintiną šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos. Šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos aukcione atskirais šilumos gamybos vienetais, 

privalo atsižvelgti į šilumos (produkto) gamybos leistiną pajamų sumą, Tarybos nustatytą, 

vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

12.5. jei Taryba, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjui ar 

nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma 

šilumos gamybos kainodara, yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) 

neatitikimo dedamąją ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, tokio šilumos 

tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo galutinė šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina 

yra mažinama šia dedamąja. Parduodamos ir (ar) gaminamos šilumos kaina yra koreguojama 

skelbiant šilumos aukciono rezultatus pagal Supirkimo tvarkos 27.6 papunktį. Tarybos nustatyta 

šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) dedamoji turi būti nurodoma šilumos aukciono 

dalyvio teikiamame pasiūlyme; 

12.6. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo ir (ar) šilumos tiekėjo šilumos 

gamybos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų) metu pagamintos 

šilumos kaina nustatoma pagal Supirkimo tvarkos 12.2 papunktyje numatytą principą. 

13. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip:  

13.1. šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos 

laikantis šių principų: 

13.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos 

įrenginiais, naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(

3) 

kur: 

Tdujų – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį 

šilumingumą į žemutinį šilumingumą; 

1,0 – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro 

lyginamosios sąnaudos 86,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos  

13.1.2 papunktyje numatytą formulę; 
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qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros 

energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius 

rodiklius;  

pelektros – elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal 

Supirkimo tvarkos 13.1.6 papunktyje numatytą formulę;  

qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens 

suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainos šilumos gamybos 

dedamojoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;  

13.1.2. šiltuoju metų laikotarpiu apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas 

vertinama gamtinių dujų kaina pdujų yra apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
) 

 
(4) 

kur: 

pžaliavos – Tarybos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, įskaitant gamtinių 

dujų akcizą, Eur/MWh; 

pperdavimo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą 

dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai 

skelbiamus gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą 

visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio 

piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh. Apskaičiuojant vidutinę 

metinę gamtinių dujų perdavimo kainą nėra vertinamos sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų 

saugumo papildoma dedamąja bei užsakomųjų ar vartojimo gamtinių dujų pajėgumų užtikrinimu; 

pskirstymo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų skirstymo kaina už skirstomą dujų 

kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai 

skelbiamus gamtinių dujų skirstymo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą 

visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio 

piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh; 

13.1.3. jeigu šilumos tiekėjas šilumos gamybai nenaudoja gamtinių dujų, šiltuoju metų 

laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(5) 

kur: 

Ts.k. – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skystą kurą naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

0,90 – skystą kurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro 

lyginamosios sąnaudos 95,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

ps.k. – Tarybos skelbiama faktinė vidutinė skysto kuro įsigijimo kaina, įskaitant ir faktines 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh, nustatoma vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

qelektros(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros 

energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius 

rodiklius; 

qvandens(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens 

suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

13.1.4. tuo atveju, jei šilumos tiekėjas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos 

poreikio piko pajėgumus užtikrina naudojant kelis šilumos gamybos įrenginius, kurie degina 

skirtingą kurą, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

apskaičiuojamos kaip svertinė šilumos gamybos kintamoji dedamoji pagal formulę: 
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(6) 

kur: 

Tsvert. – svertinės palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh; 

Ti – pagal Supirkimo tvarkos 13.1.1 ir 13.1.3 papunkčiuose numatytas formules apskaičiuota 

kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio palyginamosios sąnaudos, ct/kWh; 

yi – kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinė 

išraiška, proc., gaunama įvertinant konkrečiu šilumos gamybos įrenginiu pagaminamą šilumos kiekį 

bei konkretaus mėnesio prognozuojamą šilumos poreikį, MWh. Nustatant kurą i deginančio šilumos 

gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinę išraišką, prioritetas yra teikiamas 

mažiausiai šilumos gamybos kainai. 

13.1.5. tuo atveju, kai šilumos tiekėjas, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 8.7 punktu, 

šilumos poreikio piko pajėgumams užtikrinti naudoja šilumos gamybos įrenginius, kurie nenaudoja 

gamtinių dujų arba skysto kuro ir tai yra suderinęs su Taryba raštu, palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamos pagal Supirkimo tvarkos 13.1.1 papunktyje numatytą 

formulę, įvertinant Lyginamuosius rodiklius. 

13.1.6. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos 

technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
)                                               

 

(

7) 

kur: 

p el. įsigijimo – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool 

biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh); 

p. el. persiuntimo – elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina, nustatoma kaip galiojanti 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš 

žemosios įtampos elektros tinklų, vienos laiko zonos energijos dedamoji (ct/kWh); 

p VIAP –Tarybos nustatyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, taikoma 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo laikotarpiu (ct/kWh).  

13.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos 

pagal formulę: 

  
 

(8) 

kur:  

Tbiokuro – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos biokurą naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

VCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji, ct/kWh; 

FCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji, ct/kWh; 

15.2.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji 

dedamoji apskaičiuojama pagal formulę: 

 
 

(9

) 

kur: 

pkt – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų 

tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos, 

laboratorinių tyrimų ir pan.) sąnaudos yra lygios 0,02 ct/kWh; 

1,03 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 83,5 kgne/MWh, vnt; 
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pbiokuro – pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos 

apskrityje ar šalyje, Eur/MWh; 

qelektros(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos 

suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

qvandens(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms, m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

13.2.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji 

dedamoji apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 

(10) 

kur:  

Kbiokuro – 1 MW galios biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio ilgalaikio turto 

pradinė vertė, lygi 336 000 Eur; 

y – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio nusidėvėjimo laikotarpis, lygus 

16 metų; 

r – investicijų grąžos norma, apskaičiuota taikant palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu ir 

palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui skirtus Tarybos viešai skelbiamus duomenis investicijų grąžos 

normai apskaičiuoti, proc. Nuosavo kapitalo grąža (proc.) apskaičiuojama pagal Investicijų grąžos 

normos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 

„Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 9 punktą, formulėse 

naudojamam dydžiui (finansinio sverto neturinti beta βU) nustatyti taikant šios metodikos 9.3.7 

papunktį.  

CM(Nb) – vidutinės biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatacinės sąnaudos, 

Eur/MW, nustatomos pagal Lyginamuosius rodiklius. Šios sąnaudos yra lygios metinio darbo 

užmokesčio fondo (darbuotojų skaičiui, apskaičiuotam pagal Lyginamąjį rodiklį šilumos gamybos 

įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui 

(MW/darb.) bei šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

administracijos darbuotojui (darb./adm.), taikant palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų 

skaičiavimo metu Lietuvos statistikos departamento paskutinį skelbiamą elektros, dujų, garo 

tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus (šalies ūkis be individualiųjų įmonių) vidutinį darbo 

užmokestį), einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų šilumos gamybos veikloje, tenkančių 

šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW) ir kitų pastoviųjų sąnaudų šilumos gamybos veikloje, 

tenkančių šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW), sumai; 

8600 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio maksimalus darbo valandų skaičius 

per metus; 

0,45 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo 

laipsnis; 

13.3. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunkčio reikalavimus apskaičiuotos 

palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos šiltuoju metų laikotarpiu yra didesnės nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.2 papunktį apskaičiuotos šaltojo laikotarpio palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos, šiltuoju metų laikotarpiu yra taikomos pagal Supirkimo tvarkos 13.2 papunktį 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos; 

13.4. tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia vienas nepriklausomas 

šilumos gamintojas, o šilumos tiekėjas eksploatuoja šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik 

piko ir (ar) rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba šilumos gamybos įrenginių 

neeksploatuoja ir perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiais yra lygios to nepriklausomo šilumos 

gamintojo vidutinei metinei šilumos gamybos kainai, apskaičiuotai pagal nepriklausomo šilumos 

gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias, įvertinus atitinkamo mėnesio, kuriam 
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organizuojamas šilumos aukcionas, pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos 

prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, Eur/MWh. 

Nepriklausomas šilumos gamintojas apie naujai nustatytas arba pasikeitusias šilumos kainų 

dedamąsias informuoja šilumos tiekėją iš karto, kai Taryba nutarimu konstatuoja, kad jos nustatytos 

be pažeidimų. Jeigu tokiam nepriklausomam šilumos gamintojui Taryba dar nėra patvirtinusi 

šilumos gamybos kainos dedamųjų (formulės), taikomos pagal šios Supirkimo tvarkos 13 punktą 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

13.5. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiais nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 

13.1 papunktį.  

14. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono 

reglamente nustatyta tvarka ne vėliau kaip 14 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 14 

kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) 

deklaruoja pirmąjį mėnesį po einamojo mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 13 punkte numatytus principus bei informaciją, 

susijusią su šilumos aukciono organizavimu: 

14.1. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;  

14.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį 

grafiką, sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

šilumos vidutinį valandinį poreikį, ir jam sudaryti naudojamus duomenis (Excel formatu);  

14.3. pirmojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos aukcione;  

14.4. pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį apskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

14.4.1. Supirkimo tvarkos 13.1.2 papunktyje numatytą gamtinių dujų kainą Eur/MWh ir jos 

apskaičiavimui naudotas dedamąsias ir (arba) 13.1.3 papunktyje numatytą skysto kuro kainą 

Eur/MWh;  

14.4.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros 

energijos technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

14.4.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

14.5. pagal Supirkimo tvarkos 13.2 ir 13.4 papunkčius apskaičiuotas palyginamąsias šilumos 

gamybos sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

14.5.1. pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos 

apskrityje ar šalyje, Eur/MWh; 

14.5.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros 

energijos technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

14.5.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

14.5.4. Supirkimo tvarkos 13.4 papunktyje nurodytoje centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemoje, nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinę metinę šilumos gamybos kainą, apskaičiuotą 

pagal nepriklausomo šilumos gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias. 

15. Aukciono dalyviai deklaruoja Operatoriui ir esant poreikiui atnaujina šiuos duomenis, o 

Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje juos paskelbia:  

15.1. Šilumos tiekėjas: 

15.1.1. Maksimalų centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį;  

15.1.2. Supirkimo tvarkos 7 punkte numatytų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo 

pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

15.1.3. Supirkimo tvarkos 8.3 papunktyje numatytų/pakoreguotų rezervinę šilumos gamybos 

galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

15.1.4. Supirkimo tvarkos 27.2.7 papunktyje numatytą šilumos gamybos įrenginių sąrašą, 

kuriame pateikiami šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą 
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šilumos kiekio apskaitą arba su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal 

Supirkimo tvarkos 8.9 papunktį, ir kuriais šilumos tiekėjas dalyvauja arba ketina dalyvauti šilumos 

supirkimo aukcione; 

15.1.5. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose turi būti taikomos palyginamosios 

šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuotos pagal Supirkimo tvarkos 13.4 papunktį; 

15.1.6. Šilumos trasų, gamybos pajėgumų (įskaitant nepriklausomų šilumos gamintojų) 

planuojamus remonto ir hidraulikos bandymų grafikus. 

15.2. Nepriklausomas šilumos gamintojas: 

15.2.1. Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtus nepriklausomų šilumos 

gamintojų valdomus šilumos gamybos vienetus, išskiriant šilumos gamybos vienetus, turinčius 

atskirą šilumos kiekio apskaitą, bei nurodoma nepriklausomo šilumos gamintojo suminė šilumos 

gamybos vienetų galia (MW); 

15.2.2. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ir preliminarias šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartis. Operatoriui pateiktos šiame papunktyje numatytos sutartys šilumos aukciono informacinėje 

sistemoje viešai neskelbiamos, jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas nurodo, kad sutartis 

konfidenciali. 

 

IV SKYRIUS 

ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA 

 

16. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas, pagal vartotojų 

šilumos poreikį ir šilumos tiekimo tinklo darbo režimą nustatydamas savo šilumos gamybos 

įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią, visais 

atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos V skyriaus reikalavimus. 

17. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio 

parametrų nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą 

šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus. 

18. Šilumos tiekėjas prognozuoja centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galios balansą.  

19. Nepriklausomi šilumos gamintojai pagamintą šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemą tiekia laikydamiesi Sąvade numatytų šilumos kokybės parametrų ir vykdo centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos dispečerio nurodymus. Nepriklausomi šilumos gamintojai atsako už 

šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos 

tiekimą ties šilumos pirkimo–pardavimo riba visą mėnesį, kurį yra superkama šiluma. 

 

V SKYRIUS 

ŠILUMOS SUPIRKIMO PRIORITETŲ NUSTATYMAS 

 

20. Jeigu šilumos aukciono dalyviai šilumos aukcione taiko skirtingas šilumos kainas, iš 

šilumos aukciono dalyvių šiluma superkama teikiant prioritetą mažiausiai kainai. 

21. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas taiko vienodą šilumos 

kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti iš savo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) nepriklausomų 

šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės: 

21.1. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginančių atliekas; 

21.2. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos (kogeneracijos) įrenginių, naudojančių 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginančių atliekas; 

21.3. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų; 

21.4. atliekinę – iš pramonės įmonių; 

21.5. iš didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

21.6. iš kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

21.7. iš iškastinio kuro katilinių. 
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22. Šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, 

tik atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą už kainą, 

atitinkančią Supirkimo tvarkos 12 punkto reikalavimus. 

23. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas šilumos aukciono dalyviui, 

užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį, kuris vertinamas pagal 

licencijos ar sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį, o tokios sutarties 

pratęsimo atveju - sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpį, metais, vertinant tik pilnus galiojimo 

metus. Sutarties ar sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpis nustatomas kaip laikotarpis tarp 

sutarties ar jos pratęsimo įsigaliojimo ir pabaigos datų. Neterminuotoms licencijoms ar šilumos 

pirkimo-pardavimo sutartims pagal šį punktą nustatomas vienodas aukščiausias prioritetas. 

Preliminarių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių atveju visais atvejais laikoma, kad jų galiojimo 

trukmė yra vieneri metai, išskyrus atvejus, kai tokiose sutartyse nurodyta kita galiojimo trukmė.  

24. Šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo 

gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos gamybos vieneto kitais jo šilumos aukcione 

dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus Supirkimo tvarkos 25 punkte nurodytą atvejį, o 

to šilumos aukciono dalyvio dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) 

nutraukusį šilumos gamybos vienetą, laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos 

supirkimo prioritetų, balansuoja kiti šilumos aukciono (-ų) dalyviai. Nesant galimybės balansavimą 

atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos gamybos vienetais, balansavimui naudojami 

šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo užtikrinimo pajėgumai.  

25. Jei dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo buvo sumažintas ir (ar) nutrauktas šilumos 

supirkimas iš tam tikro aukciono dalyvio šilumos gamybos vieneto, to šilumos gamybos vieneto 

gamintinas šilumos kiekis gali būti balansuojamas kitais to paties aukciono dalyvio šilumos 

aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais tik tais atvejais, jeigu aukciono dalyvis sutinka, 

kad esant galimybei supirkti balansavimui reikalingą šilumos kiekį iš kitų to aukciono dalyvio 

šilumos aukcione (-uose) dalyvavusių šilumos gamybos vienetų, superkamos balansavimo šilumos 

kaina (ct/kWh) būtų lygi to šilumos aukciono dalyvio balansuojamo šilumos gamybos vieneto 

šilumos aukcione pasiūlytai šilumos kainai (ct/kWh). 

