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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-942/667 

2022-03-17/2022-03-21 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-942/667-I-1 priede pateikiama: 

• EM 2022 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-95 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, 

o 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, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15, TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-I-1-1 priedas 2022-

03-21.doc). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-I-2 priede pateikiama: 

• EM 2022 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-96 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1-261 „DĖL 

ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS 

ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: 

tn, 

o ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS 

ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-

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

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

942/667-I-2-1 priedas 2022-03-21.doc). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2022 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. O3E-309 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, TN: tn, 

o ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-I-3-1 priedas 2022-03-21.doc). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-I-4 priede pateikiama: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/115dda60a37411ec966fd5047f7e7091
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9d13ae0a39b11ec966fd5047f7e7091
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ac2b830a37911ec966fd5047f7e7091
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
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• VERT 2022-03-17 pranešimas. VERT pritarė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimui, TN: tn. 

• VERT 2022 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. O3E-351 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn. 

o VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-18 iki 2022-09-29, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-I-4-1 

priedas 2022-03-21.doc). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-I-5 priede pateikiama: 

• LRV 2022-03-18 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės. Informacija 

atnaujinta 2022 m. kovo 18 d. TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2022-03-14 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo, TN: tn, 

o Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-942/667-II-1-1 priedas 2022-03-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-2 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-03-15 raštas VERT Nr. 30 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO 

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn,  

• AB „Panevėžio energija“ 2022-03-10 raštas VERT, LŠTA Nr. S22-010-0243 DĖL 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-3 priede pateikiama:  

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

valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, TN: tn, 

• Statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimų 

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-942/667-II-3-1 priedas 2022-03-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-4 priede pateikiama:  

• Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2022-03-14 – 2022-03-18) IŠRAŠAS, TN: tn. 

• LRS 2022-03-17 posėdis, IŠRAŠAS, TN: tn, 

• Seimas: PVM tarifas už šildymą bus laikinai kompensuojamas, 2022 m. kovo 17 d. 

pranešimas žiniasklaidai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-17 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-17/vert-pritare--vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimui.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b0dae250a5f811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-14/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-s%C4%85lygu-apraso.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f0e954f1a39911ec9e62f960e3ee1cb6
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220315_30_LSTA-rastas-VERT-supirkimo-tvarkai-VL.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220310_Panevezios-pastabos_S22-010-0243-002.pdf
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-bus-privalomas-statant-valstybes-ir-savivaldybiu-biudzeto-lesomis
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/TAK/75b16b40a06711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a03f1b3e-b373-4d17-b27b-d7cc78236ec9
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-41964
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=280328
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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o 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.“ Klausimu medžiaga, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-II-5-1 priedas 2022-03-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-6 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-03-16 raštas VERT Nr. 31 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PAKEITIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-7 priede pateikiama:  

• AM 2022-03-16 teikimas Nr. (14)-D8(E)-1281 dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių 

infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 6, 

7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-II-7-1 priedas 2022-03-

21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-II-8 priede pateikiama: 

• FM teikiamas LRV nutarimo projektas „DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO“, TN: 

tn, 

o LRV nutarimo projektą „DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ 

INVESTICIJŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO“ 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-942/667-II-8-1 priedas 2022-03-21.zip). 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-14 pranešimas. VERT: kovo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-03-15 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-15 pranešimas. Vėjuoti vasario orai lėmė išaugusią vėjo generaciją, TN: tn, 

o 2022 M. VASARIO MĖNESIO ELEKTROS RINKOS APŽVALGA, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-III-3-1 

priedas 2022-03-21.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-4 priede pateikiama  

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220316_31_LSTA_rastas_VERT_del_El_sanaudu_SKNM.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/da00d7f09ecf11ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/da00d7f09ecf11ec9e62f960e3ee1cb6
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220318_FinMin_Lydrasti-del-SK_03.16.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220318_FinMin_Lydrasti-del-SK_03.16.zip
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-14/vert-kovo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-15/vejuoti-vasario-orai-leme-isaugusia-vejo-generacija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-15/vejuoti-vasario-orai-leme-isaugusia-vejo-generacija.aspx
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• LEA 2022-03-14 raštas Nr. SD-45 DĖL 2021 METAIS VYKDYTO ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DOKUMENTŲ PATIKRINIMO, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-5 priede pateikiama  

• LEA 2022-03-15 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA 

FIKSUOTI IR SKELBTI NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ 

PASIŪLYMŲ – PASIRINKTO PLANO – KAINAS, TN: tn. 

• LEA 2022-03-18 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA 

SKELBTI INFORMACIJĄ APIE DEGALŲ KAINŲ POKYČIUS BALTIJOS ŠALYSE, 

LENKIJOJE IR VOKIETIJOJE (ATNAUJINTA), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-03-14 raštas EM, AM Nr. 29 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-7 priede pateikiama  

• AB Šiaulių energija“ 2022-03-16 raštas Nr. SD-701 LŠTA DĖL INFORMACIJOS 

PATIKSLINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-III-8 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-17 pranešimas. VERT išsprendė ginčą, kilusį tarp UAB „Alytaus šilumos 

tinklai“ ir UAB ,,Achema Gas Trade“ dėl tarifo už neapskaitytą dujų kiekį taikymo, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-942/667-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-03-14 pranešimas. Supaprastinta energijos tinklų apsaugos zonų rengimo tvarka, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-IV-2 priede pateikiama  

• VERT: NESIIMANT SPRENDIMŲ, ELEKTROS KAINA ŠIEMET GALĖTŲ AUGTI IKI 

50 PROC., DUJŲ – IR 200 PROC. Gabrielė Sagaitytė, www.LRT.lt, 2022.03.16, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-IV-3 priede pateikiama 

• LIETUVA PAGAL ŠĮ RODIKLĮ – DUGNE: TINKAMAI NESPRENDŽIAMA IR 

MILIJONUS GYVYBIŲ PASAULYJE NUSINEŠANTI PROBLEMA, 2022 m. kovo 16 d. 

Sigutė Limontaitė, www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-IV-4 priede pateikiama 

• GYVENTOJAI GAUS MAŽESNES SĄSKAITAS UŽ ŠILDYMĄ VASARĮ, NORS 

ŠILUMA BRANGO, 2022-03-14 BNS, www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-IV-5 priede pateikiama 

• MAIKŠTĖNAS: RUSIJA TYLŲJĮ ENERGETIKOS KARĄ PRADĖJO DAR IKI 

UKRAINOS UŽPUOLIMO, Evelina Laučiūtė, „Delfi TV“ laida „Iš esmės“, 

www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 18 d., TN: tn. 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220314_LEA_SKP_2021-m._doc_patikros_rastas.docx
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-fiksuoti-ir-skelbti-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-pasiulymu-pasirinkto-plano-kainas/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-skelbti-informacija-apie-degalu-kainu-pokycius-baltijos-salyse-lenkijoje-ir-vokietijoje/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220314_29_LSTA-Rastas-del-spec.-zemes-planu.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-17/vert-issprende-ginca-kilusi-tarp-uab-alytaus-silumos-tinklai-ir-uab-achema-gas-trade.aspx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-energijos-tinklu-apsaugos-zonu-rengimo-tvarka
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1645462/vert-nesiimant-sprendimu-elektros-kaina-siemet-galetu-augti-iki-50-proc-duju-ir-200-proc
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/lietuva-pagal-si-rodikli-dugne-tinkamai-nesprendziama-ir-milijonus-gyvybiu-pasaulyje-nusinesanti-problema.d?id=89469965
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2022/03/14/gyventojai-gaus-mazesnes-saskaitas-uz-sildyma-vasari-nors-siluma-brango
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89731463
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V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-942/667-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 35-oji tarptautinė statybos pramonės paroda Latvijoje „BŪSTAS I“, TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-1 priede pateikiama 

• INFO_2022-03-07 BSAM seminaras medžiaga_Smart DH turto valdymas: patirtis ir 

sprendimai, (tiesioginės nuorodos tekste)  

o 2022-03-07 BSAM seminaro _Smart DH turto valdymas: patirtis ir sprendimai 

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

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

942/667-VI-1-1 priedas 2022-03-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-2 priede pateikiama 

• Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas informavimas_Šilumos energijos suvartojimą 

mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui. 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-03-21 pirmadienio vebinaras_biodulkių deginimo sprendimai esamuose 

katiluose, 

o Biodulkių deginimo sprendimai, praktikos pavyzdžiai (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-VI-3-1 priedas 2022-03-21.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-03-28  pirmadienio mokymai_kibernetinis saugumas, 

• LŠTA INFO. Nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-04-04_Bendravimas su žiniasklaida, 

o Kaip bendrauti su žiniasklaida? © Rytis Juozapavičius (bukletas) (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-VI-4-1 priedas 2022-03-

21.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-5 priede pateikiama 

• Lietuvos standartizacijos departamento 2022-03-15 pranešimas. Išleistas 5-asis 2022 m. 

Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris. TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o 5-asis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris. TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-VI-5-1 

priedas 2022-03-21.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-942/667-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Įmonių vadovų 2022-03-17 d. pasitarimas. 

• Prisijungimo sąlygų šablonas „PASTATO AR JO DALIES ŠILUMOS BEI KARŠTO 

VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, 

REKONSTRAVIMO) PRIE CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ SĄLYGOS“ 

https://lsta.lt/aktualijos/35-oji-tarptautine-statybos-pramones-paroda-latvijoje-bustas-i/
https://www.lsd.lt/index.php?-59957094
https://www.lsd.lt/index.php?-59957094
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IS-942/667-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 
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 

 

2022 m. kovo 14 d. Nr. 1-95 

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“: 

2. 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 pateikiami MXD, DWG, QGZ ar kitu lygiaverčiu 

duomenų formatu, kai jie teikiami kartu su jų erdvinių duomenų rinkiniais ir šių erdvinių duomenų 

rinkinių specifikacija. Brėžiniai gali būti pateikti ir PDF duomenų formatu, kai jie teikiami be 

erdvinių duomenų rinkinių. 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. Papildau 91 punktu: 

„91. Už erdvinių duomenų rinkinių atitiktį Plano sprendiniams ir Tvarkos aprašo 

reikalavimams atsakingas Plano rengėjas ir Plano iniciatorius.“ 

2. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

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

reikalavimų.“ 

2. 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) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/115dda60a37411ec966fd5047f7e7091
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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).“ 

5. 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.“ 

6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip: 

„25. Plane nustatyta Objekto apsaugos zona ir (ar) MD teritorija gali būti keičiama (dėl 

Objekto rekonstravimo, nustačius Objekto apsaugos zonos ir (ar) MD teritorijos nustatymui 

naudotų, Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų neatitikimus faktinėms 

Objekto koordinatėms, ar kitų priežasčių): 

25.1. rengiant Plano (jo dalies) pakeitimą, jeigu nėra rengiami Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 

1–5 punktuose nurodyti dokumentai, arba; 

25.2. rengiant dokumentą (dokumentus), nurodytą (nurodytus) Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 

1–5 punktuose. Šiuo atveju Plano (jo dalies) sprendiniai galioja tol, kol nėra parengtas ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1–5 punkte 

nurodytas dokumentas, keičiantis Plane (jo dalyje) nustatytą Objekto apsaugos zoną ir (ar) 

MD teritoriją.“ 

7. Papildau 26 punktu: 

„26. Planas (jo dalis) keičiamas vadovaujantis Tvarkos apraše nustatyta Plano rengimo, 

derinimo ir tvirtinimo tvarka“. 

 

Energetikos ministras           Dainius Kreivys 

 

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, Suvestinė redakcija nuo 2022-

03-15, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-I-1-1 

priedas 2022-03-21.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
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IS-942/667-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 24 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-261 „DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR 

VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. kovo 14 d. Nr. 1-96 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės 

tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu 

Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginiai kontroliuojami nuo jų prijungimo 

prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (t. y. darbo mašinos, 

įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai 

kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.“ 

2. Papildau 9.41 papunkčiu: 

„9.41. energetikos įmonių pasirengimo verstis prekyba naftos produktais tikrinimas ir 

leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimas;“. 

2. Papildau 9.51 papunkčiu: 

„9.51. naujai statomų, įrengiamų, rekonstruojamų, modernizuojamų energetikos objektų ir 

energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas dėl šių 

energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių 

įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams ir energetikos objektų ir 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo ir derinimo laikotarpiui 

išdavimas, kai suteikiama teisė atlikti paleidimo ir derinimo darbus šiems energetikos objektams ir 

energetikos įrenginiams: 

9.51.1. elektrinėms (ir elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginiams), kurių galia 

didesnė kaip 100 kW; 

9.51.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms; 

9.51.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems 

punktams; 

9.51.4. vartotojų aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiams; 

9.51.5. katilinėms , kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą, ir 

elektrinėms (šilumos daliai);“. 

4. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„9.6. naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir 

energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas dėl šių 

energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių 

įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybės saugiai, patikimai juos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9d13ae0a39b11ec966fd5047f7e7091
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naudoti pagal paskirtį ir energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo 

pažymų išdavimas šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams: 

9.6.1. elektrinėms ir katilinėms; 

9.6.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais 

pagrindais valdomiems 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams 

priklausiniams; 

9.6.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

valdomoms transformatorių pastotėms, skirstomiesiems punktams, 20 kV ir aukštesnės įtampos 

elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams; 

9.6.4. vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginiams; 

9.6.5. gamintojų ir gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos įrenginiams, kai 

įrengtoji generuoti galia yra 30 kW ar didesnė; 

9.6.6. lokaliesiems 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams 

priklausiniams; 

9.6.7. didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų 

įrenginiams (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo 

įrenginiams); 

9.6.8. pastatų gamtinių dujų sistemoms, kai įrengto dujinio įrenginio vardinė galia yra 100 

kW ar didesnė; 

9.6.9. gamtinių dujų saugykloms; 

9.6.10. suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalams ir saugykloms; 

9.6.11. skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinėms; 

9.6.12. suskystintų naftos dujų degalinėms, suslėgtų gamtinių dujų degalinėms; 

9.6.13. degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemoms; 

9.6.14. suskystintų naftos dujų talpykloms, pilstymo stotims, postams, sandėliams; 

9.6.15. magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams; 

9.6.16. naftos perdirbimo įrenginiams; 

9.6.17. naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms; 

9.6.18. šilumos tiekimo tinklams ir jų priklausiniams; 

9.6.19. statinio šilumos punktams ir šildymo bei karšto vandens sistemoms, išskyrus 1 ar 2 

butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, 

turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių 

galia mažesnė kaip 50 kW; 

9.6.20. pastatų katilinėms ar vietinio šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kai šilumos 

gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė; 

9.6.21. visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais 

pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba 

savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia 

yra 30 kW ar didesnė;“. 