VI SKYRIUS 

ŠILUMOS AUKCIONO VYKDYMAS 

 

26. Šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais šilumos gamyba yra vykdoma 

tik tuomet, kai tokiais įrenginiais pagaminta šiluma superkama laikantis Supirkimo tvarkos 27 ir 

(ar) 40 punkto reikalavimų ir jei tie įrenginiai neatlieka šilumos poreikio piko pajėgumų ar 

rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugos. 

27. Šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiui patenkinti, kai konkrečioje 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, yra 

gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu, neviršijant centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, 

laikantis šių reikalavimų: 

27.1. Šilumos aukcioną šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo 

Operatorius. Operatorius kiekvieną mėnesį šilumos aukciono informacinėje sistemoje, Šilumos 

aukciono reglamente numatytais terminais paskelbia: 

27.1.1. šilumos aukciono vykdymo datą ir laiką; 

27.1.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas; 

27.1.3. prognozuojamą sistemos šilumos poreikį; 

27.1.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos 

aukcionui – šilumos aukciono rezultatus. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas 

negali būti ankstesnis kaip palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje data bei ne vėlesnis kaip kita darbo diena po Supirkimo tvarkos 14 punkte 

nustatyto palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų deklaravimo termino pabaigos. 



 

66 

27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono 

duomenų valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus: 

27.2.1. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose nurodomas konkretaus šilumos gamybos 

vieneto pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinas (-i) šilumos kiekis (-iai) (MWh) bei kiekvieno 

siūlomo šilumos kiekio šilumos gamybos kaina (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu: 

27.2.2. su kiekvienu šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 5 pirmąjį mėnesį po 

einamojo pagamintinų šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis konkretaus šilumos gamybos vieneto 

pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti to šilumos gamybos vieneto maksimaliai galimo 

pagaminti šilumos kiekio (MWh); 

27.2.3. kiekvienam aukciono dalyvio pasiūlymui aukciono duomenų valdymo sistemoje 

priskiriamas atitinkamas numeris pasiūlymų eilėje; 

27.2.4. mažiausią kainą turinčiu pasiūlymu turi būti siūlomas ne mažesnis nei konkretaus 

šilumos gamybos vieneto minimalia galia (MW) galimas pagaminti paros šilumos kiekis (MWh); 

27.2.5. šilumos aukciono dalyviai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje nurodo 

kas parą siūlomus pagaminti šilumos kiekius (MWh); 

27.2.6. šilumos tiekėjas šilumos aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas 

šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos 

gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis; 

27.2.7. nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos vienetų, kuriais šilumos 

aukcione teikiami pasiūlymai, pagaminto ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos 

kiekio apskaita turi būti atskira ir šie šilumos gamybos vienetai deklaruoti Operatoriaus šilumos 

aukciono sistemoje. Šilumos tiekėjų šilumos gamybos vienetai, kuriais šilumos aukcione teikiami 

pasiūlymai, turi būti nurodyti šilumos tiekėjo sudarytame šilumos gamybos įrenginių sąraše, 

kuriame pateikiami šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą 

šilumos kiekio apskaitą arba kurių šilumos paskirstymo principai pagal Supirkimo tvarkos 8.9 

papunktį yra suderinti su Taryba, ir deklaruoti Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje; 

27.2.8. pasibaigus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius 

sudaro šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą 

prioritetų eilę bei aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais pirmąjį mėnesį po 

einamojo planuojamais parduoti šilumos kiekiais, kuriuos šilumos aukciono duomenų valdymo 

sistemoje pateikia šilumos tiekėjui. Šilumos tiekėjui pateikiamame sąraše negali būti nurodomos 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose pateiktos šilumos kainos;  

27.3. Operatorius privalo užtikrinti, kad šilumos aukciono dalyvių pasiūlymai, kuriuose 

nurodomos šilumos kainos neatitinka Supirkimo tvarkos 12.1 papunktyje numatytų reikalavimų, 

nebūtų priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui; 

27.4. Iš šilumos aukciono dalyvių prognozuojamas superkamas šilumos kiekis konkretų 

mėnesį nustatomas pagal šilumos tiekėjo sudaromą preliminarų šilumos gamybos grafiką. 

Preliminarus šilumos gamybos grafikas sudaromas laikantis šių principų:  

27.4.1. preliminariame šilumos gamybos grafike turi būti įvertinamas prognozuojamas 

mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, šilumos galios poreikis, nustatomas ne 

retesniu kaip 6 valandų tikslumu, atsižvelgiant į paskutinių trejų kalendorinių metų faktinį šilumos 

poreikį, naujai prijungtus ar atjungtus šilumos vartotojus, šilumos perdavimo tinklo technologinius 

apribojimus bei šilumos perdavimo tinklo apribojimus atsirandančius dėl planinių šilumos 

perdavimo tinklo remonto ar priežiūros darbų; 

27.4.2. preliminariame šilumos gamybos grafike numatomas prognozuojamas šilumos 

gamybos įrenginių šilumos gamybos režimas bet kuriame grafiko taške turi atitikti prognozuojamą 

šilumos vartotojų šilumos poreikį (MW): 

27.4.2.1. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos 

gamybos įrenginių galia yra pakankama ir šių įrenginių techninės charakteristikos leidžia užtikrinti, 

kad suminė planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos 

gamybos grafiko taške atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos gamyba yra numatoma tik 

šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomais įrenginiais; 
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27.4.2.2. tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės užtikrinti, jog suminė 

planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos gamybos 

grafiko taške atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos tiekėjas numato šilumos gamybą 

šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais, atliekant šilumos perdavimo tinklo 

balansavimą pagal Sąvado nuostatas; 

27.4.2.3. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos 

gamybos įrenginių galia nėra pakankama prognozuojamam šilumos poreikiui patenkinti, trūkstamas 

šilumos kiekis yra gaminamas šilumos poreikio piko pajėgumais;  

27.4.2.4. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 27.4.2.3 papunktį nustatyta šilumos 

gamybos įrenginių suminė galia nėra pakankama visam sistemos poreikiui patenkinti, yra 

naudojami rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai ir (arba) rezervinės šiluminės galios užtikrinimo 

paslaugą teikiantys įrenginiai; 

27.4.2.5. centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 

31 punkto reikalavimus, balansavimo šilumos poreikis užtikrinamas atsižvelgiant į vyksiančių 

šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio rezultatus, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 

40 punkto reikalavimais; 

27.4.2.6. nustatant iš aukciono dalyvių superkamus šilumos kiekius, visais atvejais turi būti 

laikomasi Supirkimo tvarkos V skyriuje nustatytų šilumos supirkimo prioritetų reikalavimų;  

27.4.3. šilumos tiekėjas kiekvieno šilumos aukcione pranešimą pateikusio dalyvio šilumos 

gamybos įrenginio šilumos gamybos režimą (MW) nustato vadovaudamasis Operatoriaus pateikta 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile bei atsižvelgdamas į šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje 

nustatytą šilumos gamybos galią. Šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių atveju yra 

vertinama šilumos gamybos įrenginių galia, nurodyta šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos 

aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotame eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių 

sąraše; 

27.4.4. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus 

šilumos aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, 

MWh; 

27.4.5. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinami šilumos 

perdavimo tinklo apribojimai dėl šilumos pralaidumo ir (ar) hidraulinio režimo; 

27.4.6. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinamas Sąvade 

numatytas suvestinis visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, 

darbų grafikas bei dėl šiame grafike pateikiamų darbų atsirandantys šilumos gamybos ir (ar) 

perdavimo apribojimai; 

27.5. Šilumos tiekėjas, šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje gavęs Operatoriaus 

informaciją pagal Supirkimo tvarkos 27.2.8 papunktį ir vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 

27.4 papunkčiu nustatęs prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos 

kiekius, juos, kartu su sprendimo protokolu bei preliminariu šilumos gamybos grafiku, deklaruoja 

šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje;  

27.6. Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia galutinius šilumos 

aukciono rezultatus, kuriame pateikia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus su nurodytais šilumos 

kiekiais bei kainomis, šilumos tiekėjo nurodytus planuojamus supirkti šilumos kiekius, šilumos 

tiekėjo surašyto šilumos kiekių nustatymo protokolo kopiją bei preliminarų šilumos gamybos 

grafiką. Šilumos aukciono dalyviai, paskelbus rezultatus, šilumos aukciono reglamente nustatyta 

tvarka yra informuojami atskirai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje apie iš kiekvieno 

dalyvio planuojamus supirkti šilumos kiekius;  

27.7. Jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai, viršija 

bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o du ar daugiau šilumos 

aukciono dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos 

V skyriuje nurodytus prioritetus, iš tokių gamintojų superkamas šilumos kiekis yra nustatomas 

proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai. 
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28. Tuo atveju, jei konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia vienas 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kurio šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja 

šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba 

šilumos gamybos įrenginių neeksploatuoja ir perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo 

paslaugą, šilumos aukcionas yra organizuojamas tik superkamos šilumos kainai nustatyti, priimant, 

jog nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins visą šilumos kiekį reikalingą šilumos vartotojų 

poreikiui patenkinti. 

29. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad šilumos aukcione aukciono dalyvis pateikė pasiūlymą, 

neatitinkantį Supirkimo tvarkos 27.2 papunkčio reikalavimų, jo pasiūlymas yra anuliuojamas. 

30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 

31 punkte nurodytas sąlygas, per kalendorinį mėnesį balansavimo šilumos kiekis superkamas 

papildomai vykdant 4 šilumos aukcionus. 

31. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo 

sąlygos: 

31.1. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje 

registruota daugiau nei 5 šilumos aukciono dalyviai; 

31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono 

sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 

110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).  

32. Esant ekonominiam–techniniam rinkos dalyvių pagrindimui, Taryba gali leisti vykdyti 

šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo ir kitose centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemose. Toks sprendimas priimamas su Taryba suderinus raštu. 

33. Šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo šilumos aukciono 

reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Operatorius. Operatorius kiekvieną mėnesį 

šilumos aukciono informacinėje sistemoje, Šilumos aukciono reglamente numatytais terminais 

paskelbia: 

33.1. šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo datą ir laiką; 

33.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos aukcionų dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas; 

33.3. prognozuojamą sistemos balansavimo šilumos poreikį; 

33.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui 

dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo – šilumos aukciono rezultatus.  

34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja 

prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo balansavimo šilumos 

poreikį: 

34.1. pirmajai kalendorinio mėn. savaitei – likus 4 dienom iki kalendorinio mėn. 1 dienos; 

34.2. antrajai kalendorinio mėn. savaitei – 3 kalendorinio mėn. dieną; 

34.3. trečiajai kalendorinio mėn. savaitei – 10 kalendorinio mėn. dieną; 

34.4. laikotarpiui nuo ketvirtos kalendorinio mėn. savaitės pradžios iki kalendorinio mėn. 

pabaigos – 17 kalendorinio mėn. dieną.  

35. Jeigu balansavimo šilumos poreikio paskelbimo diena yra nedarbo diena, balansavimo 

šilumos poreikis skelbiamas artimiausią antrą darbo dieną, einančią prieš 34 punkte nurodytą 

balansavimo šilumos poreikio paskelbimo dieną. 

36. Šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdomi sekančią darbo 

dieną po balansavimo šilumos poreikio paskelbimo dienos.  

37. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo metu šilumos gamybos 

pasiūlymai teikiami mutatis mutandis taikant Supirkimo tvarkos 27.2.1–27.2.7 papunkčių nuostatas.  

38. Operatorius privalo užtikrinti, kad šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo dalyvių pasiūlymai, kuriuose nurodomos šilumos kainos yra didesnės nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį nustatytos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nebūtų 

priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui. 
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39. Pasibaigus šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo dalyvių 

pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei 

aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais atitinkamo šilumos aukciono dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo laikotarpiu planuojamais parduoti šilumos kiekiais ir 

kainomis, kuriuos Aukciono reglamento nustatyta tvarka pateikia šilumos tiekėjui ir paskelbia 

šilumos aukciono informacinėje sistemoje. 

40. Balansavimo šilumos poreikis tenkinamas superkant šilumą pagal šilumos aukciono (-ų) 

rezultatus laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų prioritetų.  

41. Iš šilumos aukciono dalyvių superkami balansavimo šilumos kiekiai (balansavimo 

šilumos gamybos režimas (MW)) nustatomi šilumos tiekėjo sudaromuose dispečerinio šilumos 

gamybos valdymo planuose. 

42. Iš šilumos aukciono dalyvių negali būti superkamas didesnis nei konkretaus aukciono 

dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, 

MWh. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

43. Šilumos tiekėjas Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje deklaruoja, o Operatorius paskelbia informaciją apie paskutinių 12 mėnesių 

faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno šilumos 

aukciono dalyvio nupirktą šilumos kiekį atskirose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Pagal 

šilumos aukcione pateiktą (-us) pasiūlymą (-us) šilumos tiekėjo eksploatuojamais šilumos gamybos 

įrenginiais pagamintas šilumos kiekis nurodomas prie iš šilumos aukciono dalyvių supirktų šilumos 

kiekių. 

44. Šilumos tiekėjas privalo Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos 

aukciono informacinėje sistemoje deklaruoti informaciją apie kiekvienoje valdomoje centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoje ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, 

planuojamus šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus 

užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius. 

45. Šilumos tiekėjas privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemą taip, kad sudarytų objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi šilumos 

perdavimo tinklais sąlygas visiems šilumos gamintojams. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas negali diskriminuoti nepriklausomų šilumos 

gamintojų, bloginti šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąlygas, mažinti 

superkamus kiekius, riboti vartotojų šilumos poreikius ar sudaryti sąlygas papildomoms šilumos 

gamybos įrenginių prijungimo išlaidoms atsirasti, kurias turėtų padengti nepriklausomas šilumos 

gamintojas. 

46. Šilumos tiekėjas negali reikalauti į šilumos pirkimo–pardavimo sutartį įtraukti tokias 

sąlygas, kurios diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas 

tiekti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, 

palyginti su šilumos tiekėjo gamybos padalinio turimomis sąlygomis, taip pat nepagrįstai mažintų 

superkamus iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti 

papildomoms nepriklausomų šilumos gamintojų išlaidoms, įskaitant sąlygas: 

46.1. reikalaujančias, kad nepriklausomas šilumos gamintojas padengtų tokias šilumos 

tiekėjo sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas jau yra įtraukęs į šilumos kainą, nustatomą pagal 

Metodiką; 

46.2. leidžiančias apriboti šilumos tiekėjo atsakomybę už Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytos pareigos supirkti šilumą iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų nevykdymą; 
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46.3. nustatančias neproporcingo dydžio sankcijas nepriklausomiems šilumos gamintojams 

už šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų netinkamą vykdymą. Skiriamos sankcijos dydis 

negali būti didesnis nei dėl nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų ar neveikimo padaryta žala 

(šilumos tiekėjo nuostoliai) išskyrus Sąvade numatytas balansavimo sąnaudas; 

46.4. numatančias nepriklausomam šilumos gamintojui papildomų baudų taikymą už 

pertrauktą šilumos tiekimą dėl avarinių situacijų apie kurias nepriklausomas šilumos gamintojas 

informuoja šilumos tiekėją iki Sąvade numatyto dispečerinio valdymo grafiko paskelbimo, išskyrus 

Sąvade numatytas balansavimo sąnaudas. 

47. Nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ne teismo tvarka nagrinėja Taryba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu. 

48. Asmenys, pažeidę šios Supirkimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

49. Taryba iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą 

reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti. 