5. Papildau 9.61 papunkčiu: 

„9.61. energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų 

išdavimas šiais atvejais: 

9.61.1. kai yra nustatyta aplinkotvarkos atstatymo defektų, kurie dėl nepalankių oro sąlygų 

negali būti pašalinti prašymo išduoti šiame papunktyje nurodytą pažymą metu; 

9.61.2. kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės atlikti įrengtos saulės šviesos elektrinės 

natūrinių bandymų visa apimtimi. Tokiu atveju gamintojas pateikia su perdavimo sistemos 

operatoriumi ar skirstomųjų tinklų operatoriumi suderintą natūrinių bandymų ataskaitą, kurioje 

nurodoma konkreti data iki kurios bus atlikti elektrinės natūriniai bandymai visa apimtimi. Iki 

nurodytos datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų 

tinklų operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma 

pripažįstama negaliojančia;“. 

6. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„9.7. vartotojų suskystintų naftos dujų įrenginių, nenurodytų Aprašo 9.6 papunktyje, 

kontrolė ir elektros, gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūra;“. 

7. Pakeičiu 9.10 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„9.10. energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimas, 

dalyvavimas tiriant nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, ir 

nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos kvietimą;“.  

8. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„10.1. prieš pradedant paleidimo ir derinimo darbus Aprašo 9.51 papunktyje nurodytiems 

energetikos įrenginiams ir prieš pradedant eksploatuoti Aprašo 9.6 papunktyje nurodytus pastatytus, 

rekonstruotus, modernizuotus energetikos objektus ir energetikos įrenginius;“. 

9. Papildau 10.11 papunkčiu: 

„10.11. kai statomos, įrengiamos, rekonstruojamos, modernizuojamos transformatorių 

pastotės, skirstyklos, skirstomieji punktai ir įtampa šiems energetikos objektams ir energetikos 

įrenginiams įjungiama etapais, Taryba atlieka atskirą kiekvieno etapo, kurio metu įjungiama įtampa, 

darbų patikrą;“. 

10. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.2. visuomeninės paskirties pastatų, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais 

pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba 

savivaldybės institucija, elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, kai jų visų bendra galia 

objekte didesnė kaip 100 kW;“. 

11. Pakeičiu 13.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.3.5. suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginiai ir skirstomieji dujotiekiai;“. 

12. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 

„14. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir 

energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai atliekami Tarybos 

pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, esant Tarybos darbuotojo teikimui: 

14.1. jeigu yra gauta informacija ar pagrįstas asmens pranešimas, kad dėl galimai 

netinkamai eksploatuojamo energetikos objekto, energetikos įrenginio, vartotojo energetikos 

įrenginio ir (ar) netinkamos energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros kyla techninės saugos 

rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai; 

14.2. tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, susijusius su energetikos 

objektais, energetikos įrenginiais, vartotojų energetikos įrenginiais (iki technologinio įrenginio (t. y. 

darbo mašinos, įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje) ar prietaiso, vartojančio energiją), 

energetikos objektų statinių naudojimu ar energijos vartojimu, dalyvaujant Aprašo 9.10 papunktyje 

nurodytų nelaimingų atsitikimų tyrime, taip pat jeigu pagal energetikos įrenginio eksploatavimo 

atitikties deklaracijas nustatoma, kad kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir 

aplinkai.“ 

13. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„15.4. visuomeninės paskirties pastatų, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais 

pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba 

savivaldybės institucija, elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, kai jų galia nuo 30 kW iki 

100 kW galios;“. 

14. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Aprašo 9.51 ir 9.6 papunkčiuose nurodytas pažymas išduoda Tarybos darbuotojas, 

kuriam Tarybos nustatyta tvarka dokumentų valdymo sistemoje yra paskirta šiame punkte nurodyta 

užduotis.“ 

15. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip: 

„21. Tarybos darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami 

išjungtų energetikos įrenginius, jeigu nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, gedimas, 

sutrikimas, jei dėl jų gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar kyla pavojus 

žmonių gyvybei ir saugumui. Neįvykdžius šių reikalavimų, Tarybos darbuotojas turi teisę 
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pareikalauti, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) 

energijos išteklių tiekėjas.“ 

16. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: 

„22. Apie Tarybos darbuotojo surašytame privalomame vykdyti nurodyme (toliau – 

Nurodymas) įrašytų pažeidimų šalinimo eigą energetikos įmonė privalo informuoti raštu Tarybą 

Nurodyme nustatytais terminais. Nurodymo formą nustato Taryba.“ 

17. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 

„23. Tarybos darbuotojas kontroliuoja Nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą. Iškilus 

abejonių, ar tikrai šalinami Nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo 

apie pažeidimų pašalinimą, Tarybos darbuotojas gali tai patikrinti vietoje.“ 

18. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Taryba turi teisę tikrinti įmones, kaupiančias naftos produktų ir naftos valstybės 

atsargas, bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdama į nuosavybės valdymo formą, laikymo vietą ar 

sąlygas. Tarybos darbuotojas pagal kompetenciją turi teisę įeiti į įmonės teritoriją, patalpas, tikrinti 

atsargas, patikrinti reikiamus dokumentus ir gauti jų kopijas.“ 

19. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip: 

„25. Tarybos darbuotojas planinius energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos 

objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo 

laiku. Tikrinant turi dalyvauti energetikos objekto ar energetikos įrenginio savininkas (valdytojas) 

ar jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – Tarybos darbuotojas turi 

teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir energetikos įrenginius. Esant ekstremaliajai 

energetikos padėčiai, atliekant neplaninius patikrinimus, tiriant energetikos objektų ir energetikos 

įrenginių, energetikos objektų statinių avarijas ar jų darbo sutrikimus, Tarybos darbuotojas, pateikęs 

tarnybinį pažymėjimą įmonės (įstaigos) atstovui, bet kuriuo paros metu turi teisę netrukdomai 

tikrinti energetikos objektus ir energetikos įrenginius.“ 

20. Papildau 251 punktu: 

„251. Tarybos darbuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti patikrinimą energetikos objekte, jeigu 

šiame energetikos objekte patikrinimui atlikti nėra užtikrinami saugos ir sveikatos reikalavimai. 

Patikrinimas turėtų būti atliekamas tik gavus šio energetikos objekto savininko (valdytojo) 

pranešimą apie sudarytas saugias ir sveikatai nepavojingas sąlygas patikrinimui atlikti energetikos 

objekte.“ 

21. Pripažįstu netekusiais galios 1–8 priedus. 

 

 

 

Energetikos ministras  Dainius Kreivys 

 

ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ 

KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15, TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-I-2-1 priedas 2022-03-21.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d82fc2406fe511e484b9c12b550436a3/asr
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IS-942/667-I-3 priedas 

 

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. kovo 14 d. Nr. O3E-309 

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. kovo 10 d. pažymą Nr. O5E-

314 „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: 

Pakeisti Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas nauja redakcija nedėstomas): 

 

„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

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

PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nutaria: 

1. Patvirtinti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad 2022 m. kovo mėn. organizuojant šilumos aukcioną, taikant Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 16 punktą, palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos ir su šilumos aukciono organizavimu susijusi informacija skelbiama ne vėliau kaip 

21 einamojo kalendorinio mėnesio dieną.“ 

 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-03-15, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

942/667-I-3-1 priedas 2022-03-21.doc). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8ac2b830a37911ec966fd5047f7e7091
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
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IS-942/667-I-4 priedas 

 

VERT 2022-03-17 pranešimas. VERT pritarė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimui  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė nutarimo „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimui, kuriuo siekiama atsižvelgti į 

šilumos aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl prognozuojamos biokuro kainos nustatymo 

tvarkos. 

Esminiai pakeitimai: 

✓ Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje, tiekimui sudaro daugiau nei 5 

– prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro 

įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro (skiedrų) pirkimo pardavimo sandorių 

kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis apskrityje. 

✓ Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina šalyje sudaro daugiau nei 50 sandorių, 

prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro 

įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro (skiedrų) pirkimo pardavimo sandorių 

kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje. 

✓ Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje, tiekimui sudaro daugiau nei 5, 

o šalyje mažiau nei 50, prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro 

biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro (skiedrų) 

pirkimo pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje. 

  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-17 posėdžio medžiaga galite ČIA .  

______ 
 

TN: tn 

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-03-17 

 

Galiojanti 

suvestinė redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 
2022-03-17 Nr. 2022-04933  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-351 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 

Nėra 

Galioja   

Įsigalioja 2022-03-18 (Nutarimo 

1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 

2022 m. rugsėjo 30 d.) 

Priėmė: 

Valstybinė 

energetikos 

reguliavimo taryba  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
TAR, 2022-03-17, 

Nr. 4933 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-17/vert-pritare--vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-apraso-pakeitimui.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b0dae250a5f811ec8d9390588bf2de65
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NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 

27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO 

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. O3E-351 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalimi, 

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

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m. kovo 16 d. pažymą Nr. O5E-

341 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 

„Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba 

nu ta r i a : 

1. Pakeisti Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro 

kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas): 

1.1. Pakeisti Aprašo 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„5.2. Prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje ir prognozuojamą 

mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam 

kaina prognozuojama, 13 dienos, arba likus ne mažiau, kaip 2 dienoms iki šilumos supirkimo 

aukciono.“  

1.2. Papildyti Aprašą 13.3.6.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.6.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra mažiau nei 5, prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma, kaip per paskutinius tris biokuro biržoje 

vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro 

tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis 

aritmetinis vidurkis šalyje.“ 

1.3. Pakeisti Aprašo 13.3.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3.7.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma kaip vidutinės svertinės per paskutinius tris 

biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės 

ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir 

kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis apskrityje.“ 

1.4. Papildyti Aprašą 13.4.6.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„13.4.6.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų medienos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra mažiau nei 50, prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma, kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius 

biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo 

biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis 

vidurkis šalyje.“  

1.5. Pakeisti Aprašo 13.4.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„13.4.7.1 Jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) šalyje yra 50 ar daugiau, prognozuojama mėnesio i 

biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma kaip vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro 

biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir 

mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir 

kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje.“ 

1.6. Pripažinti netekusiu galios 13.3.61 papunktį. 

1.7. Pripažinti netekusiu galios 13.4.61 papunktį. 
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2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 30 d. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

_______ 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-18 iki 2022-09-29, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-942/667-I-4-1 priedas 2022-03-21.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
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IS-942/667-I-5 priedas 

 

LRV 2022-03-18 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 18 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 rekomenduojamas. 

Maistas vartojamas tik tam skirtose vietose. 

Kino teatruose – atsisakoma reikalavimo išlaikyti laisvos kėdės atstumą tarp ne kartu 

atėjusių žiūrovų, jei valgoma ar geriama. 

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. 

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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Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų. 

Socialinės paslaugos 

Paslaugų gavėjams, lankytojams ir paslaugų teikėjams privaloma dėvėti respiratorius. 

Lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. 

Ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu. 

Bent 2 m atstumas tarp asmenų. 

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

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Švietimas 

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

Neformalusis vaikų švietimas: 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo. 

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 

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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prevencijos priemonės (pvz., respiratorių dėvėjimas). 

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

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

Kitos sritys 

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

nebetaikomi. 

Po kontakto darbe darbdaviui rekomenduojama organizuoti testavimą. 

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

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Saviizoliacija 

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. 

  

 

 

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
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IS-942/667-II-1 priedas 

 

VERT 2022-03-14 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir skelbia viešajai konsultacijai 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir 

pasiūlymus siųskite iki 2022 m. kovo 15 d. (imtinai). 

Projektu siekiama atsižvelgti į šilumos aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl 

prognozuojamos biokuro kainos nustatymo tvarkos. 

Esminiai pakeitimai: 

− Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje, tiekimui sudaro daugiau nei 

5 – prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius 

biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro (skiedrų) pirkimo pardavimo 

sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis apskrityje. 

− Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina šalyje sudaro daugiau nei 50 sandorių, 

prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius 

biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro (skiedrų) pirkimo pardavimo 

sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje. 

− Numatytas skirtingas skaičiavimas: kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis (vnt.) 

mėnesio, kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje, tiekimui sudaro daugiau nei 

5, o šalyje mažiau nei 50, prognozuojama kaina nustatoma kaip per paskutinius tris 

biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies biokuro 

(skiedrų) pirkimo pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis 

vidurkis šalyje. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt.  

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-03-15 (imtinai).  

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir Projektą 

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

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

942/667-II-1-1 priedas 2022-03-21.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-14/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-s%C4%85lygu-apraso.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a7df0f22a39911ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e010f7b6-44af-437f-8c3e-768e6dc09575
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f0e954f1a39911ec9e62f960e3ee1cb6
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IS-942/667-II-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Valstybinė 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) parengtu Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

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

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), 

pakeitimo projektu (toliau – Projektas). Šilumos tiekėjai Projektui detales pastabas pateikė tiesiogiai 

arba tai padarė kovo 3 d. Tarybos organizuoto Projekto pristatymo metu, todėl šiuo raštu teikiame 

tik principinius (koncepcinius) pasiūlymus Supirkimo tvarkai. 

 

Siūlome Supirkimo tvarkoje šilumos gamybos aukcionus įgyvendinti tokiais principais: 

 

2. Kasmėnesiniai šilumos gamybos aukcionai 

Mėnesiniai šilumos gamybos aukcionai organizuojami garantuojamai minimaliai (bazinei) šilumos 

gamybos galiai su garantuojamu tokio pagaminto kiekio supirkimu į centralizuoto šilumos tiekimo 

(toliau – CŠT) sistemą. Pavyzdžiui, 45 % nominalios galios arba kitam technologiniam minimumui, 

kuriuo stabiliai gali dirbti aukciono dalyviai savo turimais šilumos gamybos įrenginiais pagal šiuos 

principus: 

1. Visi šilumos gamybos įrenginiai (toliau – ŠGĮ) šaltuoju laikotarpiu stabiliai minimalia galia 

dirba visą mėnesį, kadangi suminė šilumos gamybos galia neviršija CŠT sistemos poreikio. 

2. Geras CŠT patikimumas ir gaunamos bent minimalios pajamos veiklos vykdymui. 

3. Šilumos kainas ir galimas pajamas lemia Tarybos nustatomos palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos. 

4. Jei CŠT sistemoje nėra konkurencijos (todėl, kad mažas kiekis aukcione ŠGĮ), tai visa 

superkama šiluma perkama kainomis, ne didesnėmis kaip palyginamosios sąnaudos (kaip ir iki 

šiol). 

5. Šiltuoju laikotarpiu daugeliu atveju būtų reali konkurencija ir bazinėje šilumos gamyboje.   

 

B. Balansavimas 

Prieš 1-3 paras visi konkuruojantys šilumos gamintojai teikia pasiūlymus papildomai 

(balansuojančiai) šilumos gamybai, didinant veikiančių ŠGĮ (ar kitų) galią, skaidant pasiūlymus į 

MW dydžio kvotas, skirtingomis kainomis ir t.t. Visa tai leistų: 

1. Prieš 1-3 paras galima tiksliai numatyti šilumos poreikius CŠT sistemoje. 

2. Ne visi ŠGĮ „tilps“ į šį rinkos segmentą, todėl bus aktyvi konkurencija kainomis (pavyzdžiui, 

Kaune). 

3. Suplanuotas šilumos kiekis būtų patikimai ir nupirktas – mažiau ginčų ir skundų tarp rinkos 

dalyvių. 

4. Bet kada operatyviai gali būti superkama ir liekamoji šiluma, vietoje veikiančių aukcionams 

priskirtų ŠGĮ, jeigu ši atliekinė šiluma pigesnė. Be to, liekamosios šilumos kiekis labiau 

prognozuojamas trumpuoju laikotarpiu. 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-03-15 Nr. 30 

Į 2022-02-18 Nr.  R2-(ŠGK)-1051 

    

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

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

http://www.lsta/
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5. Suderinamas patikimumas su ekonominiu efektyvumu. Prioritetas – efektyviausiems ŠGĮ. 

Efektyviausi ŠGĮ laimėtų tiek bazinį, tiek tikėtina ir balansavimo aukcioną.  

6. Tikėtina atpigs šiluma šalčiausiais mėnesiais dėl aktyvios rinkos dalyvių konkurencijos CŠT 

sistemose, kur yra didelis skaičius nepriklausomų šilumos gamintojų.     

7. CŠT įmonėms reikėtų mažiau pikinių ir rezervinių dujinių katilų bei pačių gamtinių dujų, jeigu 

poreikiui užtenka kitų veikiančių ŠGĮ, o realus šilumos poreikis patikimai prognozuojamas. Tai 

mažintų bendruosius šilumos gamybos kaštus. 

8. Nustojus veikti atskiriems ŠGĮ, kiti tuo metu veikdami ne pilna galia ir padidinę galią galėtų 

kompensuoti prarastą dėl sustojimo pajėgumą. Mažiau reikės dujų panaudoti CŠT įmonėms.   

 

C. Rezervavimas 

Parametrų palaikymui ir rezervavimui CŠT įmonės privalo turėti pikinius – rezervinius iškastinio 

(daugiausiai dujinio) kuro  katilus. 

1. Jei būtų tiksliai prognozuojamas galios poreikis (prieš 1-3 paras), tai jis gali būti tenkinamas 

veikiančiais aukcionui priskirtais įrenginiais ir tai sumažintų rezervinių katilų poreikį atskirose 

CŠT sistemose, jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai turėtų prievolę dalyvauti kiekviename 

mėnesiniame aukcione. 

2. CŠT brangesnius (reguliuojamus) ŠGĮ gali jungti tik tuo atveju, jei trūksta „aukcioninių“ 

veikiančių ŠGĮ galios arba jie neplanuotai nustojo veikti.  

3. Esama dujų kainodara jau yra pritaikyta trumpam ir finansiškai neskausmingam dujinių 

įrenginių darbui (iki kelių parų). 

4. CŠT įmonė gali tiksliai palaikyti parametrus pas vartotojus, pasinaudodama veikiančiais ŠGĮ, 

kai planavimas vyksta trumpu laikotarpiu. 

5. Ši siūloma schema mažintų pikinių katilų poreikį ir dujų vartojimo pajėgumų galios užsakymo 

apimtis. 

 

Asociacijos nuomone, aprašyti koncepciniai pasiūlymai Supirkimo tvarkai nesunkiai 

įgyvendinami techniškai bei nebūtinas Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas. CŠT sektoriaus 

skaitmenizacija turi galimybę vykdyti tokius ar panašius aukcionus virtualioje erdvėje. Be to, 

siūlomi pakeitimai iš esmės nekeistų galiojančios supirkimo tvarkos, bet spręstų rinkos dalyvių 

finansinių srautų suderinamumą, nedidinant arba minimaliai didinant šilumos kainas gyventojams.  

Tikimės iš Tarybos konstruktyvaus pasiūlymo įvertinimo. 

 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-942/667-II-3 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. 

 

Statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimų 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-

942/667-II-3-1 priedas 2022-03-21.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://am.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-bus-privalomas-statant-valstybes-ir-savivaldybiu-biudzeto-lesomis


 

27 

 

IS-942/667-II-4 priedas 

 

TN: tn  
 

Lietuvos Respublikos Seimo savaitė 

(2022-03-14 – 2022-03-18) 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 10 d. posėdyje 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 15 d. (antradienio) posėdžių 

Darbotvarkė 

 

IŠRAŠAS 

 

1-1. Darbotvarkės tvirtinimas 10.00–10.10  

1-4. XIVP-1314 

(2) 

Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 papildymo 

1252 straipsniu ir 1252 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projektas 

teikėjas – LRV/ Gintarė 
Skaistė (ministrė) 

pranešėjas – BFK 

10.50–11.20 

svarstymas 
 

(taikoma skubos tvarka) 

pateikimo data 

2022-03-10 

BFK 

1-5. Balsavimas dėl projektų 

11.10–11.40 

1-7.2. XIVP-1366 Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 

39, 48, 50, 52, 98 ir 100 

straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėjas – EK 

svarstymas 

 
(taikoma skubos tvarka) 

pateikimo data 

2021-03-10 

EK 
 

1-9. Balsavimas dėl projektų 

12.25–12.50 

1-10. Seimo narių pareiškimai 12.50–13.00  

 PERTRAUKA 13.00–14.00  

2-1. Vyriausybės pusvalandis 14.00–14.30  

2-3. XIVP-1164 

(2) ES 

Šilumos ūkio įstatymo  

Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 
28, 29 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo priedu 

įstatymo projektas 

teikėjas – LRV/ Dainius 
Kreivys (ministras) 

pranešėjai – Andrius 

Kupčinskas (EK), 
Justinas Urbanavičius 

(EDPK) 

14.50–15.00 

svarstymas  

pateikimo data 

2021-12-14 
EK (2) 2022-03-09 

2-8. Balsavimas dėl projektų 

15.50–16.20 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75b16b40a06711ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a03f1b3e-b373-4d17-b27b-d7cc78236ec9
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1314*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1366*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1164*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
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2-12.1. XIVP-1363 Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo  
Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo septintuoju1 skirsniu 

įstatymo projektas 

pranešėjas – Dainius 

Kreivys (ministras) 
16.45–17.00 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis – AAK 
papildomas –  

siūloma svarstyti 

2022-04-21 

registracijos data  

2022-03-02 
TD 2022-03-08 

2-12.2. XIVP-1364 Energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 

ir 18 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

pranešėjas – Dainius 

Kreivys (ministras) 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – AAK 

papildomas –  

siūloma svarstyti 
2022-04-21 

registracijos data  

2022-03-02 

TD 2022-03-08 

2-13. XIVP-1215 Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo  

Nr. XI-1375 2 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

pranešėjas – Romualdas 

Vaitkus/ 4 SN 

17.00–17.10 

pateikimas 
siūlomi komitetai: 

pagrindinis – AAK 

papildomas –  
siūloma svarstyti 

2022-05-19 

registracijos data  

2021-12-09 

TD 2021-12-13 

ESTG 2022-01-05 

2-14. XIVP-298 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-7516 19 

straipsnio 4 dalies pakeitimo 
įstatymo projektas 

pranešėja – Dovilė 

Šakalienė/ 6 SN 

17.10–17.25 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2021-03-03 

TD 2021-03-16 
ESTG 2021-03-16 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-15. XIVP-1291 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėjas – Kęstutis 

Vilkauskas/ 8 SN 

17.25–17.35 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-01-17 

TD 2022-01-25 
ESTG 2022-02-08 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-16. XIVP-1299 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėja – Guoda 

Burokienė/ 19 SN 

17.35–17.45 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-01-20 

TD 2022-01-27 
ESTG 2022-02-08 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1363*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1364*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1215*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-298*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1291*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1299*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
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2-17. XIVP-1307 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 
straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjas – Jonas 

Pinskus (Andrius 
Palionis) 

17.45–17.55 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis –  

papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-01-27 
TD 2022-02-04 

ESTG 2022-02-22 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-18. XIVP-1309 Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjas – Jonas 
Pinskus (Andrius 

Palionis) 

17.55–18.05 

pateikimas 
siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  

papildomas –  
siūloma svarstyti 

registracijos data  
2022-01-28 

TD 2022-02-04 

ESTG 2022-02-22 

 
Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-19. XIVP-1310 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. XII-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėja – Monika 

Ošmianskienė 

18.05–18.15 

pateikimas 
siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  

papildomas –  
siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-01-31 

TD 2022-02-07 

ESTG 2022-02-23 
 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-20. XIVP-1313 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėja – Guoda 

Burokienė (Aušrinė 

Norkienė) 

18.15–18.25 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-02-03 

TD 2022-02-07 

ESTG 2022-02-22 
 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-21. XIVP-1319 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėjas – Petras 

Gražulis 

18.25–18.40 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-02-09 

TD 2022-02-18 
ESTG 2022-03-01 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-22. XIVP-1334 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėjas – Gintautas 

Kindurys 

18.40–18.50 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-02-18 

TD 2022-02-28 
ESTG 2022-03-09 

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1307*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1309*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1310*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1313*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1319*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1334*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
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2-23. XIVP-1341 Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 71 ir 92 
straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjas – Andrius 

Bagdonas 
18.50–19.05 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis –  
papildomas –  

siūloma svarstyti 

registracijos data  

2022-02-22 
TD 2022-03-01 

ESTG  

 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

2-24. Balsavimas dėl projektų 

19.00–19.30 

 Rezerviniai klausimai:   

 

Seimo Pirmininkė 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 10 d. posėdyje 

 
Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių 

darbotvarkė 

1-1. Darbotvarkės tvirtinimas 10.00–10.10  

1-4. XIVP-1314 

(2) 

Pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo Nr. IX-751 papildymo 
1252 straipsniu ir 1252 straipsnio 

pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projektas 

teikėjas – LRV/ Gintarė 
Skaistė (ministrė) 

pranešėjas – BFK 

10.50–11.20 

priėmimas 

 

(taikoma skubos tvarka) 

registracijos data 

(2)  
TD (2)  

svarstymo data  

(2) 2022-03-15 

1-6.2. XIVP-1366 Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 

39, 48, 50, 52, 98 ir 100 

straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas 

pranešėjas – EK 

priėmimas 

 
(taikoma skubos tvarka) 

registracijos data 

(2)  

TD (2)  
svarstymo data  

(2) 2022-03-15 

1-7. Balsavimas dėl projektų 

11.30–11.50 

1-8. Seimo narių pareiškimai 11.50–12.00  

1-9. Vyriausybės valanda 12.00–13.00  

 PERTRAUKA 13.00–14.00  

2-8. Balsavimas dėl projektų 

15.50–16.20 

2-21. Balsavimas dėl projektų 

18.40–19.00 

 Rezerviniai klausimai:   

r-2. Savaitės, prasidedančios kovo 21 diena, 
posėdžių darbotvarkės tvirtinimas 

pranešėja – Viktorija 
Čmilytė-Nielsen 

 

 

Seimo Pirmininkė 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1341*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1314*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1366*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
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LRS 2022-03-17 posėdis 

TN: tn  

 

IŠRAŠAS 

Darbotvarkės klausimas (2022-03-17, rytinis posėdis) 

Darbotvarkės klausimas 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2) 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1314(2)); priėmimas 

(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija) 

Pranešėjas(-ai): 

Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos 

Seimas 

Svarstymo eiga 

12:25:45 Kalbėjo Mykolas Majauskas 

12:26:36 Įvyko registracija (užsiregistravo 121) 

12:26:36 Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo; pritarta  (už 112, prieš 0, susilaikė 9)  

 

Projektas 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 

1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

2022 m.                              d. Nr. 

Vilnius 

  

1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 1252 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu: 

„1252 straipsnis. PVM kompensavimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte 

nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio. 

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

  

2 straipsnis. 1252 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1252  straipsnį. 

  

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas  

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

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

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo 

1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1252 straipsnio 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

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

patiektoms prekėms. 

  

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

  

Respublikos Prezidentas 

_______ 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-41964
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98f390c0a39011ec9e62f960e3ee1cb6
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.susije_l?p_id=1615632
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_detaliau&p_kl_stad_id=-85095
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79182
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_reg&p_reg_id=-38433
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-45325
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Seimas: PVM tarifas už šildymą bus laikinai kompensuojamas 

2022 m. kovo 17 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus, kuriais nutarta centralizuotai 

teikiamai šilumos energijai laikinai sumažinti lengvatinį PVM tarifą iki 0 proc., kompensuojant 

tiekėjams skirtumą iš valstybės biudžeto. 