50. Taryba veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka. 

 

_______________ 
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IS-941/666-II-6 priedas 

 

VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK taisyklių 

pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama patikslinti Administracinio 

nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei 

nutarimo vykdymo VERT taisykles, taip, kad jų nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų 

tyrimai būtų vykdomi kuo operatyviau, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Administracinio 

nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei 

nutarimo vykdymo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 17 dienos. 

Esminiai pakeitimai:  

− reglamentuota, kokiais terminais administracinius nusižengimus tiriantys VERT 

darbuotojai privalo atlikti administracinių nusižengimų tyrimus. Numatoma, kad VERT 

administracinių nusižengimų tyrimai būtų atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą suformavimo dienos, arba ne 

vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą 

suformavimo dienos būtų priimtas motyvuotas nutarimas, kuriuo atsisakoma pradėti 

administracinio nusižengimo tyrimą.  

− numatyta, kad tuo atveju, kai pradėta administracinio nusižengimo teisena turi būti 

nutraukiama dėl Administracinių nusižengimų kodekse nurodytos aplinkybės (kai iki 

administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pasibaigia 2 metų terminas, per kurį 

gali būti paskira administracinė nuobauda), VERT pirmininko įgaliotas darbuotojas, 

kuriam pavesta atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, privalo per 1 mėnesį nuo 

Administracinių nusižengimų kodekse nurodytos aplinkybės atsiradimo dienos parengti 

tarnybinį pranešimą dėl administracinio nusižengimo teisenos nutraukimo ir perduoti jį 

įgaliotam VERT nariui. 

− numatyta, kad VERT pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti 

administracinio nusižengimo tyrimą, visais atvejais administracinio nusižengimo tyrimą 

privalo baigti ir tyrimo medžiagą bylos nagrinėjimui perduoti VERT Teisės 

departamentui ne vėliau nei likus 3 mėnesiams iki Administracinių nusižengimų 

kodekse įtvirtinto 2 metų senaties termino administracinei nuobaudai paskirti. 

⁎⁎⁎ 

• 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". 

________ 

 

VERT nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio 

nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo valstybinėje energetikos reguliavimo 

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

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-II-6-1 priedas 2022-03-14.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f011a130a03911ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=eab0483c-8b33-4928-ab6f-70a0031d8dad
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank-taisykliu-pakeitimo.aspx
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IS-941/666-II-7 priedas 

 

VERT 2022-03-09 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl valstybės reguliuojamų 

kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekiant mažinti Lietuvos gamtinių dujų 

vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštus bei 

pakeisti SGD pakartotinio dujinimo kainų nustatymo principus, viešajai konsultacijai teikia 

nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 18 dienos. 

Esminiai pakeitimai:  

− SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis skaičiuojama įvertinus visus 

atitinkamų metų SGD terminalo kaštus ir maksimalų galimą išdujinti SGD kiekį, o SGD 

pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis įvertinus atitinkamų metų SGD 

pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinę ribą, SGD terminalo operatoriaus 

planuojamas surinkti pajamas už užsakytus ir prognozuojamus SGD išdujinimo 

pajėgumus; 

− -numatoma galimybė SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamosios dalies 

diferencijavimui pagal pajėgumų užsakymo trukmę; 

− -patikslinami informacijos, reikalingos pajamų viršutinei ribai nustatyti ir konkrečioms 

SGD pakartotinio dujinimo kainoms tvirtinti, pateikimo terminai ir apimtys; 

− planiniai remonto darbai, patiriami kartą per 5 metus, tolygiai išdėstomi per visą 

reguliavimo periodą; 

− -patikslinamas pajamų nuokrypio dėl prognozuotų ir faktinių išdujintų SGD kiekių 

skirtumo skaičiavimo principas. 

⁎⁎⁎ 

• 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". 

________ 

 

VERT nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos 

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-941/666-II-7-1 priedas 2022-03-14.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-09/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4c9277a09ed611ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e4d8fc7a-68ae-420b-8c3b-43fadc060a92
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-09/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos.aspx
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IS-941/666-II-8 priedas 

 
Tarybos 2022-03-17 posėdis (nuotoliniu būdu) 09 30 

TN: tn 

 

II DALIS 
1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 

„Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi 

skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. 
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

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

Konkurencijos tarybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos atstovai. 

Posėdžio medžiaga  

2. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos 

darbuotojų mokymo programų derinimo. 
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: VšĮ Energetikų mokymo centro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
3. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo 

programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

4. Dėl MB „Mokymų energija“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo. 
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: MB „Mokymų energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
5. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2021 ir 2022 metų investicijų. 

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

Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
6. Dėl UAB „Druskininkų butų ūkis“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 

Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės administracijos, UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

7. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič 
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo darbų plano. 
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas 

Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
9. Dėl UAB „Biovatas“ šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Biovatas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
10. Dėl UAB „Kaišiadorių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė 
Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kaišiadorių vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/rekomendaciju-nutarimo-panakinimas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/emc-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/sdg-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/me-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/radviliskio-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/druskininku-butu-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/sakiu-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/silutes-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/biovatas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/kaisiadoriu-vandenys.pdf
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11. Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bazinių kainų derinimo. 
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, Skemų socialinės globos namų atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
12. Dėl ginčo tarp N. A. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
13. Dėl vartojimo ginčo tarp R. S. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama 

14. Dėl vartojimo ginčo tarp V. M. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama 

15. Dėl vartojimo ginčo tarp Z. R. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. 

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

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

16. Dėl vartojimo ginčo tarp I. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

17. Dėl vartojimo ginčo tarp V. Š. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
18. Dėl vartojimo ginčo tarp R. D. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka ginčo šalims nedalyvaujant. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama 

19. Kiti klausimai. 

 

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

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

rengėjus (pranešėjus). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/skemu-socialines-globos-namai.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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IS-941/666-II-9 priedas 

TN: tn 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT -01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt .  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Kopija  

Finansų ministerijai 

 2022- Nr. (61-1)-D8(E)-  

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2022–2030 METŲ 

PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS 

PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo 

projektas). 

Nutarimo projektu siūloma patvirtinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą 

(toliau – Programa), kuria siekiama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–

2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – NPP) įvardinto strateginio tikslo 

„Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, 

švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ pažangos uždavinius: 

6.4. „Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo 

skatinimą“, 6.6. „Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio 

sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams“, 6.7. „Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą“, 6.8. „Išsaugoti ir 

atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir užtikrinti 

darnų gamtos išteklių naudojimą“, 6.10. „Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas 

tvarkyti“ ir 6.11. „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai  prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos 

apsaugos kontrolę“. 

Pirminį Programos projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 

22 d. įsakymu Nr. D1-561 „Dėl darbo grupės Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo 

programai parengti“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Į Darbo grupės 

sudėtį įtraukti Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Finansų, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Žemės 

ūkio ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros atstovai. Rengiant pirminį programos projektą konsultuotasi su Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos atstovais (horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ įgyvendinimo 

klausimais), Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų atstovais, Mykolo Romerio universiteto 

Aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkais (visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo 

didinimo klausimais), organizuoti pasitarimai su Vidaus reikalų ministerijos atstovais regioninių 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3a1af7009fb711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e6419145-43ca-442e-8c62-2d4937fbf509
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pažangos priemonių rengimo klausimais, pasiūlymai dėl regioninių pažangos priemonių pristatyti 

Nacionalinės regionų plėtros tarybos 2021-10-26 ir 2022-02-01 posėdžiuose. 

Pirminis Programos projektas Aplinkos ministerijos 2021-10-25 raštu Nr. (61-1)-D8(E)-6665 

„Dėl 2021–2030 metų aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos projekto derinimo“ 

(TAIS Nr. 21-31597) teiktas derinti suinteresuotoms šalims, socialiniams ir ekonominiams 

partneriams (iš viso 58 subjektams). Dėl Nutarimo projekto informuota visuomenė paskelbus jį 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 21-

31597), Aplinkos ministerijos interneto puslapyje: https://am.lrv.lt/lt/administracine-

informacija/planavimo-dokumentai, spaudos pranešimu: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-

kvieciama-isitraukti-planuojant-aplinkosaugines-veiklos-desimtmecio-kryptis.  

Išvados gautos iš 21 subjekto. Pastabas pateikė Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, 

Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo, Vidaus reikalų 

ir Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras ir 

Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją (KIDE). Gautos pastabos ir pasiūlymai buvo 

įvertinti ir Programos projektas buvo atitinkamai patikslintas. Dalis gautų pasiūlymų gali būti 

svarstomi tik rengiant pažangos priemonių aprašus ar kitus planavimo dokumentus. Apie tai išvadų 

teikėjai informuoti darbo tvarka. Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Privačių miškų savininkų asociacija 

informavo, kad pastabų neturi. Pastabų nepateikė Aplinkos apsaugos politikos centras, 

Aplinkosaugos koalicija, Asociacija „Lietuvos būtų ūkis“, Baltijos aplinkos forumas, Gamtos 

paveldo fondas, Gamtos tyrimų centras, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno 

technologijos universitetas, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas, 

Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, Lietuvos biomasės energetikos 

asociacija „Litbioma“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Lietuvos energetikos 

instituto Hidrologijos laboratorija, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos komunalininkų ir atliekų 

tvarkytojų asociacija, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacija, Lietuvos 

medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, Lietuvos miško ir žemės savininkų 

asociacija, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos 

įmonių asociacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos regioninių 

atliekų tvarkymo centrų asociacija, Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacija, Medienos perdirbėjų asociacija, Mykolo Romerio universitetas, Miško 

darbų rangovų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Vakarų Lietuvos medienos 

perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 

akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas ir VšĮ Lietuvos energetikos agentūra. Darbo tvarka 

Nutarimo projektas patikslintas pagal LRVK ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 

rengėjų siūlymus. 

Atnaujintos Programos projekto nuostatos darbo tvarka aptartos su Finansų, Vidaus reikalų 

ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos atstovais, o 2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (61-1)-D8(E)- 

8290 Programos projektas pateiktas derinti Finansų ir Vidaus reikalų ministerijoms pakartotinai. 

Vidaus reikalų ministerija 2022 m. sausio 18 d. raštu Nr. 1D-313 pateikė pastabas ir 

pasiūlymus dėl regioninių pažangos priemonių. Iš esmės į pastabas atsižvelgta.  

Lietuvos savivaldybių asociacija 2022-01-24 raštu Nr. (6)-SD-(6)-SD-50 „Dėl regioninės 

plėtros planavimo ir finansavimo“ pateikė pastabas, kurių dalis susijusi su Programos projektu. Į 

dalį pastabų atsižvelgta. Dėl pastabų, į kurias iš dalies atsižvelgta / neatsižvelgta, teikiami 

argumentai ir komentarai derinimo pažymoje. 

Nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojas (toliau – Valdytojas) 2022 m. vasario 3 d. 

raštu Nr. ((24.43Mr)-5K-2121927)-6K-2200804 pritarė Programos projektui su sąlyga, kad 
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Programos projektas bus patikslintas pagal pateiktas pastabas. Programos projektas patikslintas ir 

darbo tvarka pakartotinai suderintas su Valdytoju. 

Priėmus Nutarimo projektą bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo valstybės veiklos srityje „Aplinka, 

miškai ir klimato kaita“. 

Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie NPP nustatytų 

horizontaliųjų inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių visiems ir darnaus vystymosi principų 

įgyvendinimo. 

Nutarimo projekto neigiamų pasekmių nenumatyta. Numatomos teigiamos pasekmės – bus 

sudarytos prielaidos įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų 

Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – NPP) įvardinto 6 strateginio tikslo „Užtikrinti 

gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti 

Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.4, 6.6–6.8, 6.10 ir 6.11 

uždavinius.  

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatoms ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

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

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Priėmus Nutarimo projektą, aplinkos ministro įsakymu bus tvirtinami Programos pažangos 

priemonių aprašai. 

Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių 

grupės (grupės vadovas – Aurimas Saladžius, tel. 8 696 59321, el. p. aurimas.saladzius@am.lt) 

patarėja Jurga Aleknienė, tel. 8 696 61972, el. p. jurga.alekniene@am.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo 

plėtros programos patvirtinimo“ projektas, 1 lapas. 

2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos projektas, 41 lapas. 

3. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pagrindimas, 83 lapai. 

4. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos problemų–priežasčių medis, 3 lapai. 

5. Derinimo pažyma, 5 lapai. 

6. Suinteresuotų institucijų, teikusių pastabas, į kurias neatsižvelgta, raštų kopijos, 2 lapai. 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

J. Aleknienė, 8 696 61972, el. p. jurga.alekniene@am.lt 
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_________ 

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO 

PLĖTROS PROGRAMOS 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-941/666-II-9-1 priedas 2022-03-14.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3a1af7009fb711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e6419145-43ca-442e-8c62-2d4937fbf509
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IS-941/666-II-10 priedas 

 

AM 2022-03-10 pranešimas. Siūlomos finansinės priemonės energetinei nepriklausomybei 

didinti 

TN: tn  

 

Mažinti Lietuvos priklausomybę nuo iškastinio kuro importo skatins Aplinkos ministerijos 

2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano projekte siūlomos priemonės. Siekiant 

pagrindinio šios programos tikslo – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – ir atsižvelgus į 

geopolitinę situaciją daugiausia lėšų skiriama gyventojams ir viešosioms įstaigoms 

atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti. 

Ketverių metų programos pajamos sudaro 358,6 mln. eurų,  gautų  už ES aukcionuose 

parduotus apyvartinius taršos leidimus (ATL). Iš šios sumos daugiau nei 124 mln. eurų teks 

projektams, kuriais atsisakoma iškastinio kuro diegiant atsinaujinančius energijos išteklių 

technologijas, didinamas energetinis efektyvumas modernizuojant pastatus, ir įsigyjamas mažiau 

taršus transportas. 

Gyventojai galės gauti paramą saulės elektrinėms ir elektros energijos kaupimo įrenginiams, 

kurie užtikrins elektros energijos rezervą, įsigyti – tam numatyta 23 mln. eurų. 18 mln. eurų paramą 

gaus norintieji taršius iškastinio kuro įrenginius pakeisti į šilumos siurblius, efektyvius biokuro 

katilus ir įsidiegti akumuliacines šildymo sistemų talpas. Toliau bus remiamas namų atnaujinimas 

(renovacija), šioms veikloms skirta 13,5 mln. eurų. 

Šiais metais daug dėmesio bus skiriama ir viešiesiems pastatams bei jų aprūpinimui 

atsinaujinančios energetikos ištekliais. Siūloma 30 mln. eurų  remti  mokyklas, darželius, ligonines, 

kurios įsirengs saulės elektrines ir elektros kaupimo įrenginius, šilumos siurblius, patalpas 

šildančius elektros energija. 

Taip pat planuojamos naujos iniciatyvos siekiant tapti klimatui neutralia Vyriausybe – 

valstybinių institucijų pastatuose diegiant saulės jėgaines, statant elektromobilių stoteles, joms 

numatyta 5 mln. eurų. 

Aplinkos ministerija ir toliau rems įmones, kurios plėtos biometano gamybą ar biodųjų 

išvalymą. Taip pat bus siekiama skatinti žemės ūkyje vietoje dyzelinio naudoti biometaną ir 

biodujas. Šiam tikslui  įgyvendinti įmonės ir ūkininkai gaus 17 mln. eurų. 

Aplinkos ministerija suplanavo 12 mln. eurų subsidijas ir ankstesniais metais didelio 

susidomėjimo sulaukusioms priemonėms fiziniams asmenims, pereinantiems prie mažiau taršaus 

transporto.  