Už šiuos įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIVP-1314(2) balsavo 112 Seimo narių, 

susilaikė 9 parlamentarai. 

Kaip anksčiau tvirtino Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, Vyriausybė pasiūlė šiam 

šildymo sezonui iš esmės nunulinti pridėtinės vertės mokestį centralizuotam šildymui ir tokiu būdu 

sumažinti šio šildymo sezono sąskaitas. 

Pagal priimtas pataisas, naujasis tarifas būtų taikomas atgaline tvarka – nuo 2022 m. sausio 

1 d. ir galios šiam šildymo sezonui – iki balandžio 30 d. Tokiu būdu siekiama iš dalies sumažinti 

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

Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl PVM, apskaičiuoto už šilumos energiją ir karštą 

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

„Tai yra trumpalaikis sprendimas, nes būsimam šildymo sezonui, manau, atsižvelgiant į tai, 

kokios bus dujų, šildymo ir elektros kainų tendencijos, reikės turbūt kitų, labiau horizontalių ir 

galbūt net ir korektiškesnių nei šitas sprendimų“, − dar pristatymo metu yra pažymėjusi 

Vyriausybės vadovė. 

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas papildomai Vyriausybei pasiūlė inicijuoti Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus, praplečiant ir paprastinant 

kompensacijų už šildymą kompensavimo mechanizmą. „Komitetas siūlo, kad kompensacijas už 

šildymą gautų ne tik mažas, bet ir vidutines pajamas gaunantys gyventojai, kurie dėl augančių 

energijos išteklių kainų, patiria itin reikšmingas šildymo išlaidas. Pažymėtina, kad šiuo metu 

Lietuvoje kompensacijas už šildymą gauna tik 110 tūkst. gyventojų ir tai sudaro nedidelę dalį visų 

namų ūkių“, − tvirtinama komiteto išvadoje. 

Šiuo metu centralizuotai teikiamai šilumos energijai galioja lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. 

  

Parengė 

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro patarėjas 

Rimas Rudaitis 

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai - 2022-03-17 12:45 

Rimas Rudaitis 

 
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=280328
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1314*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&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=
mailto:rimas.rudaitis@lrs.lt


 

33 

 

IS-942/667-II-5 priedas 

 

VERT 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 Oksana Statkevič 
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 
11. Dėl Skemų socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

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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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). 

 

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.“ Klausimu medžiaga, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-II-5-1 priedas 2022-03-21.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-03-17/skemu-socialines-globos-namai.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-942/667-II-6 priedas 

 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2022 m. vasario 2 d. raštu Nr. 16 kreipėsi į 

Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) su prašymu atlikti pakeitimus Šilumos 

kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), susijusius su patirtomis, bet 

nepadengtomis elektros energijos sąnaudomis. Taryba 2022 m. kovo 2 d. raštu Nr. R2-(ŠBK)-1312 

„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“ pateikė atsakymus / komentarus į Asociacijos 

prašomus Metodikos pakeitimus. 

 Kaip suprantame, Taryba pritaria Asociacijos siūlymams  keisti Metodiką, kad būtų 

užtikrintas patirtų sąnaudų padengimas. Papildomai norime priminti, kad elektros energijos 

sąnaudos šilumos tiekėjams yra reikšmingai padidėjusios, tačiau reguliuojamose šilumos kainose tai 

neatsispindi. Šios sąnaudos dengiamos iš skolinamų lėšų, kurių skolinimosi galimybės yra ribotos 

ar net jau kai kurių šilumos tiekėjų – išnaudotos, o palūkanos iš viso nekompensuojamos. 

Atsižvelgus į tai, Asociacija prašo greitų sprendimų į susidariusią situaciją. 

 Taryba 2022 m. kovo 2 d. rašte Nr. R2-(ŠBK)-1312 ties pirmu Asociacijos siūlymu 

nurodė: 

„Tarybos nuomone, kiekvieną mėnesį galutinę šilumos kainą koreguojant dėl elektros energijos 

technologinėms reikmėms kainos pokyčių, didėtų administracinė našta tiek Tarybai, tiek ūkio 

subjektams, o būtinųjų sąnaudų padengimas gali būti užtikrinamas kitais būdais, pavyzdžiui, 

vertinant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms 

sąnaudų neatitikimą“ 

 Prašome Tarybos patikslinti, ar būtinųjų sąnaudų padengimas bus užtikrinamas kitais 

būdais, pavyzdžiui, vertinant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos 

technologinėms reikmėms sąnaudų neatitikimą? Šilumos tiekėjai privalo žinoti tikėtinus Tarybos 

spendimus kainų perskaičiavimo metu, todėl svarbus žinoti, kokios sąnaudos bus pripažįstamos ir 

kada. Tarybos dvejonės ir neužtikrintumas (gali būti, galimai ir pan.) rinkos dalyvių netenkina: 

prašome nurodyti, ar Asociacijos aprašytos sąnaudos bus dengiamos kitais būdais nei nustatant 

konkretaus mėnesio šilumos kainas? 

 Taryba antru ir trečiu Asociacijos siūlymu pasisakė, kad „įvertino šių pakeitimų 

poreikį bei planuoja parengti ir viešajai konsultacijai pateikti Metodikos pakeitimo projektą / 

įvertino šių pakeitimų poreikį bei planuoja atsižvelgti į šį siūlymą ir pakeisti atitinkamas Metodikos 

nuostatas. Prašome patikslinti, kada Taryba planuoja Metodikos pakeitimo projektą pateikti viešam 

derinimui? 

 Atkreipiame dėmesį, kad Metodikos pakeitimai yra labai aktualūs, nedidelės apimties 

ir Asociacija yra pateikusi pakeitimų galimą redakciją. Praktika rodo, kad Taryba, esant poreikiui, 

teisės akto projektą gali paskelbti viešam derinimui suteikiant viešai konsultacijai vos vieną darbo 

dieną. Prašome atitinkamai šiems Metodikos pakeitimams taikyti analogišką praktiką, nes reikalingi 

greiti spendimai.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

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

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-03-16 Nr. 31 

Į 2022-03-02 Nr. R2-(ŠBK)-1312 

    

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-942/667-II-7 priedas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT -01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų re gistre,  kodas 188602370 

 

Institucijoms pagal sąrašą 

 

 2022-03-16 Nr. (14)-D8(E)-1281 

    

 

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO  

 

Aplinkos ministerija teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – 

Įstatymo projektas).  

Įstatymo projektas parengtas, įgyvendinant 2021-09-17 viešosios konsultacijos – apklausos su 

Lietuvos savivaldybėmis dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. 

XIII-2895 (toliau – SIPĮ) taikymo pateiktų pasiūlymų dėl šio įstatymo nuostatų tobulinimo, analizės 

rezultatus. 

Įstatymo projekto tikslas – siekiama teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo. 

Informacija dėl esminių Įstatymo projekto nuostatų:  

Sprendžiama problema 

Siekiama tikslinti SIPĮ nuostatas, pašalinti SIPĮ taikymo praktikoje iškilusius neaiškumus. 

Esamas teisinis reguliavimas lemia šių problemų visumą: 

– SIPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte pateikta bendra formuluotė, kad savivaldybės 

administracija išduoda leidimus vykdyti žemės kasimo darbus aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

Nenurodyta, kas konkrečiai išduoda ar panaikina leidimus vykdyti žemės kasimo darbus 

ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus. Mūsų nuomone, tikslinga suderinti SIPĮ nuostatas su Vietos 

savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir konkretizuoti SIPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 

punkto formuluotę; 

– pagal SIPĮ 6 straipsnio 2 dalies 7 punktą viena iš savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus 

funkcijų – priimti sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir nagrinėti su tuo 

susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka. Pagal viešosios konsultacijos metu išsakytą 

Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonę dėl šios SIPĮ nuostatos įgyvendinimo (vyriausiojo 

inžinieriaus vykdomų funkcijų apimtis ir kompetencijas), manytina, kad sprendimų dėl žemės 

kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo nuostata yra perteklinė, t. y. vyriausiojo inžinieriaus 

funkciją galėtų vykdyti kitas savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo; 

– SIPĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius 

per nustatytą darbo dienų skaičių raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorių 

(iniciatorius) apie pasiūlymo priėmimą ir sutarties sudarymo sąlygas arba apie motyvuotą 

pasiūlymo atmetimą. Nurodytos pasiūlymo atmetimo sąlygos. Tačiau, nepakankamai aiškiai 

nustatyti sutarties sudarymo sąlygų turinio reikalavimai, t. y. neaišku, ką siūloma suprojektuoti, 

pastatyti ir (ar) įrengti; savivaldybės infrastruktūros projektavimui reikalinga informacija apie 

teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; galimybė Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti preliminarią sutartį, kurioje aptariamos preliminarios 

savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidos, ir kita; 
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– SIPĮ 8 straipsnio 2 dalies nuoroda dėl Elektroninių ryšių įstatymo 381 nebeaktuali (šio 

straipsnio neliko) ir dėl planuojamų šio įstatymo nuostatų pakeitimų, manytina, kad būtų tikslinga 

apibendrinta formuluotė, nenurodant konkrečių įstatymo straipsnių; 

– SIPĮ 8 straipsnio 5 dalyje pateikta klaidinga nuoroda (techninė klaida), t. y. nurodyta 8 

straipsnio 3 dalis klaidinga, nes šioje dalyje nenurodytos sutarties sąlygos. Turėtų būti nurodyta šio 

straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyti reikalavimai, kas nurodoma savivaldybės infrastruktūros plėtros 

sutarties standartinėse sąlygose; 

– SIPĮ 15 straipsnio 3 dalyje nurodytas atvejis, kai nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros 

įmokos atleidžiami statytojai (vystytojai), tačiau nenumatytas minėtas atvejis, kai savivaldybės 

infrastruktūros plėtrai reikalingas žemės sklypas (jo dalis) savininko (statytojo) sutikimu 

neatlygintinai perduodamas savivaldybės nuosavybėn ir šio žemės sklypo (jo dalies) rinkos vertė, 

ne mažesnė (arba mažesnė) nei apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.  

Siūlomos priemonės  

Įstatymo projekte tikslinant SIPĮ teisinio reguliavimo nuostatas, siūloma: 

– suderinti SIPĮ nuostatas su Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir 

konkretizuoti SIPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto formuluotėje nustatytą apibendrintą įpareigojimą 

savivaldybės administracijai išduoti leidimus vykdyti žemės kasimo darbus ir nustatyti, kad 

„savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda ir (ar) panaikina leidimus vykdyti žemės kasimo darbus 

ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus.“; 

– atsižvelgiant į praktikoje vykdomas vyriausiojo inžinieriaus funkcijas ir kompetencijas, 

siūloma tikslinti SIPĮ 6 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas ir numatyti, kad viena savivaldybės 

vyriausiojo inžinieriaus funkcijų yra ne priimti sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo 

(panaikinimo) ir su tuo susijusių ginčų nagrinėjimo, o „pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl 

žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir su tuo susijusių ginčų nagrinėjimo.“; 

– papildyti SIPĮ 7 straipsnio 4 dalį konkretizuojant sutarties sudarymo sąlygų turinio 

reikalavimus „Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius per 15 darbo dienų nuo 

savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) kreipimosi gavimo dienos raštu 

informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorių (iniciatorius) apie pasiūlymo priėmimą ir 

sutarties sudarymo sąlygas (siūloma suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti savivaldybės 

infrastruktūra (sąrašas); jai projektuoti reikalinga informacija apie teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatytus reikalavimus; galimybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta 

tvarka sudaryti preliminarią sutartį, kurioje aptariamos preliminarios savivaldybės infrastruktūros 

plėtros išlaidos ir kita) arba apie motyvuotą pasiūlymo atmetimą.“; 

– SIPĮ 8 straipsnio 2 dalies nuoroda dėl Elektroninių ryšių įstatymo 381 neaktuali (šio 

straipsnio neliko) ir dėl ateityje numatomų Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų pakeitimų, siūloma 

apibendrinta formuluotė, nenurodant konkrečių įstatymo straipsnių, „Kai vadovaujantis 

Elektroninių ryšių įstatyme nustatytais reikalavimais turi būti sudaroma sutartis dėl bendro 

elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo ir bendras elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimas 

numatomas daugiašalėje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje, atskira sutartis dėl bendro 

elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo nesudaroma.“; 

– ištaisyti techninę klaidą SIPĮ 8 straipsnio 5 dalyje, t. y. vietoje 3 dalies įrašyti 4 dalį 

„Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje šalių sutarimu gali būti kitų šio straipsnio 4 dalyje 

nenurodytų, bet jų esmei neprieštaraujančių sąlygų.“; 

– 2021-09-17 viešosios konsultacijos – apklausos su Lietuvos savivaldybėmis metu Vilniaus 

m. savivaldybė nurodė, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai, siekiant paspartinti savivaldybės 

infrastruktūros plėtros procesą ir išvengti sudėtingos, ilgai trunkančios žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūros vystytojai žemės sklypus (jų dalis), reikalingus savivaldybės infrastruktūros 

plėtrai, neatlygintinai perduoda savivaldybės nuosavybėn. Atsižvelgdama į tai, Vilniaus m. 

savivaldybė pateikė pasiūlymą, kad nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos būtų 

atleidžiami statytojai (vystytojai), kai savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikalingas žemės sklypas 

(jo dalis) savininko (statytojo) sutikimu būtų neatlygintinai perduodamas savivaldybės nuosavybėn. 
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Pagal šiuos pasiūlymus siūloma SIPĮ 15 straipsnio 3 dalį papildyti nauju atveju, kai savivaldybės 

infrastruktūros plėtrai reikalingas žemės sklypas (jo dalis) savininko (statytojo) sutikimu 

neatlygintinai perduodamas savivaldybės nuosavybėn ir šio žemės sklypo (jo dalies) rinkos vertė, 

ne mažesnė (arba mažesnė) nei apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, „2) 

savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikalingas žemės sklypas (jo dalis) savininko (statytojo) 

sutikimu neatlygintinai perduodamas savivaldybės nuosavybėn ir šio žemės sklypo (jo dalies) rinkos 

vertė, nustatyta nuosavybės teisių į šį žemės sklypą (jo dalį) registravimo Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) dieną, ne mažesnė nei 

apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka. Šiuo atveju, savivaldybės infrastruktūros 

plėtros iniciatoriams išmokamos kompensacijos už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą 

dydis lygus savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytų savivaldybės infrastruktūros 

plėtros išlaidų ir apskaičiuotos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skirtumui. 

Kai neatlygintinai perduodamo savivaldybės nuosavybėn žemės sklypo (jo dalies) rinkos 

vertė, nustatyta nuosavybės teisių į tokį sklypą (jo dalį) registravimo Nekilnojamojo turto registre 

dieną, mažesnė nei apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, statytojas (vystytojas) 

sumoka šį skirtumą.“; 

– nustatyti, kad šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.  

Priemonių kaštai 

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. 

Nauda visuomenei 

Įgyvendinus Įstatymo projektą, teisinis reguliavimas aiškiau reglamentuos savivaldybių 

infrastruktūros plėtrą ir sukurs sąlygas darniam savivaldybių infrastruktūros vystymui. 

Įstatymo projektu Europos Sąjungos teisės aktai neperkeliami. Siekiant įgyvendinti Įstatymo 

projektą teisės aktų ir įgyvendinamųjų teisės aktų priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios 

nereikės. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos 

Sąjungos teisės reikalavimams, Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programai, neperkelia ir 

neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas teikiamas derinti institucijoms ir visuomenei Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome per 10 darbo dienų pagal 

kompetenciją derinti Įstatymo projektą. 

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas Dainius Čergelis, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyresnioji patarėja Algė 

Staniūnaitė-Tonkich (tel. 8 695 17731, el. p. alge.staniunaite-tonkich@am.lt) ir vyr. specialistė Lina 

Masliukienė (tel. 8 682 54553, el. p. lina.masliukiene@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Aiškinamasis raštas, 4 lapai. 

3. Įstatymo projektas, 3 lapai. 

4. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

5. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 10 lapų. 

 

Aplinkos viceministras                                                                                 Darius Kvedaravičius 

L. Masliukienė, tel. 8 682 54553, el. p. lina.masliukiene@am.lt 

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 6, 7, 8 ir 

15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-942/667-II-7-1 priedas 2022-03-21.zip). 

mailto:alge.staniunaite-tonkich@am.lt
mailto:lina.masliukiene@am.lt
mailto:lina.masliukiene@am.lt
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IS-942/667-II-8 priedas 

 

TN: tn  

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS 

STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO 

 

2022 m.                d. Nr. 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio 

fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir 

akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus 

saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 38 ir 39 

straipsnius, 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos 

struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso 15 ir 16 straipsnius ir tai, 

kad socialinių ir ekonominių partnerių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį komiteto narių, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Sudaryti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos 

komitetą (toliau – komitetas) iš: 

1.1. įstaigų atstovų: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas (komiteto pirmininkas); 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas (antrasis komiteto pirmininko 

pavaduotojas); 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas; 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas; 

Neįgaliųjų reikalų tarybos atstovas; 

regionų plėtros tarybų atstovas; 

viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atstovas; 

1.2. socialinių ir ekonominių partnerių, nurodytų šio nutarimo 2 punkte, atstovų.  

2. Pasiūlyti skirti į komitetą po vieną savo atstovą ir jo pakaitinį narį šiems socialiniams ir 

ekonominiams partneriams: asociacijai „Aplinkosaugos koalicija“, asociacijai „Infobalt“, 

asociacijai „Investors’ Forum“, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutui, 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijai, Lietuvos būsto rūmams, Lietuvos 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220318_FinMin_Lydrasti-del-SK_03.16.zip
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darbdavių konfederacijai, Lietuvos keleivių vežimo asociacijai, Lietuvos muziejų asociacijai, 

Lietuvos negalios organizacijų forumui, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai, Lietuvos 

pramonininkų konfederacijai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Lietuvos profesinių 

sąjungų konfederacijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, 

Lietuvos švietimo tarybai, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijai, Lietuvos verslo 

konfederacijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Nacionalinei kūrybinių ir kultūrinių 

industrijų asociacijai, Nacionaliniam skurdo mažinimo tinklui, Nacionaliniam švietimo NVO 

tinklui, „UnicornsLT“. 

3. Pasiūlyti Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato, Europos 

Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato atstovams 

komiteto veikloje dalyvauti stebėtojų teisėmis. 

4. Nustatyti, kad: 

4.1. šio nutarimo 1 punkte nurodytos įstaigos ir socialiniai ir ekonominiai partneriai apie 

savo atstovų (komiteto narių ir pakaitinių narių) paskyrimą informuoja viešąją įstaigą Centrinę 

projektų valdymo agentūrą per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos, o apie savo 

atstovo pakeitimą kaip galima anksčiau; 

4.2. komitetas: 

4.2.1. prireikus gali kviesti stebėtojų teisėmis komiteto veikloje dalyvauti Europos 

investicijų banko, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Finansų ministerijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovus ir kitus nepriklausomus ekspertus ir specialistus; 

4.2.2. iš šio nutarimo 1 punkte nurodytų įstaigų ir socialinių ir ekonominių partnerių, kurie į 

komitetą yra paskyrę komiteto narius, deleguotų atstovų gali sudaryti pakomitečius (darbo grupes), 

kurie teiktų komitetui išvadas ir pasiūlymus jo svarstomais klausimais; 

4.2.3. pirmąjį komiteto pirmininko pavaduotoją iš komiteto narių, kuriuos į komitetą 

paskyrė socialiniai ir ekonominiai partneriai, renka savo nustatyta darbo tvarka; 

4.2.4. turi pasirengti atlikti Reglamento (ES) 2021/1060 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse 

nustatytas funkcijas, kad patvirtinus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą 

(toliau – programa) būtų užtikrinta jos įgyvendinimo priežiūra ir kokybė; 

4.2.5. pritaria vadovaujančiosios institucijos nustatytiems 2021–2027 metų Europos 

Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų bendriesiems atrankos kriterijams ir ministerijų 

nustatytiems projektų specialiesiems ir (arba) prioritetiniams atrankos kriterijams ir jų pakeitimams.  

5. Pavesti: 

5.1. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai atlikti komiteto sekretoriato 

funkcijas ir teikti komitetui informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti ir personalinei komiteto 

sudėčiai programos interneto svetainėje esinvesticijos.lt skelbti; 

5.2. komitetui – nustatyti savo darbo tvarką. 

 

 

Ministras Pirmininkas 

 

Finansų ministras 

__________ 

 

LRV nutarimo projektą „DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ 

PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO“ 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-942/667-II-8-1 priedas 2022-03-21.zip). 

http://www.esinvesticijos.lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220318_FinMin_Lydrasti-del-SK_03.16.zip
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IS-942/667-III-1 priedas 

 

VERT 2022-03-14 pranešimas. VERT: kovo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Kovo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,28 ct/kWh (be 

PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su vasario mėn., 

kilovatvalandės kaina didėja 0,12 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2022 m. kovo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. sausio mėn. kuro 

kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.  

Į 2022 m. kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2022 m. sausio mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 23,64 Eur/MWh – 9,65 proc. didesnė nei į 2022 m. 

vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. gruodžio mėn. biokuro kaina 

(21,56 Eur/MWh).  

Per metus (2022 m. sausis / 2021 m. sausis) biokuro kaina didėjo 122,91 proc., gamtinių 

dujų kaina didėjo 279,73 proc.  

  

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos kainos 

2022 m. kovo mėn., palyginti su 2022 m. vasario mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

(NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 4,73 proc.: nuo 4,02 ct/kWh 2022 m. vasario mėn. iki 

3,83 ct/kWh 2022 m. kovo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-14/vert-kovo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%202022-03.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/Kuras.png
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šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos 

pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų 

pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose 

  

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, 

daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. vasario mėn. ir 2022 m. kovo mėn. 

šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms 

patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už 

šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM (pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl 

šilumos energijai taikomo PVM dydžio informacija bus atnaujinta). 

• Vilniuje kovo mėn. šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos. 

• Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl mažesnės iš NŠG superkamos šilumos kainos 

ir atpigusių gamtinių dujų.  

• Klaipėdos vartotojams kovo mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusių iš NŠG 

superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų. 

• Šiauliuose kovo mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų 

kainos. 

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusios iš NŠG superkamos šilumos, 

brangusių gamtinių dujų ir biokuro.  

  

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/Kovas.jpg
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/5%20miest%c5%b3.png
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Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje kovo mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

aptarnaujami vartotojai (6,03 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (18,64 ct/kWh su PVM). 

2022 m. kovo mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. vasario mėn., atskirose 

savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• Dėl brangusio biokuro UAB Tauragės šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai už šilumą 

moka 29,64 proc. (1,47 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• Dėl brangusių gamtinių dujų didėją UAB „Nemėžio komunalininkas“ tiekiamos šilumos 

kaina – 26,16 proc. (3,79 ct/kWh su PVM), tai pat didėja UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ šilumos kaina – 22,15 proc. (3,38 ct/kWh su PVM). 

• VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 21,62 proc. 

(2,64 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų.  

• Dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų, UAB „Litesko“ filialo 

„Telšių šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 4,86 proc. (0,44 ct/kWh 

su PVM).  

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, 

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai 

pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per 

metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per 

metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. 

MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh 

per metus. 

 

5 pav. 2022 m. kovo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra 

(proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite) 

 
 

Kuro struktūra 

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 

2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/Kainos%20ir%20kuro%20strukt%c5%abra%20LT%2022-03.png


 

45 

dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 

2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc. 

2022 m. kovo mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 

70,36 proc., gamtinės dujos – 27,21 proc. 

  

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite) 

 
 
 

https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/2022-03/Kuro%20strukt%c5%abra%2022%20m%20I%20ketv.png
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IS-942/667-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-03-15 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-15 

 
 

Vėliausio 2022-03-15 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 70 280 29.72 -10.36 % 61 460 28.15 34.05 5 040 

M04-2022  Smulkinta mediena 49 280 29.34 +16.50 % 70 560 24.77 33.08 10 920 

M05-2022  Smulkinta mediena 1 120 25.80 0.00 % 44 800 22.31 28.12 12 600 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 410 16.44 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 20 020 18.10 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 800 25.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 4 590 69.58 +35.33 % 1 450 44.78 94.59 1 450 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 19.00 0.00 % 70 18.00 19.00 140 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 14 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 66 850 29.90 +1.37 % 13 510 27.50 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 72 520 25.25 -16.20 % 29 960 25.14 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 8 400 28.50 +9.47 % 29 400 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 % 16 800 25.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 960 55.87 +7.07 % 100 45.00 0.00 0 

M04-2022  Medienos granulės 240 60.00 +25.50 % 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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IS-942/667-III-3 priedas 

 

VERT 2022-03-15 pranešimas. Vėjuoti vasario orai lėmė išaugusią vėjo generaciją  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia, jog vasario mėnesį elektros 

energijos kaina didmeninėje elektros rinkoje mažėjo 28 proc. lyginant su praėjusiu mėnesiu. 

2022 m. vasario mėnesį vidutinė elektros kaina Lietuvos prekybos zonoje kitos paros 

prekybos rinkoje (angl. day—ahead) buvo 105 Eur/MWh. Kainos mažėjimui įtaką darė neįprastai 

šilti orai, kurie lėmė mažesnį elektros vartojimą, bei vėjuoti orai, kurie lėmė aukštą vėjo generaciją 

(vidutinė vėjo generacija vasarį buvo 17 proc. didesnė nei sausį). 

Taip pat vasarį fiksuotas 2,7 kainos skirtumas tarp didžiausios vidutinės paros valandos 

(17—19 val.) kainos ir mažiausios vidutinės paros valandos (02—03 val.) kainos. Atsižvelgus į tai, 

vartotojai, pasitelkdami išmaniuosius skaitiklius bei kintamosios (dinaminės) kainos planus, gali 

keisti savo vartojimo įpročius ir taupyti elektros energiją. 

Ataskaitinis mėnesis pasižymėjo naujais rekordais apyvartinių taršos leidimų (ATL) rinkoje. 

Kainos EEX biržoje 2022 m. vasario 8 d. ATL kaina pasiekė visų laikų rekordą — 97, 5 Eur/tCO2e. 

Lyginant su sausio mėnesiu, ATL kaina vidutiniškai pakilo 9 proc. 

Daugiau informacijos apie 2022 m. vasario mėnesio tendencijas elektros energetikos 

sektoriuje rasite čia. 

 

2022 M. VASARIO MĖNESIO ELEKTROS RINKOS APŽVALGA, TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-III-3-1 priedas 2022-03-21.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-15/vejuoti-vasario-orai-leme-isaugusia-vejo-generacija.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/2022%20vasario%20m%c4%97nesio%20elektros%20rinkos%20ap%c5%bevaga.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/2022%20vasario%20m%c4%97nesio%20elektros%20rinkos%20ap%c5%bevaga.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-15/vejuoti-vasario-orai-leme-isaugusia-vejo-generacija.aspx
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IS-942/667-III-4 priedas 
 
 

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 

 

Viešoji įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. 8 613 61 536, el. p. info@ena.lt, https://www.ena.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304937660 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Pagal adresatų sąrašą  2022-03-14 Nr. SD-45 

   

 

DĖL 2021 METAIS VYKDYTO ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO DOKUMENTŲ PATIKRINIMO 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), kaip įpareigota teisės 

aktais1, atlieka energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) 2021 metais vykdyto švietimo ir 

konsultavimo priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimą. 