Nuo šių metų Aplinkos ministerija ketina skirti 0,5 mln. eurų paramą ir nevyriausybinių 

organizacijų veiklai, susijusiai su klimato politikos formavimu ir visuomenės informavimu apie 

klimato kaitą.  

Dar 134,2 mln. eurų ketinama paskirstyti dekarbonizacijos ir energetinio efektyvumo 

priemonėms įgyvendinti. Šios lėšos bus skirstomos 2023 m., gavus pasiūlymus iš  dekarbonizacijos 

darbo grupių. Pasiūlymus dekarbonizacijos priemonėms galite teikti iki kovo 31 d. čia. 

Paklausa verslo ir gyventojų žalosioms investicijoms auga, todėl numatyta apie 100 mln. 

eurų papildoma parama praėjusių metų kvietimams, kuriems nepakako lėšų. Iš jų apie 48 mln. eurų 

atiteks Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti.  

Klimato kaitos programos lėšos planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, kaip ligi 

šiol, kad visuomenė ir valstybės institucijos galėtų iš anksto planuoti teikti paraiškas paramai gauti, 

veiksmingiau įgyvendinti finansuojamus projektus. Ilgalaikis planavimas patogesnis ir verslui, nes 

numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į savo ilgalaikę strategiją. 

Ketverių metų Klimato kaitos programos investicijų planus tvirtins Vyriausybė, suderinusi 

su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei visuomene. 

Su Vyriausybės nutarimo „Dėl 2022-2025 m. Klimato kaitos programos ketverių metų 

investicijų plano patvirtinimo“ projektu galite susipažinti čia. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siulomos-finansines-priemones-energetinei-nepriklausomybei-didinti
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16547611a04e11ec9e62f960e3ee1cb6
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Pastabas ir pasiūlymus galima  pateikti  iki š. m. kovo 24 d., elektroniniu paštu info@am.lt   

________ 

 

TN: tn  

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL 2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KETVERIŲ METŲ 

INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m.  kovo    d. Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 

dalies 2 punktu, ir atsižvelgdama į Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (2021–

2030 m.), kuriam pritarta 2019 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos pasitarime (protokolas Nr. 

52), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :  

Patvirtinti 2022–2025 m. Klimato kaitos programos ketverių metų investicijų planą 

(pridedama). 

 

Ministras Pirmininkas                  

 

Aplinkos ministras                                                                                          

__________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2022 m. kovo   d. nutarimu Nr.  

 

2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KETVERIŲ METŲ INVESTICIJŲ 

PLANAS 

 

 

LĖŠŲ PASKIRTIS 

2022–2025 

m. skiriama 

suma, mln. 

Eur 

I. 2022–2025 M. PROGRAMOS PAJAMOS  

1. 2022–2025 m. planuojamos gauti pajamos 286 

2. 2022 m. planuojamos gauti papildomos pajamos dėl išaugusios 

apyvartinių taršos leidimų kainos 

52,8 

3. Nerezervuotos lėšos pagal 2019–2021 m. gautas paraiškas ar skirtą 

finansavimą 

19,8 

 IŠ VISO 358,6 

II. 2022–2025 M.  PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO SRITYS 

1. TĘSTINĖS VEIKLOS  

1.1. Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo, 

priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 

kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, 

12 

mailto:info@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16547611a04e11ec9e62f960e3ee1cb6
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programos administravimo lėšos 

1.2. Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) 

įgyvendinimas besivystančiose šalyse 
8 

1.3. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, 

įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programą  

48 

1.4. Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas 

(modernizavimas)  
1,4 

1.5. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo 

įrenginiams įrengti 
16 

1.6. Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo  skatinimas 5 

1.7. 2014–2020 m. Europos Sąjungos priemonės „Viešųjų centrinės 

valdžios pastatų atnaujinimo“ finansavimas 
10 

 IŠ VISO  100,4 

2. PAŽANGOS VEIKLOS  

2.1. Pastatų atnaujinimas (modernizavimas) 13,5 

2.2. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas  74 

2.3. Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui 17 

2.4. Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo  skatinimas 12 

2.5. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių 

įgyvendinimas  
2 

2.6. Neutralaus poveikio klimatui vyriausybė nuo 2024 m. 5 

2.7. Finansinė paskata nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) 

veiksmams formuojant  klimato politiką ir informuojant visuomenę 

apie klimato kaitą 

0,5 

3. Atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano  

priemonių įgyvendinimui 
134,2 

 IŠ VISO  258,2 

______________________ 
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IS-941/666-II-11 priedas 

 

AM 2022-03-10 pranešimas. Elektroninis statybos darbų žurnalas bus privalomas statant 

valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis 

TN: tn  

 

Statant objektus, finansuojamus iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, statytojams bus 

privaloma naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Jis padės efektyviau valdyti statybos 

procesus, atlikti statybos priežiūrą ir patikrą, užtikrinti skaidrumą, mažinti šešėlinę ekonomiką.  

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti ir kviečia susipažinti su šiuos pakeitimus 

numatančiu pagal institucijų ir visuomenės pastabas patikslintu Statybos techniniu reglamentu 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Elektroninis statybos darbų žurnalas būtų privalomas ir tais atvejais, kai statyba 

finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos, 

valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų bei valstybės pinigų fondų 

lėšomis. 

Naudojant elektroninį statybos darbų žurnalą institucijoms reikalingi duomenys būtų 

greičiau prieinami, patikimesni, paspartėtų statybos sektoriaus pažanga, statybos procesų 

skaitmeninimas. Kartu paspartėtų daugiabučių renovacija. 

Šiuo metu visi statytojai (užsakovai) gali pasirinkti, kokį statybos darbų žurnalą naudoti –

popierinį ar elektroninį. 

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, statybos darbų žurnalas būtų privalomas ir ūkio 

būdu statant vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus bei pagalbinio ūkio paskirties 

pastatus, kurių bendras plotas didesnis nei 300 kvadratinių metrų. Jų statytojai galės pasirinkti 

popierinį arba elektroninį žurnalą. 

Atsižvelgus į pastabas patikslinta, kokios kategorijos statiniams ir kokiai statybos rūšiai 

statytojas (užsakovas) privalės naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Tai bus privaloma 

statant naujus, rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant  jų 

kapitalinį remontą, taip pat atnaujinant pastatus, kai statyba finansuojama valstybės biudžeto 

lėšomis. 

Patikslintame Statybos techninio reglamento ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

pakeitime, susijusiame su privalomu elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimu statant 

valstybės ir savivaldybių lėšomis, numatyta įsigaliojimo data – 2022 m. liepos 1 d. 

Nuo šios datos naudoti pasirinktą statybos darbų žurnalą (popierinį ar elektroninį) privalės 

ir statytojai, ūkio būdu statantys didesnius nei 300 kvadratinių metrų bendro ploto vienbučius ar 

dvibučius gyvenamuosius namus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus.  

Institucijų ir visuomenės pastabų bei pasiūlymų Statybos techninio reglamento „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimų projektui laukiame Teisės aktų informacinėje 

sistemoje ir elektroniniu paštu info@am.lt iki kovo 25 d. 

_________ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 

m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 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-

941/666-II-11-1 priedas 2022-03-14.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-bus-privalomas-statant-valstybes-ir-savivaldybiu-biudzeto-lesomis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/renovacijai-paspartinti-gerokai-lankstesnes-ir-greitesnes-proceduros
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5436ad1c-2ddd-483b-90a0-63cccfe104e2
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Adresatams pagal sąrašą  2022-03 Nr. (14)-D8(E) 

Į  Nr.  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ 

DERINIMO 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) teikia antrą kartą derinti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 

D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projektą (toliau – STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektas) ir pirmą kartą teikia 

derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – STR „Statinių 

techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projektas) (abudu kartu – įsakymų projektai). 

STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys – 

įgyvendinamos: 1. Investicijų įstatymo (Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo ketvirtuoju skirsniu nuostatos, susijusios su stambių projektų įgyvendinimu, t. 

y. „<...> Viešojo administravimo subjektai stambiam projektui įgyvendinti arba laisvosios 

ekonominės zonos įmonei reikalingas administracines paslaugas (išskyrus administracinės 

procedūros atlikimą) suteikia ir individualius administracinius aktus priima prioriteto tvarka per kuo 

trumpesnį terminą, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikiamų dokumentų 

ir informacijos gavimo <...>“. Papildant reglamentą Ketvirtuoju skirsniu1 kuriame nustatoma 

statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka stambiems projektams įtrauktiems į stambių 

projektų sąrašą ir Laisvosios ekonominės zonos įmonėms. Kitų administracinių procedūrų terminų 

keisti nenumatoma ir tūrėtų būti atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Lietuvos statistikos 

departamentas (toliau – Departamentas), įgyvendindamas 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 

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

panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (toliau – ES reglamentas), reikalavimus. 2021-

11-03 Departamentas patikslino  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1 priedo lentelę „Duomenys 

apie projekte suprojektuotų naujų pastatų rodiklius“ Pagal ES reglamentą taikant Produktų pagal 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
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veiklos rūšių klasifikatorių (CPA 2.1 versija), papildomai reikia informacijos apie leistus statyti 

sandėliavimo ir religinės paskirties pastatus, išduotus statybos leidimus naujiems butams statyti 

negyvenamosios paskirties pastatuose, butų skaičių, jų bendrąjį ir naudingąjį plotą, tūrį. Pakeitimus 

Departamentas suderino su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 

ministerijos (toliau – Inspekcija) darbo tvarka. 3. Atliekant minėtų nuostatų įgyvendinimą, 

atitinkamai tobulinamas IS „Infostatyba“ funkcionalumas. 4. Redakcinio pobūdžio pakeitimai.  

STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektas teikiamas antrą kartą derinti, dėl 

papildymo naujomis nuostatomis: 1. Statybos įstatymo nuostatų perkėlimu (2021 m. lapkričio 23 d. 

Statybos įstatymas Nr. XIV-703 Statybos įstatymo Nr. I-1240 17, 24, 27, 271, 28, 34, 39, 42, 44, 45, 

47, 55, 56, 67 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas (toliau – Statybos 

įstatymo pakeitimo įstatymas), kurios įsigalios 2022 m. gegužės 1 d.; 2. Kadastrinės bylos ne 

privalomumo laikinam statiniui aiškesnis reglamentavimas, 3. Kad žemės sklypo (teritorijos) 

valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais 

pagrindais neprivaloma, įrengiant I ar II grupės nesudėtinguosius plokščiuosius horizontalius 

inžinerinius statinius; 4. Atliekant minėtų nuostatų įgyvendinimą, atitinkamai tobulinamas IS 

„Infostatyba“ funkcionalumas. 

STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektu sprendžiama problema – 1. Viešojo 

administravimo subjektai stambiam projektui įgyvendinti arba laisvosios ekonominės zonos įmonei 

reikalingas administracines paslaugas (išskyrus administracinės procedūros atlikimą) suteikia ir 

individualius administracinius aktus priima prioriteto tvarka per kuo trumpesnį terminą, tačiau 

visais atvejais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo, 

nustatoma statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka stambiems projektams įtrauktiems į 

stambių projektų sąrašą ir Laisvosios ekonominės zonos įmonėms. 2. Departamento perkeliamos 

nuostatos 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl 

Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, ir 2020 m. 

liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės 

aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka. 3. Aiškesnis 

reglamentavimas dėl laikino statinio Kadastrinės bylos ne privalomumo. 4. Įvertinus Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos siūlymą, papildytas Įsakymo projektas 4 priedo 1.6 papunkčio 

pakeitimu, kuris „leistų savivaldybėms spręsti įsisenėjusias problemas dėl netvarkingų sovietmečiu 

statytų daugiabučių namų kiemų ir automobilių stovėjimo vietų šiuose kiemuose trūkumo, joms 

nevaldant valstybinės žemės daugiabučių namų kiemuose.“. 5. Techninio pobūdžio pakeitimai. 

STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektu perkeliami ir įgyvendinami Europos 

Sąjungos teisės aktai. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

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

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

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

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

(Departamento kompetencija). 

Nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujoms Statybos įstatymo nuostatoms, deklaracijų ir pažymų 

(apie statinius be nuokrypio nuo projekto ir apie nebaigtą statybą) išdavimo funkcija šiuo metu 

priklausanti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai perduodama statinio (dalies) 

ekspertizės rangovui, turinčiam teisę atlikti statinio ekspertizę ar statinio dalies ekspertizę, 

neatsižvelgiant į statinių paskirtis ir statinio užbaigimo akto privalomų dokumentų skaitmeniniams. 

STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projektu įgyvendinama 

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 47 straipsnio 4 dalis. Šiame projekte nauju 571 punktu 

nustatyta, kad statinio savininkas (naudotojas) privalo saugoti STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ 10 priedo 2 punkte nurodytus dokumentus kaip elektroninius dokumentus (jų kopijas) ar 

šių dokumentų skaitmenines kopijas, nustatomi šių dokumentų saugojimo ir perdavimo principai. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31197R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31197R2020&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32152R2019&locale=lt
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Siekiama išlaikyti duomenų ir informacijos kaupimo, saugojimo, atsekamumo patikimumą, 

užtikrinti duomenų ir informacijos išliekamumą visuose statinių gyvavimo ciklo etapuose, prisidėti 

prie statybos sektoriaus pažangos, statybos procesų skaitmeninimo. 

Po įsakymų patvirtinimo kitų teisės aktų priimti nereikės. 

Įsakymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekte ir STR „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos 

terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nėra. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo 

projektas su institucijomis ir visuomene pirma kartą derintas 2020-12-23 NR. 20-179187, skelbiant 

jį Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS, antrą kartą derinamas ta pačia tvarka. Kitų 

konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma.  

STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projektas taip pat teikiamas 

suinteresuotų institucijų ir organizacijų, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams skelbiant jį TAIS. 

Kitų konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma. 

Pastabas ir pasiūlymus įsakymų projektams prašome pateikti per 10 darbo dienų. Negavus 

argumentuotų pastabų ir pasiūlymų per nurodytą laiką, laikysime, kad STR „Statybą leidžiantys 

dokumentai“ įsakymo projektui ir STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ projektui 

pritariate. 

Įsakymų projektus parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 861698137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji 

specialistė Jūratė Jundienė (tel. 861580748, el. p. jurate.jundiene@am.lt) ir vyriausiasis specialistas 

Tomas Boldorevas (tel. 861804919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt).        

PRIDEDAMA: 

1. Adresatų sąrašas, 3 lapai; 

2. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektas, 25 lapai. 

3. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekto lyginamasis variantas, 32 lapų. 

4. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekto ES atitikties 1 lentelė, 2 lapai. 

5. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekto ES atitikties 2 lentelė, 2 lapai. 

6. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projektas numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

7. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 

8 lapai. 

8. STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projektas, 1 lapas. 

9. STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projekto lyginamasis 

variantas, 1 lapas. 

10. STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projekto numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma“, 2 lapai. 

11. STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ įsakymo projekto antikorupcinio 

vertinimo pažyma, 6 lapai. 

 

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius 

 

Jūratė Jundienė, 861580478, jurate.jundiene@am.lt  

Tomas Boldorevas, 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt  

 

__________ 

 
7https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e2964553451911ebb394e1efb98d3e67?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8bb00513-

6b5e-4756-a8de-96be5ddfa36f 
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STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projektas ir STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

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

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

administratorių, žyma:IS-941/666-II-12-1 priedas 2022-03-14.zip), 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6
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TN: tn  

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2022 Nr.  (14)-D8(E) 

Į  Nr.  

 

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) 

teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys – įgyvendinant 2020 m. balandžio 2 d. 

pateiktas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.5.6 darbo „Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant 

užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą“ 9 priemonę, buvo parengtas ir 2021 

m. gegužės 20 d. patvirtintas Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 

39, 42, 46, 49, 53 straipsnių 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais 

įstatymas Nr. XIV-340 (toliau – SĮ pakeitimo įstatymas8), kuriuo siekiama nustatyti priemones, 

padedančias statinio projektą vertinantiems subjektams tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir 

statinio projektui turinčius pritarti subjektus, paskatinti visuomenę dalyvauti statybos procese, 

sugriežtinti projektuotojų, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo ir statinio projektą 

tikrinančių subjektų atsakomybę, atlikti techninio pobūdžio pakeitimus.  

Įsakymo projektu sprendžiama problema –Įsakymo projektas parengtas įgyvendinant 2021 m. 

birželio 10 d. patvirtintas Statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo 

įstatymo[1] nuostatas, pasikeitus statybos dalyvių atestavimą ir atestatų priežiūrą atliekančiai 

organizacijai (iš valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro į viešąją įstaigą 

Statybos sektoriaus vystymo agentūrą). Siekiant aiškumo patikslintos nuostatos. Atsisakoma 

projektavimo įmonių pripažinimo (TPD) procedūros. Siekiama pereiti prie elektroninių atestatų ir jų 

kontrolės skaitmenine forma, tokiu būdų lengvinant jų prieinamumą kitose sistemose ir patikrinamą 

automatiniu būdu. 

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Po įsakymo patvirtinimo kitų teisės aktų priimti nereikės. 

Įsakymo projekte nėra apibrėžiamų sąvokų; 

Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos 

Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS). Kitų 

konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma.  

 
8https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fbde79a0a07211ec9e62f960e3ee1cb6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d
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Atsižvelgiant į tai, kad Statybos įstatymo nuostatos įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d., todėl 

pastabas ir pasiūlymus įsakymo projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų. 

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 861698137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji 

specialistė Karolina Petniūnienė (tel. 869557893el. p. karolina.petniuniene@am.lt).    

 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 37 lapas. 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

 

 

Aplinkos viceministras    Darius Kvedaravičius 

 

K. Petniūnienė, 8 695 57893, el. p. karolina.petniuniene@am.lt 

________ 

 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 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-941/666-II-12-2 priedas 2022-03-14.zip), 

mailto:karolina.petniuniene@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fbde79a0a07211ec9e62f960e3ee1cb6
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9,  LT -01105 Vilnius, 
tel.  (8~5)  266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el . p.  info@am.lt , http: //www.am.lt .  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2022-03- Nr. (14)-D8(E)- 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO (STR 1.04.04:2017) 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinė sistemoje (toliau – TAIS) teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

(toliau – reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. 

įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinimo“ pakeitimo“, projektą (toliau – Įsakymo 

projektas).  

Projekto tikslas – suderinti reglamento nuostatas su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 

įsigaliosiančio nuo gegužės 1 d. Reglamentas papildomas atsižvelgiant į Vilniaus miesto 

savivaldybės pateiktus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų rengimo, patikslinamos nuostatos dėl 

ekspertizių išdavimo, keičiant projekto sprendinius, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas.  

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis – siekiama suderinti reglamento nuostatas su Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio ir 34 straipsnio nuostatomis. 

Sprendimo priemonės: reglamento nuostatas suderinti su Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis statinio užbaigimo procedūras. 

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų rengimo ir 

tvirtinimo, įvedama galimybė IS „Infostatyba“ papildomai sukurti paraiškas padaliniams, kurie 

suderina ir tvirtina projektinius pasiūlymus. Atliekami kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai 

Įgyvendinimo kaštai: Įsakymo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų 

nereikės. Įsakymo projektui parengta Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo 

ataskaita, kurioje atlikti skaičiavimai rodo, kad patvirtinus nutarimo pakeitimo projektą 

administracinė našta sumažės. 

Suinteresuotų asmenų įtraukimas: pakeitimo projektas teikiamas derinti suinteresuotoms 

institucijoms (pridedamas sąrašas). 

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas Dainius Čergelis (tel. 8~616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) Statybos 

normavimo klausimų (vyresn. patarėjas Vytautas Jocius (tel. 8~695 54781, el. p. 

vytautas.jocius@am.lt). 

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 
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Įsakymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka, nėra. 

Prašome išnagrinėti Įsakymo projektą ir per 10 darbo dienas nuo jo paskelbimo TAPIS pagal 

kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus.  

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 4 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

3.  Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 3 lapai. 

4.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

5.  Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 10 lapų. 

_________ 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektas ir Projektą 

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-

941/666-II-12-3 priedas 2022-03-14.zip), 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d94e5d519f7e11ec9e62f960e3ee1cb6
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IS-941/666-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-03-08 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-08 

 
 

Vėliausio 2022-03-08 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 77 280 28.30 +13.22 % 42 420 28.32 34.61 13 440 

M04-2022  Smulkinta mediena 52 360 24.50 +6.12 % 110 320 23.58 34.88 11 200 

M05-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 38 920 18.43 28.25 9 800 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 29 260 16.23 45.00 30 800 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 20 020 17.65 49.00 18 200 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 760 55.28 +22.72 % 2 690 46.61 93.96 2 900 

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 19.00 70 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 70 280 29.72 -10.36 % 26 320 28.67 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 49 280 29.34 +16.50 % 74 200 23.01 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 1 120 25.80 0.00 % 30 800 20.00 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 2 310 16.50 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 820 21.50 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 200 22.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 4 590 69.58 +35.33 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 19.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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Baltpool 2022-03-09 pranešimas. Dėl naujo biokuro produkto, gaminamo iš miško kirtimo 

liekanų, įtraukimo į prekybą biržoje 

TN: tn  

  

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius), 

atsižvelgdamas į sukauptą biržos administravimo patirtį, apibendrindamas biržos dalyvių išsakytus 

pasiūlymus bei siekdamas užtikrinti, kad biokuro gamybai būtų galima panaudoti kuo daugiau 

vietinės žaliavos, siūlo: 

1. Į prekybą biržoje įtraukti naują produktą – SM3D, kurio gamybai galėtų būti 

naudojamos TIK sausos miško kirtimo liekanos. Šis produktas nuo dabartinio SM3 produkto 

skirtųsi tuo, kad tai būtų sausas biomasės kuras, kurio gamyboje naudojamos miško kirtimo 

liekanos. 

Tokio produkto išskyrimas pasirinktas įvertinus Suomijos ilgametę praktiką naudojant 

tokios specifikacijos kurą bei atskirų rinkos dalyvių Lietuvoje atliktus bandymus. Jų rezultatai rodo, 

kad prieš susmulkinimą palikus kirtimo liekanas pastovėti, nukrenta didžioji dalis lapų ir spyglių, 

kurie iš esmės ir kelia daugiausiai iššūkių biokuro vartotojams. 

Siekiame ir tikime, kad tokio produkto įtraukimas į prekybą biržoje gali padidinti pirkėjų 

įsigyjamo kuro, kurio gamybai gali būti naudojama vietinė žaliava – kirtimo liekanos, kiekius. 

2. Atliekami kiti smulkūs produktų specifikacijos patikslinimai: 

2.1. Aiškiai nustatoma, kad SM1, SM1W, SM2 bei SM3D produktų gamybos metu nebus 

galima papildomai įmaišyti žievės bei pjuvenų. Minėtos priemaišos kaip sudedamoji dalis ir toliau 

galės būti naudojama SM3 produkto gamyboje; 

2.2. Patikslinama, kad kai kalbama apie SM2 produkto žaliavų kategoriją „Negenėti 

medžiai“, turimi omeny tiek miško žemėje, tiek ir ne miško žemėje augantys negenėti medžiai. 

Jeigu turėtumėte komentarų ar pasiūlymų dėl pateiktų produktų pakeitimo pasiūlymų, 

maloniai prašome juos pateikti mums iki 2022 m. kovo 23 d. adresu biomass@baltpool.eu. Kilus 

bet kokiems klausimams, prašome susisiekti šiuo kontaktu: Vaidotas Jonutis, el. p.: 

vaidotas.jonutis@baltpool.eu 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

Su Medienos skiedros produktų technine specifikacija galite susipažinti ČIA. 

_______ 
 

BALTPOOL UAB pasiūlymai dėl naujo biokuro produkto, gaminamo iš miško kirtimo liekanų, 

įtraukimo į prekybą biržoje projektas ir lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-III-1-1 priedas 2022-03-14.zip), 

https://www.baltpool.eu/lt/del-naujo-biokuro-produkto-gaminamo-is-misko-kirtimo-liekanu-itraukimo-i-prekyba-birzoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=del_naujo_biokuro_produkto_itraukimo_i_prekyba_birzoje&utm_term=2022-03-09
mailto:biomass@baltpool.eu
mailto:vaidotas.jonutis@baltpool.eu
https://www.baltpool.eu/dl/2022~03~Produktu-specifikacija.pdf/Produktu-specifikacija.pdf
https://www.baltpool.eu/lt/del-naujo-biokuro-produkto-gaminamo-is-misko-kirtimo-liekanu-itraukimo-i-prekyba-birzoje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=del_naujo_biokuro_produkto_itraukimo_i_prekyba_birzoje&utm_term=2022-03-09
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IS-941/666-III-2 priedas 

 

VERT 2022-03-10 pranešimas. VERT koreguoja Reikalavimus pasinaudojimo elektros 

tinklais  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė naujam Reikalavimų 

pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui, siekiant užtikrinti  atitiktį Elektros energetikos 

įstatymo bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos 

nuostatoms, susijusioms su pasinaudojimu elektros tinklais.  

Esminiai Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimai: 

• skirstomųjų bei perdavimo tinklų operatoriai pasinaudojimo operatorių tinklais tvarkos 

apraše privalės skaidriai atskleisti elektros energijos įrenginių techninės būklės patikrinimo 

procedūras bei išdėstyti motyvus, kuriais vadovaudamiesi operatoriai gali atsisakyti 

prijungti elektros įrenginius prie tinklo; 

• numatyti reikalavimai operatorių rengiamuose pasinaudojimo tinklais aprašuose apibrėžti 

elektros tinklų pajėgumų padalinimo sistemos naudotojams tvarką, trečiųjų asmenų prieigą 

prie skirstomųjų tinklų ir (ar) perdavimo tinkle; 

• operatoriams nustačius prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimus, operatoriai 

pasinaudojimo elektros tinklais tvarkoje nustatytais kriterijais turės užtikrinti, kad jie būtų 

nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminuojančiomis procedūromis, taip pat kad būtų 

užtikrintas tinklų naudotojų naujai prijungiamų įrenginių (elektrinių ir kaupimo įrenginių) 

ekonominis efektyvumas ir kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos 

rinką.  

Operatoriaus rengiamos taisyklės bus taikomos ne vien tik asmenims, gaminantiems elektros 

energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet visiems gamintojams, gaminantiems vartotojams ir 

energijos kaupimo įrenginių, kai elektros energija ar jos dalis, persiunčiama energijos kaupimo 

įrenginiams įkrauti, vėliau bus grąžinama į operatorių elektros tinklus, valdytojams.  

VERT įpareigojo skirstomųjų tinklų operatorius ir perdavimo sistemos operatorių per 60 

kalendorinių dienų VERT pateikti tvirtinti atnaujintus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos 

aprašus.  

  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-10 posėdžio medžiaga galite ČIA . 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-10/vert-koreguoja-reikalavimus-pasinaudojimo-elektros-tinklais-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-941/666-III-3 priedas 

 

2022 m. kovo 16 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-03-16 

10.00–10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2022-03-16 

10.05–10.20 

I r. 404 k. 

XIVP-1372(2)  

Seimo nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos 

Seimo IV (pavasario) 

sesijos darbų 

programos 

patvirtinimo“ projektas 

+ programa 

Papildomas 

(svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

B. Pūtienė 

3. 

2022-03-16 

10.20–10.30 

I r. 404 k. 

XIVP-1111 

Vandens įstatymo Nr. 

VIII-474 3 ir 18 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

A. Želvys 

4. 

2022-03-16 

10.30–10.40 

I r. 404 k. 

XIVP-52(2)  

Žemės gelmių įstatymo 

Nr. I-1034 2 ir 11 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

5. 

2022-03-16 

10.40–10.50 

I r. 404 k. 

XIVP-53(2)  

Statybos įstatymo Nr. 

I-1240 24 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

6. 

2022-03-16 

10.50–11.05 

I r. 404 k. 

ES-2021-115, 

COM/2021/805  

Pasiūlymas dėl 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTO dėl 

energetikos sektoriuje 

išmetamo metano 

kiekio mažinimo, 

kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas 

(ES) 2019/942 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

7. 

2022-03-16 

11.05–11.25 

I r. 404 k. 

ES-2021-121, 

COM/2021/800  

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 

EUROPOS 

PARLAMENTUI IR 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18983
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1372(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1111
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-52(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-53(2)
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)805&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)805&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)800&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)800&lang=lt
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TARYBAI Tvarūs 

anglies ciklai  

8. 

2022-03-16 

11.25–11.35 

I r. 404 k. 

ES-2022-8, 

COM/2022/11  

Pasiūlymas TARYBOS 

REKOMENDACIJA 

dėl mokymosi siekiant 

aplinkos tvarumo 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

9. 

2022-03-16 

11.35–12.05 

I r. 404 k. 

 Dėl Kuršių marių taršos  L. Jonauskas 

J. Jakučionytė 

10. 