Atsižvelgdami į tai, prašome ne vėliau nei iki 2022 m. kovo 28 d. el. p. skp@ena.lt. 

pateikti dokumentų kopijas arba kitą informaciją, pagrindžiančią tiekėjų Agentūrai teiktose 2021 

metų metinėse ataskaitose nurodytų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą. Jūsų 

patogumui pridedame lentelę (2 priedas), kurioje rasite rekomenduojamus pateikti priemonių 

įgyvendinimą patvirtinančius ar (ir) pagrindžiančius dokumentus ir kitą informaciją. Rašto 1 priede 

pateikiame informaciją, kurią prašome patvirtinti. Tiekėjai savo nuožiūra gali pateikti ir kitus 

dokumentus ar informaciją, kuri tinkamai patvirtintų ir (ar) pagrįstų tiekėjo 2021 metais vykdytą 

galutinių vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklą. 

Primename, kad tiekėjų vykdoma galutinių vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla turi būti 

dokumentuojama, o dokumentus tiekėjai privalo saugoti 3 metus. Minėti dokumentai turi būti 

pasiekiami kompetentingų institucijų ar įgaliotų įstaigų patikrinimams. Tiekėjai yra atsakingi už 

dokumentų tikrumą ir teisingumą2. 

Prašome informaciją apie kiekvieną priemonę susisteminti ir lydraštyje ar kitu būdu nurodyti 

kuriai priemonei, kuri tiekėjo informacija skirta (pagal rašto 1 ir 2 priedus). Taip pat prašome 

nurodyti asmenį (-is), kuris (-ie), esant poreikiui, galės pakomentuoti teikiamą informaciją. Jei 

teikėjas yra pateikęs informaciją kartu su 2021 m. vykdytos veiklos metine ataskaita (iki š. m. 

vasario 15 d.), tiekėjas, esant poreikiui, gali papildyti jau pateiktą informaciją. Jau pateikusius visą 

informaciją kartu su minėta ataskaita, prašome apie tai informuoti nurodytu kontaktiniu telefonu. 

Kilus neaiškumų galima teirautis telefonu: +370 680 12 915. 

PRIDEDAMA:  

1. Informacija, kurią tiekėjai turi patvirtinti pagal Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo nuostatas, 1 lapas; 

2. Rekomenduojamas švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančių ir (ar) 

pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas, 1 lapas. 

 

Direktorius Virgilijus Poderys 

 
Agnė Stonienė, tel. 8 680 12 915, el. p. Agne.Stoniene@ena.lt   

 
1 Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo 

susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktas. 
2 Ten pat, 17 punktas. 

https://www.ena.lt/
mailto:Agne.Stoniene@ena
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 Viešosios įstaigos 

Lietuvos energetikos agentūros 

2022-03-    rašto Nr. SD-    

1 priedas  

 

Informacija, kurią tiekėjai turi patvirtinti pagal pagal Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo nuostatas 

 
1. Su tiekėjo informacija teikiamame lydraštyje prašome patvirtinti: 

1.1. priemonių tinkamumą pagal Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo 

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 ir 14 punktus, tai yra, ar buvo pasirinktos ir įgyvendintos tokios 
priemonės, kurios nėra privalomai tiekėjo taikomos galutiniams vartotojams pagal kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus ir ar pasirinktos priemonės nedubliuoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, kurios yra tiekėjo įgyvendinamos pagal kitų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo įstatymo straipsnių, nei šio įstatymo 8 straipsnis, nuostatas; 

1.2. priemonių prieinamumą kiekvienam galutiniam vartotojui pagal Aprašo 4 punktą (taip pat 

nurodyti, kaip buvo nustatytas galutinių vartotojų skaičius), tai yra, ar galutiniai vartotojai šviečiami ir 

konsultuojami apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir sprendimus taip, kad bent kartą 
per metus informacija būtų prieinama kiekvienam galutiniam vartotojui (jei įgyvendinat priemonę 

informacija galutinių vartotojų tikslinei grupei buvo pateikta internete ar spaudoje, laikomasi nuomonės, kad 

tiekėjas sudarė sąlygas kiekvienam tos tikslinės grupės galutiniam vartotojui susipažinti su teikiama 
informacija, todėl šiais atvejais tiekėjui pagrįsti priemonės prieinamumo galutiniam vartotojui nebūtina); 

1.3. ar priemonės buvo įgyvendintos mažiausiomis sąnaudomis (Aprašo 13 punktas) (taip pat pridėti 

įgyvendinimo sąnaudas pagrindžiančius dokumentus); 

1.4. jei tiekėjas įgyvendino priemones, kurioms Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 
sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos apraše nėra nustatytas energijos sutaupymo 

koeficientas, ar tiekėjas nustatyta tvarka (Aprašo 12 punktas) suderino taikomą koeficientą su Energetikos 

ministerija (Aprašo 12 punktas). 
2. Taip pat prašome: 

2.1. jei galutiniams vartotojams skirtos priemonės buvo įgyvendinamos per kitus asmenis ar 

dalyvaujant kitų asmenų veiklose, renginiuose ar programose: 
2.1.1. pateikti sudarytų susitarimų ar sutarčių (sudaroma vadovaujantis Aprašo 10 ir 15 punktais) tarp 

tiekėjo ir kito asmens kopijas; 

2.1.2. nurodyti, kaip buvo apskaičiuotas ar išmatuotas vartotojų skaičius, kuriems buvo taikomos šios 

priemonės; 
2.1.3. pateikti veiklų, kurių metu galutiniams vartotojams buvo teikiamos žinios ir (ar) informacija 

apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą, aprašymus; 

2.2. nurodyti tikslų adresą (vietą), kur tiekėjas savo interneto svetainėje skelbė informaciją pagal 
Aprašo 25 punktą, tai yra, tiekėjai savo interneto svetainėse turi skelbti bendrą informaciją apie sudarytus 

energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus, planuojamas, įgyvendinamas ir įgyvendintas 

priemones, jomis siūlomus energijos vartojimo didinimo efektyvumo sprendimus ir jų planuojamus 
rezultatus; 

2.3. nurodyti priemonių periodiškumo tipą pagal Aprašo 11 punktą. 
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 Viešosios įstaigos 
Lietuvos energetikos agentūros 

2022-03-    rašto Nr. SD-    

2 priedas  

 

Lentelė. Rekomenduojamas švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą 

patvirtinančių ir (ar) pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Švietimo ir konsultavimo 

priemonės tipas 

Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinantys ir 

(ar) pagrindžiantys dokumentai ir kita informacija 

1. 
Informacijos skelbimas 

interneto svetainėje 

1. Tikslus adresas, kur tiekėjas savo interneto svetainėje paskelbė 

informaciją pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus; 

2. Internetinės svetainės su informacija galutiniam vartotojui PDF 
kopija. 

2. 

Informacijos skelbimas 

spaudoje ar spaudiniuose arba 

informacijos 
skelbimas televizijoje ar radijo 

laidose 

1. Informacija paskelbta spaudoje ar spaudiniuose (pilnas tekstas); 

2. Sandorį su spaudos ar spaustuvės atstovais įrodantys dokumentai; 

3. Informacija paskelbta televizijoje ar radijuje (internetinė nuoroda į 
paskelbtą informaciją ar televizijos, radijo laidos įrašas);  

4. Sandorį su televizijos ar radijo atstovais įrodantys dokumentai. 

3. 

Palyginamosios analizės 

vartotojų grupėje kartu su 

energijos taupymo patarimais 
teikimas spaudinyje ar 

elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu 

1. Spaudinys (ar jo kopija); 

2. Sandorį su spaudos ar spaustuvės atstovais įrodantys dokumentai. 
3. Tikslus adresas (internetinis), kur tiekėjas paskelbė informaciją 

pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus, elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu; 
4. Palyginamosios analizės pateikimo elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu faktą patvirtinantys dokumentai. 

4. 

Viešinimo renginys, apimantis 

energijos vartojimo 
efektyvumo didinimą 

1. Viešinimo renginio informacija (renginyje pateikta viešinimo 

medžiaga); 
2. Renginio faktą bei dalyvių skaičių pagrindžiantys dokumentai; 

5. 

Konsultacijos elektroniniu 

paštu, tiesiogiai internetu ar 
telefonu gavus vartotojo 

prašymą 

1. Galutiniams vartotojams pateikta informacija (pilnas tekstas) ir 

(ar) nuorodos į šią informaciją; 
2. Galutinių vartotojų konsultacijos faktą ir skaičių pagrindžiantys 

dokumentai; 

3. Galutinių vartotojų tikslinės grupės kontaktiniai duomenys 

(konsultacijos atvykus pas galutinį vartotoją atvejais). 
6. 

Konsultacijos atvykus pas 

vartotoją 

7. 

Energijos matuoklių ar 

kitokios matavimo įrangos 

skolinimas 

1. Energijos matavimo įrangos skolinimo faktą patvirtinantys 

dokumentai; 

2. Atliktų matavimų duomenys/rezultatai; 

3. Galutinių vartotojų konsultacijos faktą ir skaičių pagrindžiantys 
dokumentai, jų kontaktiniai duomenys.  

8. 

Energetinių sistemų ir 

įrenginių efektyvaus 

eksploatavimo mokymai 

1. Dalyvių mokymų medžiaga (pilnas tekstas) ir (ar) nuorodos į šią 

medžiagą;  
2. Dalyvių mokymo faktą pagrindžiantys dokumentai, dalyvių 

(tikslinės grupės) kontaktiniai duomenys; 

Pastaba: Jei priemonė buvo įgyvendinta per kitus asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose, vadovautis 

Aprašo 10 ir 15 punktais. 
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IS-942/667-III-5 priedas 
 

 
 

 LEA 2022-03-15 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA FIKSUOTI IR SKELBTI 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ – PASIRINKTO 

PLANO – KAINAS 

 

Lietuvos energetikos agentūra, reaguodama į augančias elektros energijos kainas ir 

siekdama suteikti daugiau informacijos elektros tiekėją besirenkantiems gyventojams, nuo 

šiol kiekvieną savaitę skelbs elektros tiekėjų preliminarias siūlomas elektros energijos kainas. 

Preliminarios elektros energijos kainos imamos iš elektros tiekėjų interneto svetainėse 

skelbiamos informacijos pasirinkus vienos ar dviejų laiko zonų tarifą (informacija skelbiama abiem 

atvejais), darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama vidutiniškai apie 150 kWh elektros 

energijos, kai 65% elektros energijos yra suvartojama dienos metu, o 35% nakties. 

Pasak Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus Virgilijaus Poderio, siekiama 

gyventojams paprastai, suprantamai ir vienoje vietoje kiekvieną savaitę pateikti informaciją, kuri 

padėtų jiems laiku priimti sprendimus dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. 

Prie kiekvieno nepriklausomo elektros tiekėjo preliminarių kainų nurodoma, kokie 

pasirinkimai buvo padaryti, pagal kuriuos buvo suformuotas ir pateiktas jo pasiūlymas – koks 

elektros energijos suvartojimas per mėnesį buvo pasirinktas, ar taikomi Energijos skirstymo 

operatoriaus mokesčiai, ar pasirinkta fiksuota ar nefiksuota elektros kaina, kokia elektros energijos 

tiekimo pradžios data. Naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų interneto svetainėse pateiktos 

skaičiuoklės. 

Ši informacija yra skirta tik vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros 

tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos 

kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties 

sudarymo metu.  

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-fiksuoti-ir-skelbti-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-pasiulymu-pasirinkto-plano-kainas/
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Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais, pasirinktus planus, 

prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia. 

 

• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija  

• Prognozuojama mėnesinė sąskaita  

• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai  

• Elektros kaina Nord pool Lietuva biržoje  

• Ką renkasi buitiniai vartotojai?  

 

Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija 

Šiame skirsnyje yra pateikiamos preliminarios (prognozuojamos) tiekėjų siūlomos elektros 

energijos kainos vartotojams pagal vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų tarifus, darant prielaidą, 

kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (tai statistinis vidutinio būsto 

elektros energijos suvartojimas Lietuvoje per mėnesį, nustatytas pagal tuos nepriklausomus elektros 

energijos tiekėjus, kurie vartotojams leidžia nusistatyti elektros energijos suvartojimą. Kitais 

atvejais pasirenkamas labiausiai šį suvartojimą atitinkantis siūlomas planas). Atliekant skaičiavimus 

daryta prielaida, kad 65 proc. elektros energijos suvartojama dienos metu, o 35 proc. – nakties 

metu. 

Prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo 

pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų 

interneto svetainėse pateiktos skaičiuoklės. 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kainas fiksuoja ir skelbia kiekvieną savaitę – 

ketvirtadieniais. 

 

● MB Birštono Elektra  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – skaičiuojama su biržos kaina (nefiksuota). 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB „EGTO energija“  

Planas – EGTO sąžiningas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/pmsaskaita/
https://www.ena.lt/ntpasiulymai/
https://www.ena.lt/eknpltbirzoje/
https://www.ena.lt/bvpasirinkimas/
https://www.ena.lt/
https://birstonoelektra.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-MB%20Birštono%20elektra100.png
https://www.ena.lt/
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Elektros energijos kaina – skaičiuojama su biržos kaina (nefiksuota). 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● „Elektrum Lietuva“, UAB  

Planas – Elektrum Stabilus 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● Enefit UAB  

Planas – Fiksuotas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima). 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://egto.lt/plano-skaiciuokle/
https://www.ena.lt/uploads/1-UAB%20EGTO%20energija100.png
https://www.ena.lt/
https://www.elektrum.lt/lt/namams/elektra
https://www.ena.lt/uploads/1-Elektrum%20Lietuva%20UAB100.png
https://www.ena.lt/
https://www.enefit.lt/privatiems/elektra
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● UAB „Ignitis“  

Planas – Minimalus 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  –  iki 200 kWh per mėnesį, iki 2400 kWh per metus. 

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB „Perlas Energija“  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina –  fiksuota kaina*.   

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data – 2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

*Elektros energijos kaina esamiems klientams įprastai peržiūrima du kartus  per metus – sausį ir 

liepą. 
 

https://www.ena.lt/uploads/1-Enefit%20UAB100.png
https://www.ena.lt/
https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
https://www.ena.lt/uploads/1-UAB%20Ignitis100.png
https://www.ena.lt/
https://perlasenergija.lt/#skaiciuokle
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Prognozuojama mėnesinė sąskaita 

Prognozuojama mėnesinė sąskaita yra formuojama darant prielaidą, kad per mėnesį pagal 

vienos ir dviejų laiko zonų tarifus yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos. Atliekant 

dviejų laiko zonų tarifo skaičiavimus laikytasi nuostatos, kad 65 proc. elektros energijos 

suvartojama dienos metu, o 35 proc. – naktį. 

Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija yra skirta tik vartotojų informavimui. Ji nėra skirta 

nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. 

Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros 

energijos kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu. 
 

● Viena laiko zona  

 
● Dvi laiko zonos  

 

https://www.ena.lt/uploads/1-UAB%20Perlas%20Energija100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-PMS-1LZ100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-PMS-2LZ100.png
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Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai 

Šiame skirsnyje pateikiama bendroji preliminari informaciją apie pasirinktų pasiūlymų 

prognozuojamas kilovatvalandės kainas, kai yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir 

pasirinktas vienos ar dviejų laiko zonų tarifas. 

SVARBU: ČIA SKELBIAMOS KAINOS YRA PRELIMINARIOS 

(PROGNOZUOJAMOS) IR NEGALUTINĖS, PAIMTOS IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

TIEKĖJŲ INTERNETO SVETAINĖSE SKELBIAMŲ PLANŲ IR SKAIČIUOKLIŲ. 

 

● Vienos laiko zonos kilovatvalandės kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės dieninė kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės naktinė kaina  

 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-kWhKaina-1LZ-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-kWhDKaina-2LZ-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/1-kWhNKaina-2LZ-100.png
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Elektros kaina Nord pool Lietuva biržoje 

 

Nord Pool Lietuva biržoje pardavinėjamos elektros energijos kaina 

 

Ką renkasi buitiniai vartotojai? 

 

 

https://www.ena.lt/uploads/1-Nord-Pool-Lietuva100.png
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 LEA 2022-03-18 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA SKELBTI INFORMACIJĄ APIE 

DEGALŲ KAINŲ POKYČIUS BALTIJOS ŠALYSE, LENKIJOJE IR VOKIETIJOJE 

(ATNAUJINTA) 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra nuo šiandien, kiekvieną penktadienį, 

skelbs informaciją apie degalų kainas Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje. 

„Reaguodami į padidėjusį visuomenės susidomėjimą degalų kainomis ir siekdami suteikti 

daugiau informacijos apie degalų kainą ne tik Lietuvoje, bet ir regione, pradedame kiekvieną 

savaitę skelbti informaciją apie degalų kainų pokyčius Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje“, – 

teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys. 

Palyginus benzino ir dyzelino kainas (2022.03.07–2022.03.14) Baltijos šalyse, Lenkijoje ir 

Vokietijoje matosi (žr. lentelę), kad jos didžiausios Vokietijoje, mažiausios – Lenkijoje. 

Mokesčiai ir akcizai DE PL EE LV LT 

PVM, % BENZINAS 19 23 20 21 21 

DYZELINAS 19 23 20 21 21 

Akcizas, EUR/1000 l BENZINAS 662 359 563 509 466 

DYZELINAS 478 330 372 414 372 

ES minimalus akcizas benzinui – 359 EUR/1000 l. 

ES minimalus akcizas dyzelinui – 330 EUR/1000 l. 

ES minimalus PVM dydis degalams – 15%. 

Nors kovo 14 d. Brent ir Urals rūšių žaliavinės naftos kainos nukrito atitinkamai apie 

17% ir 19% (palyginus su kovo 7 d.) degalų kainos jų pavyzdžiu nepasekė – ir toliau auga. 

Kovo 14 d. A95 markės benzino kaina tarp Baltijos šalių didžiausia buvo Estijoje – 

1,93 Eur/l, mažiausia – Lietuvoje – 1,77 Eur/l. Palyginimui, Vokietijoje litras benzino kainavo 

2,26 euro, Lenkijoje – 1,46 euro. Lyginant su kovo 7 d. kainomis benzinas labiausiai pabrango 

Latvijoje ir Lenkijoje, atitinkamai 11,4% (19,2 cento) ir 11,3% (14,8 cento). Estijoje benzino 

kaina per savaitę pakilo 8,7% (15,4 cento), Lietuvoje pakilo mažiausiai – 6,7% (11,2 cento), 

Vokietijoje – 9,3% (19,2 cento). 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-skelbti-informacija-apie-degalu-kainu-pokycius-baltijos-salyse-lenkijoje-ir-vokietijoje/
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Kovo 14 d. dyzelino kainos visose šiose šalyse per savaitę pakilo dar daugiau – 

vidutiniškai apie 14%. Tarp Baltijos šalių didžiausia dyzelino kaina buvo Estijoje – 1,96 Eur/l, 

mažiausia – Latvijoje – 1,82 Eur/l. Lietuvoje ji siekė 1,82 Eur/l. Palyginimui, Vokietijoje litras 

dyzelino kainavo 2,31 euro, Lenkijoje – 1,65 euro. Lyginant su kovo 7 d. kainomis dyzelinas 

labiausiai pabrango Lenkijoje – 17% (23,9 cento). Estijoje dyzelino kaina per savaitę pakilo 

13,3% (23 centais), Latvijoje – 13,4% (21,4 cento), Lietuvoje pakilo mažiausiai – 11,7% (19,5 

cento), Vokietijoje – 13,8% (28 centais). 

 
Žaliavinės naftos kainos pastarąsias keletą savaičių buvo labai nepastovios. Nuo vasario 28 

d. iki kovo 7 d. per savaitę Brent rūšies žaliavinės naftos kaina pakilo apie 25%, Urals rūšies – apie 

11,5%. Per savaitę nuo kovo 7 d. iki kovo 14 d. žaliavinės naftos kaina nukrito atitinkamai apie 

17% ir 19%. 

Informaciją apie parduodamų degalų – benzino ir dyzelino – kainas Lietuvos energetikos 

agentūra renka pirmadieniais, iš naftos produktais prekiaujančių įmonių, apskaičiuoja jų vidurkį ir 

kiekvieną antradienį pateikia šią informaciją Europos Komisijai. Ketvirtadieniais iš Europos 

Komisijos skelbiamų savaitinių naftos produktų biuletenių surenkama informacija apie degalų 

kainas kitose Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje.  
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IS-942/667-III-6 priedas 
 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (toliau – Įstatymas) 

nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, 

objektų ir veiklos apsaugą, valstybės saugumą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą. Šio Įstatymo 7 

straipsnis reglamentuoja teisinius santykius dėl žemės savininko sutikimo gavimo siekiant nustatyti 

konkrečios teritorijos naudojimo sąlygas bei numato išimtis, kurios įtvirtintos minėto straipsnio 3 

dalyje, viena iš jų - Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas 

neprivalomas, kai, tenkinant viešąjį interesą, šiame įstatyme nurodytos teritorijos nustatomos 

teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose arba šių teritorijų planus, 

žemėlapius ir (ar) schemas įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

patvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto šiais atvejais: <...> 6) branduolinės energetikos objektams, 

magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams (produktotiekiams), elektros energijos perdavimo 

tinklams, viešajai geležinkelių infrastruktūrai, valstybei ar savivaldybei priklausantiems keliams; 

savivaldybėms ir (ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise 

priklausančiai ar kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrai ir požeminio vandens vandenvietėms (Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktas).  

Atkreiptinas dėmesys, kad į išimtį (kai nėra reikalingas žemės savininko sutikimas) yra 

įtraukti visi objektai skirti viešųjų paslaugos teikimui ir viešojo intereso tenkinimui, išskyrus 

šilumos perdavimo tinklus, nors remiantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu3 

patvirtinto 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 (toliau – Aprašas)  2.1 punktu, numatančiu, kad tenkinant viešąjį interesą 

pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, kai 

žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas ir Objektų 

apsaugos zonos ir (ar) MD teritorijos nustatomos: <...> 2.1.5. šilumos perdavimo tinklams, 

šilumos perdavimo tinklai taip pat yra strateginės reikšmės objektas tenkinant viešąjį interesą. 

Šilumos ūkio paslaugų teikimo, kaip viešojo intereso užtikrinimo svarbą pabrėžia ir Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymas (2 straipsnio 56 punktas, 4 straipsnio 1 dalis).  

 
3 2020 m. spalio 13 d. įsakymas 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“. 

LR energetikos ministerijai 

LR aplinkos ministerijai 

 2022-03-14 Nr. 29 

Į  Nr.  

    

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) vertinimu į Įstatymo 7 straipsnio 3 

dalies 6 punktą neįtraukus šilumos perdavimo tinklų, sukurta teisinė spraga, kai Įstatymo ir Aprašo 

(papildančio Įstatymą) nuostatos yra nesuderintos tarpusavyje, todėl siūlome inicijuoti Įstatymo 7 

straipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimą, jį papildant įtraukti šilumos perdavimo tinklus. Siūloma 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punkto formuluotė: 

„6) branduolinės energetikos objektams, magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams 

(produktotiekiams), elektros energijos perdavimo tinklams, šilumos perdavimo tinklams, viešajai 

geležinkelių infrastruktūrai, valstybei ar savivaldybei priklausantiems keliams; savivaldybėms ir 

(ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančiai ar 

kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir 

požeminio vandens vandenvietėms;“ 

Asociacija dar 2019 m. rengiant Įstatymo projektą teikė šiuos siūlymus LR Seimo Aplinkos 

apsaugos komitetui, tačiau atsižvelgta nebuvo. Asociacijai nėra žinomi motyvai, kodėl Žemės 

savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, tenkinant viešąjį 

interesą, magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams (produktotiekiams), elektros energijos 

perdavimo tinklams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai, bet į išimtį 

neįtraukti šilumos perdavimo tinklai? 

 Šilumos tiekimas vartotojams yra viešoji paslauga, kuri teikiama pagal LR Civilinio kodekso 

6.161 str. 1 p. sampratą: Viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo 

(verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, 

ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos). Todėl tikslinga Įstatymo 7 str. 3 d. 

6 p. papildyti aukščiau siūloma  redakcija. Tai leistų sumažinti administracinę naštą šilumos tiekimo 

įmonėms, padėtų sutaupyti žmogiškųjų ir finansinių išteklių, rengiant apsaugos zonų teisinį 

įforminimą, kuris reglamentuotas Įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose. Taip pat būtų 

išvengiamas papildomas žemės savininkų trukdymas, o informavimas be išreikšto raštiško 

savininko sutikimo teisiniu požiūriu nepakenks ir nesudarys piktnaudžiavimo prielaidų šilumos 

tiekimo įmonei. Suinteresuoti asmenys, kaip ir iki šiol, bet kada gali prašyti papildomos 

informacijos apie vykdomą projektą, taip pat ginti jų manymu pažeistas teises įstatymų nustatyta 

tvarka. 

Svarbu pastebėti, kad šilumos tiekėjas teikia viešąją paslaugą – šilumos tiekimą, o tai 

neatsiejama nuo būtinosios paslaugos (nepertraukiamo) tiekimo gyventojui.4 Teisiškai viešasis 

interesas suprantamas skirtingai, tačiau jis turi tenkinti tris būtinas sąlygas: pastovu, nekintama, 

akivaizdu. Šilumos tiekėjas  privalo nepertraukiamai aprūpinti šiluminę energija kiekvieną 

vartotoją, pasirinkusį šį šildymosi būdą, vadinasi tai – pastovu.  Tobulėjant technologijoms 

naudojami įvairūs technologiniai šildymosi būdai, tačiau, net ir atsijungus atskiram vartotojui, 

vamzdynai lieka ir toliau naudojami viešojo intereso tenkinimui. Vadinasi tai – nekintama. 

Akivaizdu, kad  daugumoje miestų stebima  centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) tinklų 

 plėtra dėl to, kad centralizuotai tiekiama šiluma gaminama iš atsinaujinančių išteklių, tinka ir A++ 

efektyvumo pastatams, o jos kainos konkurencingos. Energetikos ir aplinkos ministerijoms 

tobulinant „žaliąjį kursą“ bei siekiant sumažinti Europos Sąjungos teisės aktuose  nustatytus CO2 

išmetimo rodiklius, o nuo 2050 m. pasiekti ir nulinę emisiją, CŠT ilgalaikėje perspektyvoje bus 

pagrindinė šilumą ir vėsumą tiekianti infrastruktūra Lietuvos miestuose. O tai paskutinė viešojo 

intereso sudėtinė dalis – akivaizdumas. Atsižvelgiant į anksčiau  išdėstytas aplinkybes manome, kad 

CŠT technologija valstybės kontroliuojama ir savivaldybių atnaujinama ir vystoma, tenkina visas 

viešojo intereso esmines sąlygas pilna apimtimi. Subalansavus teisinį reglamentavimą manome, kad 

esami vartotojai išvengtų neproporcingos administracinės naštos, o CŠT įmonės išvengtų 

papildomų resursų naudojimo ir tai paskatintų naujų vartotojų prijungimą. 

Prašome atsižvelgti į aukščiau paminėtus argumentus ir inicijuoti Įstatymo 7 straipsnio 3 

dalies 6 punkto pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad centralizuotai šilumą tiekiantys subjektai galėtų 

tinkamai ir sklandžiai vykdyti veiklą ir užtikrinti viešosios paslaugos teikimą. 

 
4 Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. IX skyrius. 129.8 p. 
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Asociacijos prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

R. Gurklienė tel. (85)2667097, el.p. ramune@lsta.lt  
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IS-942/667-III-7 priedas 
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IS-942/667-III-8 priedas 
 

VERT 2022-03-17 pranešimas. VERT išsprendė ginčą, kilusį tarp UAB „Alytaus šilumos 

tinklai“ ir UAB ,,Achema Gas Trade“ dėl tarifo už neapskaitytą dujų kiekį taikymo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp UAB 

„Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Achema Gas Trade“, kilusį dėl neapskaitytų gamtinių dujų 

kainos, nutarė, jog reikalavimai pagrįsti ir kaina už neapskaitytą dujų kiekį turi būti perskaičiuota. 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pastebėjo, jog suvartojo žymiai daugiau dujų, negu rodo 

apskaitos prietaisas, ir apie tai informavo UAB „Achema Gas Trade“, kuri informavo gamtinių dujų 

skirstytoją ESO. ESO darbuotojas apžiūrėjo sugedusį skaitiklį ir nustatė, jog dujų apskaitos 

prietaisas skaičiuoja mažiau nei suvartoja.  