2022-03-16 

12.05–12.10 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai - 2022-03-10 16:41 
________ 

 

LRS AAK svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTO dėl energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimo, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) 2019/942“; „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI IR TARYBAI Tvarūs anglies ciklai“; „Pasiūlymas TARYBOS 

REKOMENDACIJA dėl mokymosi siekiant aplinkos tvarumo“ (tiesioginės nuorodos tekste) TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-941/666-III-3-1 priedas 2022-

03-14.zip), 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)11&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)11&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=18983
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IS-941/666-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO. 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 
 

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 "salos" 

režimu 

automatika  

kiekis  

(vnt) 

Vienetinė 

galia  

(kW) 

Bendra  

galia  

(kW) 

Kuro 

rūšis 

Apytikslis 

investicijų 

poreikis 

 (Eur su 

PVM) 

 

UAB "Akmenės 

energija" 

Žalgirio katilinė 1 128 128     0   0       

Ventos katilinė 1 56 56     0   0       

UAB "Anykščių 

šiluma" 
Biokuro katilinė 

1 80 80     0   0       

1 40 40     0   0       

UAB "Jonavos 

šilumos tinklai" 
  - -       - -       

Elektros generatorių 

neturi, papildomų 

nereikia 
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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 "Kauno 

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 

pastato kiemas 
2 260 520     1 0 0   

  

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 "Lazdijų 

šiluma" 

Lazdijų katilinė 1 120 120     0   0       

Veisiejų katilinė 
Nr.1 - - 

      1 80 80     
  

Veisiejų katilinė 

Nr.2 - - 
      1 3 3     

  

UAB "Mažeikių Mažeikių katilinė 2 350 700     0   0       
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šilumos tinkai" Viekšnių katilinė 1 80 80     0   0       

UAB "Molėtų 

šiluma" 

Katilinė, 

Mechanizatorių 

g. 7, Molėtai 

1 62 62     0   0     

  

UAB "Pakruojo 

šiluma" 

Pakruojo 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 "Panevėžio 

energija" 

Kėdainių 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 "Litesko" 
Druskininkų 

šiluma 

Druskininkų RK 

CŠT sistema - - 
      1 

800 
800     

  

Viečiūnų 

katilinės CŠT 

sistema - - 

      1 

36 

36     

  

Leipalingio - -       1 22 22       
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katilinės  CŠT 

sistema 

UAB "Litesko" 
Biržų 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 

"Rugelis" 

katilinės CŠT 

sistema - - 

      1 

1,8 

1,8   

    

UAB "Litesko" 

Kelmės 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   

    



 

105 

UAB "Litesko" 

Marijampolės 

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 "Litesko" 

Telšių 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   

  
  

UAB "Plungės 

šilumos tinklai" 

Katilinė 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 1 15 15     0   0       
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katilinė 

Linkaičių katilinė 1 50 50     0   0       

AB "Šiaulių 

energija" 

Termofikacinė 
elektrnė  

1 10800 10800     1 
880 

880   
  

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                     

Kužių katilinė 1 25 25         0     

Tilvyčio katilinė           1 100 100     

Daugėlių, 

Rėkyvos katilinė 
          2 

30 
60   

  

Zoknių, 
Stumbro,Ginkūnų  

katilinė     

0     3 

25 

75   

  

Kairių katilinė     0     1 20 20     

Aukštelkės, 

Ventos katilinė     
0     2 

15 
30   

  

Pavenčių katilinė           1 10 10     

Basanavičiaus, 

Papilės, Sodo, 

Šilėnų, Gruzdžių 

katilinė     

      5 5 25   

  

UAB "Šilutės 

šilumos tinklai" 

Šilutės rajoninė 

katilinė 1 200 
200       

  
0   

    

Ligoninės 

rezervinė katilinė     
0     1 

20 
20   

    

UAB "Širvintų 

šiluma" 

Katilinė 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 "Tauragės 

šilumos tinklai" 

Beržės raj. 

katilinė 2 35 
70     2 

200 
400   

    

UAB "Trakų 

energija" 

Ryto g. 5, 

Lentvaris 1 54,4 
54,4     0 

  
0   

    

UAB "Ukmergės 

šiluma 

Katilinė Nr.1 1 120 120         0       

Katilinė Nr.3 1 64 64         0       

Katilinė Nr.5 1 32 32         0       
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Katilinė Nr.2     0     1 64 64       

UAB "Utenos 

šilumos tinklai" 

Utenos CŠT 

sistema (tinklo 

siurbliai, 

maitinimo 

siurbliai, 

matavimo 

prietaisai, 

valdymo 

grandinės) 

1 160 160       

  

0   

  

naujų generatorių 

poreikis būtų 

tikslinamas pagal 

keliamus uždavinius  
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 "Varėnos 

šiluma" 
Varėnos katilinė 

    0     1 160 160       

    0     1 130 130       

UAB "Visagino 

energija 

 Inžinerinių 

tinklų baras 
1 100 100       

  
0   

    

Šiluminė katilinė 1 400 400         0       

UAB "Vilniaus 

šilumos tinklai" 

Siurblinė Vingrių 

g. 11 
1 440 440       

  
0   

    

Termofikacinė 

elektrnė Nr. 2 

1 16848 16848         0       

1 12000 12000         0       

AB "Klaipėdos 

energija" 
      0       

  
0   

    

UAB "Alytaus 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB "Elektrėnų 

komunalinis ūkis" 
      0       

  
0   

    

UAB "Raseinių 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB "Kretingos 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB "Šalčininkų 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB Gren       0         0       
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Švenčionys 

UAB "Prienų 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB "Šilalės 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB Ignalinos 

šilumos tinklai 
      0       

  
0   

    

UAB "Birštono 

šiluma" 
      0       

  
0   

    

UAB "Šakių 

šilumos tinklai" 
      0       

  
0   

    

UAB "Kazlų 

Rūdos šilumos 

tinklai" 

      0       

  

0   

    

VISO: 69   47245,4     78   9017       

________ 
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IS-941/666-IV-1 priedas 

 

PLANAI STABDYTI KLIMATO ATŠILIMĄ GALI NUEITI ŠUNIUI ANT UODEGOS: 

ŽMONIJA PASIEKĖ REKORDINĮ PASAULINIO CO2 IŠMETIMO PADIDĖJIMĄ 

Viktorija Dačinskaitė, www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 11 d. 

TN: tn  

 

2021 m. su energetika susijęs pasaulinis anglies dioksido išmetimas padidėjo 6 proc. ir 

pasiekė rekordinį 36,3 mlrd. metrinių tonų lygį – didžiausią per visą istoriją, antradienį 

pranešė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).  

Nors pernai rudenį per Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferenciją Glazge COP26, į 

kurią susirinko 197 JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalys, buvo sutarta apriboti visuotinį 

atšilimą, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5°C, dujų, laikomų pagrindinėmis 

kaltininkėmis dėl šylančio klimato, pasaulyje 2021 m. išsiskyrė daugiau nei bet kada. 

„Pasaulinio išmetamo CO2 kiekio padidėjimas daugiau nei 2 mlrd. metrinių tonų buvo 

didžiausias istorijoje absoliučiais skaičiais ir daugiau nei kompensavo praėjusių metų pandemijos 

sukeltą sumažėjimą“, – sako TEA. 

Agentūra nurodė, kad pasaulio ekonomikai atsigaunant po koronaviruso krizės, augimui 

skatinti plačiai naudojamos akmens anglys. 

„2021 m. energijos paklausos atsigavimą apsunkino nepalankios oro ir energijos rinkos 

sąlygos, ypač gamtinių dujų kainų šuoliai, dėl kurių buvo deginama daugiau anglies, nepaisant to, 

kad atsinaujinančiosios energijos gamyba augo labiausiai per visą istoriją“, – teigė ji. 

TEA teigė, kad pasaulinio išmetamo CO2 kiekio atsigavimą virš iki pandemijos buvusio 

lygio daugiausia lėmė Kinija, kurioje 2019–2021 m. jis padidėjo 750 mln. metrinių tonų. 

„Kinija buvo vienintelė iš didžiųjų ekonomikų, kurios ekonomika augo ir 2020 m., ir 2021 

m., – teigė ji. – Išmetamųjų teršalų kiekio padidėjimas Kinijoje per tuos dvejus metus daugiau nei 

kompensavo bendrą sumažėjimą likusiame pasaulyje per tą patį laikotarpį.“ 

Vien 2021 m. Kinijos išmetamo CO2 kiekis padidėjo daugiau nei 11,9 mlrd. metrinių tonų ir 

sudarė 33 proc. viso pasaulio išmetamo CO2 kiekio. 

 

 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89664011
https://www.delfi.lt/temos/energetika
https://www.delfi.lt/temos/anglies-dioksidas
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/
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IS-941/666-IV-2 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-03-08 pranešimas. Vilniečiams siunčiamos vidutiniškai 9 proc. 

mažesnės sąskaitos už vasario mėnesio šildymo ir karšto vandens paslaugas  

TN: tn  

 

Didžiausias šilumos tiekėjas Lietuvoje AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) klientams jau 

paruošė sąskaitas už vasario mėnesio šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas. Dėl drastiškai 

išaugusių energetinių išteklių kainų sostinės gyventojai už šilumą vasarį mokėjo 11,30 ct/kWh su 

PVM. Vis dėlto mėnuo buvo gerokai šiltesnis nei įprasta žiemos mėnesiams – vidutinė temperatūra 

vasarį siekė 0,4 °C, todėl klientus pasieks vidutiniškai 9 proc. mažesnės sąskaitos negu sausį. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) taip pat patvirtino šilumos kainą kovo mėnesiui. 

Pirmą kartą per šį šildymo sezoną kaina ne augs, o beveik 4 proc. sumažės, lyginant su praėjusiu 

mėnesiu – kovą šilumos kaina Vilniaus mieste sieks 10,88 ct/kWh su PVM. 

Šilumos kaina susideda iš kintamosios, pastoviosios dalies ir PVM. Vilniuje šilumos kainos 

pastovioji dalis yra viena mažiausių Lietuvoje. Kintamąją dalį, kuri vasarį sudarė apie 84 proc. 

visos šilumos kainos, daugiausiai sudaro šilumai pagaminti naudojamo kuro kaina. 

„Ignitis grupei“ vėluojant pastatyti Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloką, kuris 

turėjo būti baigtas dar prieš 2020 m. šildymo sezoną, VŠT yra priversti deginti daugiau gamtinių 

dujų. Dėl geopolitinių įtampų jų kaina šį šildymo sezoną yra dar neregėtose aukštumose ir gruodžio 

mėnesį buvo pasiekusi net 180 eurų už megavatvalandę, kai pernai tuo pačiu metu VŠT už dujas 

mokėjo vos 15 Eur/MWh. 

 

 
 

Gamtinių dujų kaina galutinėje šilumos kainoje atsispindi pavėluotai. Remiantis Šilumos 

kainų nustatymo metodika, į šilumos kainą, kurią savo sąskaitose mato gyventojai, yra 

įskaičiuojamos prieš du mėnesius buvusios kuro kainos, todėl vasario mėnesio sąskaitose atsispindi 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-siunciamos-vidutiniskai-9-proc.-mazesnes-saskaitos-uz-vasario-menesio-sildymo-ir-karsto-vandens-paslaugas:643
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gruodį įsigyto kuro kaina. Bendrovės gruodžio mėnesio vidutinė gamtinių dujų įsigijimo kaina siekė 

94,82 Eur/MWh ir buvo didžiausia per visą sezoną. 

VŠT primena, kad sąskaitos dydį nulemia ir lauko oro temperatūra: kuo ji žemesnė, tuo 

labiau auga šilumos vartojimas ir atvirkščiai. 

„Esant tokioms šilumos kainoms galime tik pasidžiaugti, kad šis vasaris buvo gerokai 

šiltesnis negu praėjusiais metais. Tuomet vidutinė lauko oro temperatūra buvo net -5,9 laipsniai. 

Šiemet temperatūra buvo teigiama ir siekė 0,4 laipsnius. Lyginant su sausio mėnesio oro 

temperatūra, vasarį taip pat buvo kiek šilčiau, todėl šilumos gamybai sunaudojome mažiau brangaus 

kuro“, – sako VŠT Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas.   

Tuo tarpu, šilumos suvartojimas priklauso ir nuo konkretaus pastato būklės, renovuotų namų 

gyventojai moka ženkliai mažesnes sąskaitas už šilumą. Vasarį už 50 kv. m. buto, esančio 

renovuotame name, šildymą gyventojai mokės apie 71 Eur, o nerenovuotame – 122 Eur.   

Nors šildymo sezonas artėja pabaigos link, gyventojai vis dar aktyviai kviečiami kreiptis dėl 

būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Pasitikrinti, ar tokia kompensacija priklauso, galima ir 

internetu - www.spis.lt. Nuo šių metų pradžios tokias kompensacijas gali gauti kur kas daugiau 

gyventojų. Vasario mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriui gavo 10 569 

prašymus, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu tokių buvo maždaug 3,7 karto mažiau – 2 879. Sausio 

mėnesio duomenimis, kompensacijas jau gauna 9,6 proc. visų VŠT klientų. 

VŠT savo klientams primena ir apie mokėjimų atidėjimo galimybę, kuria pasinaudoti gali 

net ir kompensacijas gavę klientai. Susitarimą su bendrove pasirašę klientai iki šio šildymo sezono 

pabaigos mokėtų 35 proc. didesnes sąskaitas lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Likusi suma būtų kaupiama ir šildymo sezonui pasibaigus sumokama per kliento pasirinktą 

mokėjimo terminą – nuo 1 iki 18 mėnesių. Toks mokėjimų atidėjimas netaikomas automatiškai, 

todėl gyventojai turi kreiptis patys į Klientų aptarnavimo centrą arba nuotoliu - užtenka paskambinti 

tel. 19118 arba parašyti el. paštu info@chc.lt.  

„Nors šis šildymo sezonas nelengvas tiek klientams, tiek bendrovei, įsiskolinimų 

nepadaugėjo, o mokėjimų atidėjimų galimybe pasinaudojo beveik pusantro šimto gyventojų. 

Klientai, kurie turi ilgesnius įsiskolinimus arba nėra laiku apmokėję sąskaitos, sudaro 10 proc. visų 

bendrovės klientų. Šis skaičius nepakito lyginant su praėjusių metų šildymo sezonu, kurio šilumos 

kaina buvo viena mažiausių Lietuvoje. Tiek privačius, tiek verslo klientus, susiduriančius su 

sunkumais apmokant sąskaitas kviečiame  kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo centrą. 

Atsižvelgdami į konkrečią situaciją geranoriškai pasiūlysime galimus sprendimus“, – sako L. 

Jakubauskas. 

Dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą energetinių išteklių biržose kaina vėl smarkiai auga 

ir šiuo metu jau pasiekė 280 Eur/MWh. Įmonė intensyviai dėlioja planus dėl kito šildymo sezono ir 

ieško kainų valdymo sprendimų. 

 
 

http://www.spis.lt/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-941/666-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO_kvietimas į 2022-03-10 d. LEI pristatymą_ Saulės elektrinių prijungimo prie elektros 

tinklo reikalavimai 

 

Lietuvos energetikos institutas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ užsakymu atliko  „PRIE AB 

„ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TINKLO PRIJUNGIAMŲ A IR B TIPO SAULĖS 

JĖGAINIŲ TECHNINIŲ IR FUNKCINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PARINKIMO STUDIJĄ“ ir 

kviečia rinkos dalyvius š.m. kovo 10 d. (ketvortadienis) nuo 13 val. (trukmė 1,5 val.) į viešąją 

konsultaciją, kurios metu bus  pristatomi siūlomi techniniai reikalavimai A ir B tipo elektrinių 

prijungimui prie elektros tinklo. 

Susitikimo tema: Galutiniai siūlymai papildyti VERT/VKEKK 2018 m. spalio 15 d. nutarimą  Nr. 

O3E-323 „DĖL PARAMETRŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 14 D. EUROPOS 

KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 2016/631, KURIAME NUSTATOMI GENERATORIŲ 

PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO REIKALAVIMAI“ 

 

Prisijungimo nuoroda:  

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

Pasiteiravimui: Dr. Virginijus Radžiukynas (Lietuvos energetikos institutas ) Tel. +370 610 46809 

el.p. virginijus.radziukynas@lei.lt 

 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1bWe2Lj2AhXts4sKHSE0BmwQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regula.lt%2FDocs%2Fnutarimas_2018_323.pdf&usg=AOvVaw2XFofou46vp-WFaoSBihOb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1bWe2Lj2AhXts4sKHSE0BmwQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regula.lt%2FDocs%2Fnutarimas_2018_323.pdf&usg=AOvVaw2XFofou46vp-WFaoSBihOb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib1bWe2Lj2AhXts4sKHSE0BmwQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regula.lt%2FDocs%2Fnutarimas_2018_323.pdf&usg=AOvVaw2XFofou46vp-WFaoSBihOb
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY3YjQ1ZTUtMzU3ZS00Mzc3LWEyZDItYjdhOWEzYjI5YWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227690eafd-a727-40b9-940d-f393d99f3bd8%22%2c%22Oid%22%3a%226d67b6c3-9323-484d-a40e-54c32be094b1%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6d67b6c3-9323-484d-a40e-54c32be094b1&tenantId=7690eafd-a727-40b9-940d-f393d99f3bd8&threadId=19_meeting_MWY3YjQ1ZTUtMzU3ZS00Mzc3LWEyZDItYjdhOWEzYjI5YWI0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:virginijus.radziukynas@lei.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-941/666-VI-1 priedas 

 

 

AB „Kauno energija“ 2022-03-10 pranešimas. 

TN: tn  

 

MITAIS APIPINTAS CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS – KĄ VERTA ŽINOTI? 

 

 
 

Viešojoje erdvėje centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) tema susilaukia vis daugiau dėmesio. 

Pastaruoju metu gyventojus domina ne tik energijos kainų pokyčiai, bet ir tai, kaip miesto šiluma 

juos pasiekia. Energetikos ekspertas dr. Kęstutis Buinevičius atskleidžia, jog, nepaisant 

centralizuotai tiekiamos šilumos privalumų, visuomenėje vis dar gajūs mitai apie šį šildymo būdą. 

Specialistas pakomentavo populiariausius mitus, paaiškindamas, kurie iš jų yra teisingi, o kurie – 

ne.  

1. Centralizuotas miesto šildymas – atgyvena. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/mitais-apipintas-centralizuotas-sildymas-ka-verta-zinoti
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/mitais-apipintas-centralizuotas-sildymas-ka-verta-zinoti
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/catalog/Mitai_apie_miesto_siluma-crop-h700.JPG
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Teiginys, jog centralizuotas šildymas yra „atgyvena“ – neteisingas, – atskleidžia K. 

Buinevičius. Pasak jo, pažangiai gaminant bei tiekiant miesto šilumą pasitelkiamos naujausios 

technologijos, užtikrinančios mažiausius gamybos ir tiekimo kaštus, saugančios aplinką nuo taršos 

ir užtikrinančios stabilų šilumos tiekimą gyventojams. 

Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, o taip pat Lenkija, Vokietija, Danija, Suomija ir Švedija 

yra tarp labiausiai centrinio šildymo tinklą vystančių valstybių. Jos šį šildymo būdą vysto kaip 

energetiškai efektyviausią, patogų ir „žalią“ būdą miestiečius aprūpinti šiluma. Centralizuotas 

tinklas atveria galimybes taikyti įvairiausių atsinaujinančių išteklių integravimą į šilumos gamybą – 

saulės, biomasės, komunalinių atliekų, antrinių šilumos išteklių, šilumos siurblių ir kt. 

2. Šilumos gamintojų ir tiekėjų niekas nekontroliuoja. 

Centralizuoto šilumos tiekimo ir gamybos įmonių veiklą griežtai kontroliuoja Valstybinė 

energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), kuri tikrina, ar kuras perkamas žemiausiomis kainomis, 

ar įmonės išlaidos yra pateisinamos ir atitinka norminius rodiklius, ar įmonės dirba efektyviai ir ar 

viską padarė, kad parduodamos šilumos kaina būtų mažiausia. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina, 

ar laikomasi Europos Sąjungos direktyvų ir  taršos leidimuose nustatytų normų teršalams. 

Taigi, miesto šilumos gamybos ir tiekimo įmonių veikla yra labai kontroliuojama, siekiant 

maksimaliai užtikrinti gyventojų interesus. 

3.  Autonominis šildymas patogesnis. 

Eksperto teigimu, tai dar viena nusistovėjusi klišė, į kurią verta pažvelgti kritiškai. 

„Vertinant centralizuoto ir autonominio šildymo privalumus bei trūkumus, gyventojai dažnai linkę 

lyginti tik pačią šilumos kainą, tačiau retai kada atkreipia dėmesį tiek į pačios autonominio šildymo 

įrangos įsigijimą, tiek į kaštus, tenkančius jos priežiūrai“, – akcentuoja K. Buinevičius ir priduria – 

jeigu visas individualaus šildymo įrangos įrengimo ir išlaikymo kainas įtrauktume į šilumos kainą, 

tai ji būtų ženkliai didesnė, nes  dujiniams katilams reikia priežiūros, o šilumos siurblių remontas 

sąlyginai brangus. 

Negana to, naudojant dujas, gyvenamose patalpose kyla apsinuodijimo smalkėmis pavojus. 

Lietuvoje ne taip retai pasitaiko mirčių dėl apsinuodijimo smalkėmis. Šildymas kietuoju kuru 

reikalauja papildomų pastangų apsirūpinti kuru, jeigu tai malkos – jį dar ir paruošti, ir tinkamai 

sandėliuoti. Pavyzdžiui, jei malkos laikomos netinkamomis sąlygomis ir sudrėksta, jų energetinis 

naudingumas mažėja, o apsinuodijimo smalkėmis pavojus didėja. 

Šiuo požiūriu centralizuotas šildymas išskirtinis tuo, kad jį naudojant namuose nevyksta 

jokie degimo procesai, tad nėra rizikų sveikatai, nereikia rūpintis kuru. Vartotojus pasiekia jau 

pagaminta šiluma, už kurią mokama tik pagal faktiškai sunaudotą kiekį ir tik už praėjusį mėnesį – 

nereikia mokėti į priekį, kaip, pavyzdžiui, perkant kietąjį kurą. 

4. Prisijungsi – „numaus paskutines kelnes“. 

K. Buinevičiaus teigimu, dalis visuomenės centralizuotą šildymą vertina kritiškai, nes mano, 

jog tai vienas brangiausių būdų apsirūpinti šiluma. Šis mitas neatitinka tikrovės. „Eskaluojant vis 

kylančių energetikos kainų temą, visuomenė šią klišę ėmė taikyti absoliučiai visai centralizuoto 

šildymo sistemai šalyje. Vis tik to daryti nederėtų, nes kiekviename mieste centralizuoto šildymo 

situacija gan skirtinga. Išties yra miestų, kuriuose šildymas ženkliai pabrango, nes šilumos gamybai 

naudojamos gamtinės dujos. Jeigu 2021 metais, gamtinių dujų kaina tarptautinėje Nyderlandų 

biržoje buvo 16,7 Eur/MWh, tai dabar jau pasiekė 265 Eur/MWh balandžio mėnesio kontraktams. 

Ir tai tik tarptautinės kainos, nes mažmeninės dujų kainos yra dar didesnės. Ar dujų kaina daugiau 

neaugs? Deja, bet kol kas nėra prielaidų tikėtis kainų mažėjimo“. 

Pasak eksperto, mažesnėmis nei daugelyje šalies miestų šilumos kainomis gali džiaugtis 

Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai. Juos šiluma aprūpina „Kauno energija“, kuri 2012 m. 

pradėjo investuoti į biokuro katilų statybas. 

„Drastiškai brangstant gamtinėms dujoms, esant ir žymiam elektros kainų šuoliui, biokuras 

išlieka pigiausiu energijos šaltiniu. Bendrovė apie 90 proc. visos šilumai pagaminti reikalingos 

energijos išgauna būtent iš biokuro, todėl klientai kainų šoko nepatiria ir nepatirs“, – atkreipia 

dėmesį K. Buinevičius.  
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5. Biokuro katilinė ar individualiame name malkomis kūrenamas katilas aplinką teršia 

vienodai. 

Tai dar vienas su centralizuotu šilumos tiekimu susijęs gajus mitas. Kaip teigia energetikos 

ekspertas, miesto šilumą gaminančios bendrovės pastarąjį dešimtmetį ypatingą dėmesį skyrė ne tik 

infrastruktūros atnaujinimui, bet ir katilinių modernizavimui, padėjusiam gerokai sumažinti į 

aplinką išmetamų teršalų kiekį. 

Dėka pažangių technologijų, degimo procesas centralizuotą miesto šilumą gaminančiuose 

biokuro katiluose kruopščiai sureguliuojamas, o išskiriami dūmai išvalomi taip, kad per kaminą 

iškeliauja tik vandens garas, ženkliai sumažinantis aplinkos taršą. 

„Didžioji dalis kietųjų dalelių ir kitų cheminių medžiagų, išsiskiriančių biokuro degimo 

metu, yra „išgaudomos“ specialiais filtrais, o dūmai dar praplaunami vandeniu kondensaciniuose 

ekonomaizeriuose. Tad šiuolaikiniai biokuro katilai ne tik užtikrina pigesnę, žalesnę, bet ir švaresnę 

šilumą“, – atskleidžia K. Buinevičius. 

Tuo tarpu individualiuose namuose kūrenamos kieto kuro krosnys šių filtrų neturi, tad pro 

kaminą tiesiai į aplinką išmetami ne tik dūmai, suodžiai, bet ir cheminės medžiagos. Ypač aplinką 

teršia nerūšiuotos buitinės atliekos, kurias gyventojai neretai linkę tiesiog sudeginti. Tai dažniausiai 

būna šiukšlės, įvairios senų baldų plokštės, kita dažyta mediena ar net drabužiai, avalynė. 

6. Biokuras gaminamas iš susmulkintų medžių. 

Visuomenėje sklando gandai, jog dėl centralizuotai tiekiamos miesto šilumos poreikių 

kertami medžiai. Vis tik tai – netiesa. Mat šilumai gaminti naudojamas biokuras tėra medienos 

pramonės atliekos, likusios po rastų apdorojimo, lentų ir ar kitų  produktų gamybos. Tačiau dar 

plačiau naudojamos miesto medžių priežiūros, miško kirtimo atliekos – šakos, žievės, spygliai bei 

laukų ir šalikelių krūmynų valymo atliekos. 

„Pritaikius biokuro katilus, juose galima kūrenti visą biomasę, kuri niekam daugiau netinka. 

Tad biokuras, nors ir susijęs su medžių kirtimu, niekaip tiesiogiai nesusijęs su miškų naikinimu. 

Priešingai, miesto katilinėse sudeginus surinktas medienos atliekas, gaunama dviguba nauda: ne tik 

išvaloma aplinka , bet ir išgaunama už iškastinį kurą pigesnė šiluma“, – paaiškina energetikos 

ekspertas. 

7. Jei šildysiesi centralizuotai, namie visuomet bus arba per šalta, arba per karšta. 

Šis stereotipas – vienas populiariausių. K. Buinevičiaus teigimu, tokie atvejai pasitaiko 

senos statybos, nerenovuotuose namuose, kuriuose vis dar eksploatuojami seno tipo šilumos 

punktai, o pačios šildymo sistemos pastato viduje yra senos konstrukcijos. 

„Dabar pastatuose įrengiami modernūs šilumos punktai, kurie leidžia reguliuoti šildymą 

individualiai, pagal kiekvieno pastato poreikius. Modernizavus daugiabučio šilumos punktą ir 

atnaujinus pastato šildymo sistemą, atsiranda galimybė šilumą reguliuoti individualiai kiekviename 

kambaryje. O tai ne tik patogu, bet ir pigiau už autonominį šildymą dujomis.“ 

Todėl miestiečiams, norintiems sutaupyti, rekomenduojama įvertinti ne tik šilumos punkto, 

vamzdyno, bet ir apskritai viso namo būklę. Jei šilumos punktas fiziškai pasenęs, rekomenduojama 

jį atnaujinti, o jei pasenę ir vamzdynai, prakiurę radiatoriai – verta apsvarstyti ir mažosios 

renovacijos galimybę. 

8. Vis daugiau žmonių atsisako miesto šilumos. 

Anksčiau vyravęs teigiamas gyventojų požiūris į autonominį šildymą pamažu keičiasi. 

Vartotojai, rinkdamiesi šildymo būdą namams, vis dažniau atranda centralizuoto šildymo 

privalumus. Tad teiginys, jog vis daugiau žmonių, turėdami tokią galimybę, atsisako miesto 

šilumos, dabar jau tėra pasenęs mitas. 

Žinoma, jeigu namas toli nuo šilumos tinklų – užmiestyje ar laukuose, ten ir nėra galimybių 

rinktis centralizuotai tiekiamą šilumą. Tada lieka kiti – individualaus šildymo sprendimai. 

K. Buinevičiui antrina ir „Kauno energijos“ Pardavimo skyriaus projektų vadovas Michailas 

Černych.  Pasak jo, susidomėjimas galimybe prisijungti prie centralizuoto šildymo pastaruoju metu 

itin išaugęs. „Didėjant dujų ir elektros kainoms, stebimas vartotojų, norinčių prisijungti prie 

centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tinklo, suaktyvėjimas. Galimybe prisijungti prie CŠT 

aktyviai domisi tiek daugiabučių, tiek individualių namų gyventojai“, – atskleidžia specialistas.  
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Šiuo metu „Kauno energija“ centralizuotai miesto šilumą tiekia 122 tūkst. gyventojų 

abonentų ir 3,5 tūkst. komercinės paskirties objektų Kaune, Kauno rajone bei Jurbarke. Bendrovės 

pagaminamą šilumą dabar jau renkasi apie 90 proc. naujų pastatų statytojų. 

_________ 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-03-08 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ REORGANIZACIJOS PAGRINDU PRIJUNGTA PRIE 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 

 

 
 

Informuojame, kad AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimas 

baigtas. AB „Petrašiūnų katilinė“ prijungta prie AB „Kauno energija“. Nuo 2022 03 02 AB 

„Petrašiūnų katilinė“ yra išregistruota. 

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ 

reorganizavimas įgyvendintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 

nustatyta tvarka ir terminais  

AB „Kauno energija“ po reorganizavimo perėmė visas AB „Petrašiūnų katilinė“ teises ir 

pareigas bei turtą, taip pat teises ir pareigas pagal sandorius. Jie įtraukti į AB „Kauno energija“ 

buhalterinę apskaitą. 

Po reorganizavimo savo veiklą tęsiančios AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas, akcijos 

vertė, jų skaičius, bendrovės veiklos tikslai ir objektas, bendrovės organai ir jų kompetencija 

nepakito. 

 
 

 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ab-petrasiunu-katiline-reorganizacijos-pagrindu-prijungta-prie-ab-kauno-energija
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ab-petrasiunu-katiline-reorganizacijos-pagrindu-prijungta-prie-ab-kauno-energija
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ab-petrasiunu-katiline-reorganizacijos-pagrindu-prijungta-prie-ab-kauno-energija
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IS-941/666-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-03-10 pranešimas.  

TN: tn  

 

UŽBAIGTAS ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS PANEVĖŽYJE 

 

 
 

AB „Panevėžio energija“ pabaigė prieš tris metus pradėtą vykdyti projektą „Šilumos tinklų 

rekonstravimas Panevėžio mieste“. Siekdama mažinti šilumos perdavimo nuostolius ir didinti 

šilumos perdavimo bei paskirstymo efektyvumą,  bendrovė rekonstravo 7,8 km šilumos tinklų 

Staniūnų, Velžio kelio, Aukštaičių, Beržų, Žiemgalių, Ukmergės, Nemuno, Pilėnų, Ramygalos, 

Žemaičių gatvių zonose. 

Vykdant projektą seni susidėvėję vamzdžiai, pakloti gelžbetoniniuose loviuose ir izoliuoti 

stiklo vata, buvo pakeisti naujais, poliuretanu izoliuotais vamzdžiais su integruota nuotėkio 

kontrolės sistema, suteiksiančia galimybę kuo greičiau nustatyti trasos pažeidimus. 

Atnaujinti vamzdynai didins šilumos tiekimo patikimumą vartotojams, mažės galimų 

avarijų rizika. Rekonstruoti tinklai didins bendrą šilumos tiekimo sistemos efektyvumą, mažės 

šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudos, o kartu ir aplinkos tarša. Skaičiuojama, kad nauji 

šiuolaikiniai vamzdynai mažins šilumos nuostolius bei leis sutaupyti apie 1800 MWh šilumos per 

metus, tai yra šilumos kiekis, kurio pakaktų per metus trijų Panevėžio Cido arenų šilumos 

poreikiams tenkinti. 

Į Panevėžio šilumos tinklus investuota 2,79 mln. eurų, iš jų – 1,39 mln. eurų Europos 

Sąjungos parama, skirta pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbus atliko UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, UAB 

„Rimgauda“, UAB „Klaipėdos inžinierinių tinklų statyba“, UAB „ Dujotiekio statyba“ ir UAB 

„Geovizija“. Projektas vykdytas penkiais etapais 2019–2021 metų laikotarpyje. 

AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja 137 km šilumos tinklus Panevėžio mieste ir rajone. 

Projekto metu rekonstruoti vamzdynai padidino iki 54 km atnaujintų šilumos tinklų ilgį mieste. 

Atnaujinta 2022-03-10 

 

 

https://www.pe.lt/news/535/47/Uzbaigtas-silumos-tinklu-rekonstravimo-projektas-Panevezyje
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IS-941/666-VI-3 priedas 

 

AM INFO. Dėl šildymo sektoriaus elektrifikavimo 

 
From: Valdas Lukoševičius  

Sent: Tuesday, March 8, 2022 15:55 
To: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt> 

Cc: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: RE: Dėl šildymo sektoriaus elektrifikavimo 

 

Sveiki, Vilmantai. 

Nelabai aišku, kas turima galvoje kalbant apie CŠT sektoriaus elektrifikaciją, tačiau noriu 

pasidalinti savo nuomone apie tai. 

Visi puikiai žinome, kad Lietuvoje nuosava elektros generacija kol kas nekonkurencinga ir 

nestabili. Būsimo vėjo jėgainės pareikalaus įvairių sisteminių paslaugų, kurios atguls į šilumos 

galutines kainas. Didžioji dalis pinigų už elektrą iškeliaus į kitas šalis. Iš kitos pusės, elektros 

poreikis auga ir augs „kaip ant mielių“ dėl visuotinos robotizacijos, elektromobilizacijos ir t.t.   

Dėl nurodytų priežasčių valstybė turėtų skatinti CŠT sektoriuje technologijas, kurios 

reikalauja kuo mažiau elektros. Bent jau artimoje ateityje geriausiai šilumos ūkio dekarbonizaciją 

įgyvendinti plečiant vietinio tvaraus SM3 biokuro naudojimą su nuosavos „žalios“ elektros gamyba 

(diegiant ORC modulius, biokuro gazifikacinius kogeneracijos blokus ir pan.). Vasaros laikotarpiu 

KV ruošimui geriau „įdarbinti“ saulę mažuose miestuose, o didesniuose panaudoti kogeneracinių 

elektrinių šilumą. Biokuro katilai turėtų dirbti tik žiemos mėnesiais.  

Kompresoriniai šilumos siurbliai naudoja daug elektros energijos, kurios trūksta ir brangi, 

daug rizikos, o jie efektyviai dirba tik šiltuoju laikotarpiu. Kompresorinius (o dar geriau 

absorbcinius) šilumos siurblius geriau panaudoti tik katilinių efektyvinimui (daug pavyzdžių jau 

yra) arba nuotekų šilumai rekuperuoti. Ir, žinoma, individualiam šildymui. Papildomas vartotojų 

prijungimas prie CŠT sistemų ne tik atpigintų jų išlaikymo kaštus, bet ir sumažintų elektros 

vartojimą. 

 

Pagarbiai, 

Valdas Lukoševičius 

 

From: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>  

Sent: Monday, March 7, 2022 16:39 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Cc: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Subject: FW: Dėl šildymo sektoriaus elektrifikavimo 

 

Sveiki, 

Aplinkos ministerija prašo išreikšti poziciją dėl šilumos sektoriaus elektrifikavimo. 

Norėjau pasiteirauti, kokia būtų jūsų nuomonė / pozicija šiuo klausimu. 

Kaip aš suprantu klausimą, tai mano nuomone, pozicija galėtų būti teigiama. 

T. y. galima būtų planuoti t.t. skaičių MWh pagaminti pvz. šilumos siurblių jėgainėse / 

keičiant nusidėvėjusius biokuro katilus į tokias jėgaines, ypač, jei būtų taikomas palankus elektros 

energijos tarifas, skiriama parama tokioms jėgainėms (ir nedubliuojant investicijų).  

Bet gal esate analizavę šį klausimą ir galite geriau argumentuoti. 

Lauktume jūsų glaustos pozicijos iki rytdienos darbo pabaigos. 

 
Pagarbiai 

Vilmantas Markevičius 

Projektų vadovas 

Energetinio konkurencingumo grupė 

mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
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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 

 

From: Jurga Valainytė <jurga.valainyte@am.lt>  
Sent: 2022 m. kovo 3 d., ketvirtadienis 17:08 

To: Donata Matulevičienė <donata.matuleviciene@enmin.lt> 

Subject: Dėl šildymo sektoriaus elektrifikavimo 

 

Sveiki, 

Norėjau paprašyti pagalbos. Kartu su EBPO vykdome dekarbonizacijos poveikio vertinimą 

Lietuvai. Pradedama analizė bei modeliavimo darbai, bet reikia patikslinimo dėl šildymo sektoriaus 

elektrifikavimo pozicijos. Gal galite nukreipti, kas į šį klausimą galėtų atsakyti? 

Is electrification of heating is desirable and to what extent by 2030 and by 2050? Would this 

be of interest as an output of our modelling exercise? If so, we would be able to find the electricity 

tax reduction that could deliver a given energy mix in heating, split between biomass and 

electricity.   
Ar ir kiek pageidautina elektrifikuoti šildymą iki 2030 m. ir iki 2050 m.? Ar tai būtų įdomu kaip mūsų 

modeliavimo pratimo rezultatas? Jei taip, mes galėtume rasti elektros mokesčio sumažinimą, kuris leistų 
užtikrinti tam tikrą energijos derinį šildymui, padalintą į biomasę ir elektros energiją. 
 

Pagarbiai, 

Jurga Valainytė  

Klimato politikos grupės patarėja 

Tel.: +370 698 71147 
El. paštas: jurga.valainyte@am.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

Tel. 8 706 63661, El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

________ 

 

LŠTA nuomonę papildantys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-941/666-VI-3-1 priedas 2022-03-14.zip) 

mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:jurga.valainyte@am.lt
mailto:donata.matuleviciene@enmin.lt
mailto:jurga.valainyte@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-941/666-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. APKLAUSA_2021 m. Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalga 
 

LŠTA šilumos tiekimo įmonėms, Kitoms šilumos tiekimo įmonėms: UAB „Litesko“, UAB “Skuodo 
šiluma“, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, AB Vilniaus šilumos tinklai 

Gerb. įmonių vadovai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pradeda rengti šilumos tiekimo įmonių ūkinės veiklos 

apžvalgą už 2021 metus. Siekiant turėti išsamius Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus statistinius 

duomenis, kurie būtini probleminių klausimų sprendimui, strateginių krypčių pagrindimui, 

analizėms, tiriamiesiems darbams atlikti ir t.t. norime surinkti visų Lietuvoje veikiančių šilumos 

tiekimo įmonių duomenis. 

Siunčiame Jums apžvalgos formas (viso 24 lentelės), kurias maloniai prašome užpildyti ir 

atsiųsti asociacijai iki š.m. kovo 31 d. (ketvirtadienio) el. paštu ramune@lsta.lt.  

Jeigu dabar finansinių duomenų (žr. 24 lentelė) pateikti negalite, atsiųskite vėliau, kai jau 

turėsite audituotus duomenis. Kilus klausimams dėl lentelių pildymo kreipkitės į Ramunę Gurklienę 

(mob. 8-686-98627) 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 

PRIDEDAME: Ūkinės veiklos apžvalgos formos (24 lentelės)  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Ūkinės veiklos apžvalgos formos (24 lentelės) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-941/666-VI-4-1 priedas 2022-03-14.xls) 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-941/666-VI-5 priedas 

 

TN: tn  

 

 
EUROPOS 
KOMISIJA  

Briuselis, 2022 03 02  

COM(2022) 83 final 

 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Žalia, skaitmeninė ir atspari ekonomika –   

mūsų Europos ekonomikos augimo modelis  

 
________ 

 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, 

TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI, Žalia, skaitmeninė ir atspari ekonomika – mūsų Europos ekonomikos 

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

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

941/666-VI-5-1 priedas 2022-03-14.zip) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0083&qid=1646815845957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0083&qid=1646815845957
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IS-941/666-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA pirmadienio webinaras_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. 

Narkūno rekomendacijos. 

 

Kvietimas_LŠTA pirmadienio webinaras_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis 

projektas_V. Narkūno rekomendacijos 

Kviečiame š.m. kovo 14 d. (pirmadienį) 14 val. į LŠTA pirmadienio šilumos tiekimo įmonių 

ir ekspertų pasitarimą, kurio metu V. Narkūnas pristatys rekomendacijas, įvertinus gautas įmonių 

pastabas dėl Pastatų statybos ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų šablono projekto.  

PRIDEDAMA: parengtas pastatų statybai ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų 

šablono projektas ir šiam projektui pateiktos pastabos iš Danfoss, Logstor, Šiaulių , Klaipėdos, 

Kauno ir Panevėžio įmonių.  

 
Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  
________________________________________________________________________________  

 

Pagarbiai,  
 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  
Sent: Thursday, February 3, 2022 12:27 PM 

Subject: PASTABOMS_ šilumos tinklų techninių sąlygų tipinis projektas_V. Narkuno rekomendacijos  

 
Laba diena, 

Š.m. sausio 10 d. vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro metu ekspertas Valdas Narkūnas pristatė 

problematiką dėl išduodamų pastatų šilumos ir karšto vandens įrenginių prijungimo techninių sąlygų. 
Susitikimo metu buvo sutarta, jog V. Narkūnas paruoš tipinį techninių sąlygų šabloną.    

Siunčiame Jums parengtą pastatų statybai ir renovavimui tinkamų prisijungimo sąlygų šablono 

projektą. Vėliau bus paruoštas atskiras šablonas magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų projektavimui. 

Kiekvienas šilumos tiekėjas galėtų papildyti prijungimo sąlygas pagal konkrečius savo poreikius.  
Maloniai prašome susipažinti ir pateikti savo pastabas/komentarus iki š.m. vasario 17 d. 

(ketvirtadienio) el.p. ramune@lsta.lt  Įvertinus Jūsų atsiliepimus galutinį projektą su rekomendacijomis V. 

Narkūnas pristatys artimiausiame LŠTA pirmadienio vebinare  (planuojama kovo mėn.).  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Webinare aptariami projektai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

941/666-VI-6-1 priedas 2022-03-14.zip) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExMTNiZTctN2UxOC00YTU5LWE4YjQtMzgwZjA5MjUwODRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_NmExMTNiZTctN2UxOC00YTU5LWE4YjQtMzgwZjA5MjUwODRh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-941/666-VI-7 priedas 

 
From: Euroheat & Power (EHP) <communications@euroheat.org>  

Sent: Tuesday, March 8, 2022 6:19 PM 

To: antanas.katinas@klenergija.lt 

Subject: Ukrainian DH community needs urgent support 
 

 
 

Dear Antanas Katinas, 
The Ukrainian district heating community needs urgent support to maintain a supply of heat and hot 

water to citizens! 

If you can help by providing materials and/or tools, please get in touch at communications@euroheat.org, we 
will forward your message to local partners in Ukraine. This letter (also available here in PDF format) was 

shared by EHP member KYIVTEPLOENERGO, the largest thermal energy supplier in Ukraine. They 

deliver heat and hot water to more than 3 million residents: 

 
To whom it may concern, 

Kyivteploenergo as a member of "Euroheat & Power", together with the Intersectoral Association of District 

Heating Companies of Ukraine "Ukrteplokomunenergo" address you with an urgent request to assist in the 

organization of humanitarian and technical aid, that will ensure uninterrupted work of emergency 

crews of heat supply companies in settlements located in the zone of hostilities. 

The most complicated situation is in the next cities: 

Kyiv, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Mykolaiv, Irpin, Bucha, Bila Tserkva, Borodyanka, Chernihiv, 
Kramatorsk, Brovary, Vyshgorod, Boryspil, Korosten, Zaporizhia, Berdyansk, Izum, Chuguiv, Lubny, 

Myrhorod, Okhtyrka, Mariupol, Melitopol, Kherson, Kakhovka, Nova Kakhovka. 

Despite the difficult working conditions, emergency crews are working there in an intensive mode 24/7 and 
providing heating and hot water to residents of these cities. 

We ask you to support us in this tough period and if possible, to provide assistance with materials and tools, 

the full list of which can be found below this letter. 

Sincerely, 
Viacheslav Bind, 

Chief Executive Officer 

MU “Kyivteploenergo” 
Arsentii Blaschuk, 

Head of Intersectoral Association "Ukrteplokomunenergo" 

 
Annex 1 

Protective equipment for workers and emergency crews: 

Body armor and helmets, mats, sleeping bags, backpacks 

First-Aid medical kits 
Technological equipment to support work: 

mailto:communications@euroheat.org
mailto:antanas.katinas@klenergija.lt
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb2hlYXQub3JnLw==
mailto:communications@euroheat.org
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb2hlYXQub3JnL2Fzc2V0L0EyNDFCN0U3JTJEMENEMiUyRDQzOTYlMkQ5MDVBNzUzNzdBM0U0N0YwLw==
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• Electric and generators (stationary, mobile) 

• Heaters of various types 
• Polyethylene film of at least 90 microns for closing glass windows (window openings) during 

shelling and to prevent freezing of technological premises 

• Latches of various types (diam. 50-200) for shutdown of the houses which have suffered as a result 
of bombing 

• Means for autonomous communication and base stations for them with a range of up to 20 km 

• Rechargeable lanterns 

• Cranks 
• Cordless angle grinders 

• Extinguishers 

• Power banks 

The international network for district energy, promoting sustainable heating and cooling in 

Europe and beyond. 

You received this email because: you have a user account on our website, your 
organisation is a member of EHP/DHC+ &/or you have subscribed to one of our marketing 

lists. Please use the links below to manage the way you receive information from us. 
 

    

Unsubscribe  
 

 

© 2022 Euroheat & Power  
Design & Development by Pixl8 

Membership software by ReadyMembership  
 

 
 

 

 

 

https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZXVyb2hlYXRwb3dlci8=
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FdXJvaGVhdFBvd2Vy
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9FdXJvaGVhdG9uVXR1YmU=
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb2hlYXQub3JnL21lbWJlci1ob21lcGFnZS9lbWFpbC11bnN1YnNjcmliZS5odG1sP3RpZD03RjI2N0NFNS0wRDdELTQ5RUMtQUY5RDY3REY3OTk1OUMxMSZyaWQ9NkMzQ0EyNzgtNDQ4MC00ODZFLTlENjVENDY5OTE5NUFCQ0ImbGlkPTA0RUZCNTZDLTJDRkQtNDYxMi04NTdGMjdCQ0Q4MDY2QjBELDA4OEMzRjU0LTgyM0MtNDQxNi1CMUFDQzU2RDcxQjg1QzMwJnJ0PWNvbnRhY3Q=
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly93d3cucGl4bDguY28udWs=
https://www.euroheat.org/e/t/c/A6EDB1A8-8F0C-40F3-8C4BD8C5DAD61B98/?link=aHR0cHM6Ly9yZWFkeW1lbWJlcnNoaXAuY29tLw==