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ gavo ESO gamtinių dujų perskaičiavimo, sutrikus dujų 

apskaitos prietaiso veikimui aktą, kuriame nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2021 m. liepos 14 d. iki 

2021 m. rugsėjo 8 d. neapskaitytas dujų kiekis bus įtrauktas į einamojo mėnesio sąskaitą. UAB 

„Achema Gas Trade“ į sąskaitą už 2021 m. rugsėjo mėn. įtraukė ir aukščiau nurodytą neapskaitytą 

gamtinių dujų kiekį.  

2021 m. rugpjūčio 16‒27 d. buvo atliekami  kogeneracinės bioelektrinės remonto darbai ir 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ karšto vandens ruošimui naudojo gamtines dujas, didžiausias 

neapskaitytas gamtinių dujų kiekis buvo sunaudotas būtent rugpjūčio mėn. Įmonė nesutiko mokėti 

už gamtines dujas, naudotas daugiausia 2021 m. rugpjūčio mėn., 2021 m. rugsėjo mėn. kainomis. 

Taip pat įmonė nežinojo, ar sumokėjus už gamtines dujas 2021 m. rugsėjo mėn. kainomis, šios 

sąnaudos VERT būtų pripažintos būtinosiomis veiklos sąnaudomis ir įtrauktos skaičiuojant šilumos 

bei karšto vandens kainas vartotojams. Įmonė manė, jog, jei šios sąnaudos būtų įtrauktos į šilumos 

ir karšto vandens kainas, nuostolius patirtų vartotojai bei prašė VERT išspręsti ginčą. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nutarė, jog UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 

reikalavimas pagrįstas bei įpareigojo UAB „Achema Gas Trade“ perskaičiuoti mokesčius už 

sunaudotas dujas.. 

VERT įpareigojo UAB „Achema Gas Trade“ perskaičiuoti kainą už neapskaitytą dujų 

kiekio už laikotarpį nuo 2021 m. liepos 14 d. iki 2021 m. rugsėjo 8 d. (iš viso 57 paras). Už 

neapskaitytus gamtinių dujų kiekius taikyti liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn. galiojusius tarifus, 

atitinkamai pagal tai, kurį mėnesį ir kiek gamtinių dujų buvo suvartota pagal VERT atliktus 

skaičiavimus. 

UAB „Achema Gas Trade“ įpareigota per 30 dienų pranešti VERT apie sprendimo 

įvykdymą. 

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-17/vert-issprende-ginca-kilusi-tarp-uab-alytaus-silumos-tinklai-ir-uab-achema-gas-trade.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-942/667-IV-1 priedas 

 

EM 2022-03-14 pranešimas. Supaprastinta energijos tinklų apsaugos zonų rengimo tvarka 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo supaprastino procedūras 

energetikos tinklų (elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 

skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų) apsaugos zonų planų rengimui, viešinimui ir jų 

registravimui. 

Energetikos tinklų apsaugos zonų planai rengiami įgyvendinant Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymą. Energetikos įmonės, turinčios energetikos tinklus ir vykdančios veiklą 

(energijos transportavimą, perdavimą ar skirstymą), dėl kurios energetikos tinklų apsaugos zonos 

turėjo būti nustatytos ir įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, 

privalo parengti planus. Patvirtintais energetikos tinklų apsaugos zonų planais bus nustatytos 

apsaugos zonų teritorijos, kurios Nekilnojamojo turto registre ir kadastre turės būti įregistruotos iki 

2022 metų pabaigos. 

Supaprastinus procedūras, Energetikos ministerijai planų brėžiniai bus teikiami PDF 

duomenų formatu be erdvinių duomenų rinkinių, bus aiškiau išdėstytos antrojo etapo planų 

viešinimo procedūros, t.y. atsisakoma skelbti energetikos ministro įsakymo projektą laikraščiuose, 

nes pagrindinis tikslas yra paviešinti plano sprendinius, taip pat plano iniciatorius po atlikto plano 

viešinimo Energetikos ministerijai turės pateikti popierinį (spausdintą) šio plano vieną 

egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB. 

Šiuo metu energetikos ministras yra patvirtinęs daugiau kaip 100 energetikos tinklų 

apsaugos zonų planų, kurių didžioji dalis yra parengta AB „Energijos skirstymo operatoriaus“. Dar 

apie keletas parengtų planų yra paviešinti Energetikos ministerijos, atitinkamų savivaldybių ir 

energetikos įmonių interneto svetainėse. Pagal turimus išankstinius duomenis dar liko parengti ir 

patvirtinti apie 100-150 energetikos tinklų apsaugos zonų planų. Pažymėtina, kad Energijos 

skirstymo operatorius jau visus planus yra parengęs ir jie energetikos ministro įsakymais patvirtinti. 

Patvirtinus planus, būtų nustatytos energetikos tinklų apsaugos zonų teritorijos, po to jos 

būtų įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, o žemės valdytojai ir naudotojai būtų informuoti 

apie taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas konkrečioje teritorijoje ir galimybę kreiptis į 

energetikos įmones dėl kompensacijos gavimo. 

Apsaugos zona – tai energetikos įmonei nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype 

ar į sklypą nesuformuotoje žemėje įrengto energetikos tinklo apsaugai skirta teritorija, kurioje 

taikomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. Tai yra tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai nustatytoje apsaugos zonoje.  

Atsižvelgiant į tai, kad planais nustatytos apsaugos zonos turi būti įregistruotos 

Nekilnojamojo turto registre ir kadastre iki 2022 metų pabaigos raginame energetikos įmones 

suskubti ir Energetikos ministerijai pateikti parengtus energetikos tinklų apsaugos zonų planus iki 

2022 m. rugsėjo 1 d. Energetikos ministerijai priėmus sprendimą teikti planą tvirtinti, šis planas turi 

būti ne mažiau kaip 1 mėnesį nustatyta tvarka viešinimas. Patvirtinus planą, energetikos įmonė 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-energijos-tinklu-apsaugos-zonu-rengimo-tvarka
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informuos (informavo) atitinkamų savivaldybių žemės sklypų savininkus bei kitus įstatyme 

nurodytus suinteresuotus asmenis apie nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, ir teisę gauti kompensaciją, po to teritorijas įregistruos Nekilnojamojo turto 

registre ir kadastre. 

Svarbu pabrėžti, kad šiuo metu asmenims, kurių žemės sklypuose energetikos įmonės 

registruos apsaugos zonas, daryti nieko nereikia, nes šis procesas nereikalaus jokių papildomų 

veiksmų iš žemės sklypo savininkų pusės. Visus reikiamus veiksmus atliks energetikos įmonės. Iki 

2023 m. žemės sklypų, patekusių į nustatytas teritorijas, registruose bus padaryta žyma apie elektros 

ar dujų apsaugos zonas, o per dvejus metus nuo šios žymos padarymo, bus įregistruojamas 

apsaugos zonos plotas. 

Patvirtinti energetikos tinklų apsaugos zonų planai sudarys sąlygas energetikos įmonėms 

efektyviau organizuoti ir atlikti energetikos tinklų eksploatavimo darbus bei užtikrinti darbų 

atlikimo saugą, panaudojant šiuolaikines komunikacijas ir darbų technologijų galimybes. Taip pat 

tikimės, kad patvirtinti planai ir juose nustatytos energetikos tinklų apsaugos zonų teritorijos ir šių 

teritorijų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą bei kadastrą prisidės prie verslo sąlygų gerinimo, 

nes bus viešai žinoma apie energetikos tinklų apsaugai taikomas specialiąsias žemės naudojimo 

sąlygas. 
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IS-942/667-IV-2 priedas 

 

VERT: NESIIMANT SPRENDIMŲ, ELEKTROS KAINA ŠIEMET GALĖTŲ AUGTI IKI 

50 PROC., DUJŲ – IR 200 PROC. 

Gabrielė Sagaitytė, www.LRT.lt, 2022.03.16 

TN: tn  

 

Trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete buvo apatariamos elektros ir gamtinių dujų 

kainų augimo tendencijos. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) teigimu, nesiimant 

sprendimų, elektros kaina šiemet galėtų brangti iki 50 proc., dujos – ir 200 proc.  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininko Renato Pociaus aiškinimu, 

gamtinių dujų ir elektros tarifai buitiniams vartotojams nustatomi dukart per metus – nuo sausio 1 d. 

ir nuo liepos 1 d. 

Vertindamas situaciją elektros energijos kainą „Nord Pool“ biržoje, R. Pocius pastebėjo, kad 

nuo praėjusių metų ji yra išaugusi du kartus. 

„Jeigu palygintume kainą, kuri galioja lygiai prieš metus, t.y. praėjusių metų vasarį, tai ji 

sudarė šiek tiek daugiau nei 50 Eur/MWh, apie 60 eurų, kai šiandien, pagal vasario mėnesio 

duomenis, kainą turime beveik 105 Eur/MWh“, – BFK posėdyje kalbėjo R. Pocius. 

Gamtinių dujų ir elektros kainoms toliau augant, anot VERT vadovo, elektros ir dujų tiekėja 

„Ignitis“ gali būti nepajėgi subalansuoti pinigų srautus. 

„Jeigu vis tik būtų tokia situacija, kainos dar kiltų į viršų ar nemažėtų yra, matyt, rimta 

rizika, kad įmonė finansiškai negalės 100 proc. priimti to viso krūvio, to skirtumo, kuris šiandien 

susidaręs rinkose“, – pažymėjo R. Pocius. 

BFK pirmininkas Mykolas Majauskas skaičiavo, kad skirtumas tarp vartotojų mokėjimų ir 

išlaidų už energijos išteklius „Ignitis“ gali negauti 380 mln. eurų. 

„Mes kol kas neturime atsakymo, tačiau, akivaizdu, kad 380 mln. eurų yra reikšminga suma. 

Planuojame turėti su „Ignitis“ diskusiją, kaip būtų galima spręsti ir apskritai, ar būtų galima 

įgyvendinti įstatyme numatytas nuostatas dėl išdėliojimo laike. Įstatyme yra numatyta, kad šitas 

išdėliojimas laike gali būti irgi atliktas įvertinus įmonės finansines galimybes, ar įmonė galės tą 

naštą panešti ir, ar nebus taip, kad įmonė po to turės finansinių problemų“, – dėstė R. Pocius. 

Jo teigimu, bus aiškinamasi, ar galima įgyvendinti įstatymo nuostatas, leidžiančias 

mokėjimus „Igničiui“ dėl išaugusių energijos kainų išdėlioti per ilgesnį laiką. Toks sprendimas 

pernai jau buvo priimtas dėl dujų, leidus mokėjimus išdėlioti per penkerius metus. 

Situacija gamtinių dujų sektoriuje drastiškesnė 

Kalbėdamas apie gamtinių dujų sektorių, R. Pocius teigė, jog čia situacija panaši, netgi 

drastiškesnė. 

„Eilę metų gamtinių dujų kainos buvo gana stabilios, jeigu žiūrėtume iš šiandienos 

perspektyvos. Per paskutinį pusmetį pastebimas labai ženklus kainų augimas, siekiantis net iki 

dešimties kartų. Bet kokiu atveju, nustatant gamtinių dujų tarifus, lygiai taip pat, kaip elektros 

atveju, žiūrima į prognozuojamas gamtinų dujų kainas iki metų pabaigos. 

Pagal šiandienos informaciją, kuri yra skelbiama Europos gamtinių dujų biržose, matome, 

kad gamtinių dujų kaina siekia tarp 100 ir 120 eurų ilguoju laikotarpiu, antram pusmečiui, kas iš 

esmės yra lygiai taip pat, kaip elektros atveju, viršija daugiau nei 40 proc. kainos, kuri yra 

įskaičiuota į gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams“, – komentavo VERT vadovas. 

Kaip ir elektros sektoriuje, gamtinių dujų įstatyme esant didesniam nei 40 proc. kainų 

skirtumui, anot R. Pociaus, energetikos įmonė analogiškai gali kreiptis į Taryba ir pasiūlyti 

švelnesnį kainos augimą. Tokiu atveju išdeliojamas kainų skirtumas tarp tų, kurios yra šiuo metu 

prognozuojamos, ir fakto, kuris yra įskaičiuotas per penkerių metų laikotarpį. 

„Šioje vietoje, panašiai, kaip ir elektros atveju, mes diskutuosime su „Ignitis“, bet šiuo 

atveju dujų dalyje tie nesurinkimai yra gerokai labiau juntami, ypač pirmąjį pusmetį, kurie, 

prognozuojama, sudarys daugiau nei 100 mln. eurų“, – teigė R. Pocius. 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1645462/vert-nesiimant-sprendimu-elektros-kaina-siemet-galetu-augti-iki-50-proc-duju-ir-200-proc
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Paklaustas apie biržos tendencijas, R. Pocius sakė, kad elektros kainos, jeigu nebūtų 

pritaikytos įstatymo nuostatos, šiemet galėtų augti iki 50 proc., tuo metu dujų kaina priklausys nuo 

biržos kainų. 

„Šiandien dienai, kaip matome, tos biržos kainos yra gana aukštos ir jų kainų augimas, jeigu 

visiškai nieko nesprendžiant, gana ženklus gali būti. [...] Modeliuojant pirmai grupei galėtų augti 

apie 100 proc., antrai grupei – apie 200 proc., jei nieko nedarysime“, – kalbėjo R. Pocius. 
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IS-942/667-IV-3 priedas 

 

 
 

LIETUVA PAGAL ŠĮ RODIKLĮ – DUGNE: TINKAMAI NESPRENDŽIAMA IR 

MILIJONUS GYVYBIŲ PASAULYJE NUSINEŠANTI PROBLEMA 

2022 m. kovo 16 d. Sigutė Limontaitė, www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Oro tarša naikina ne tik gyvūniją, bet ir žmones, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 

skaičiuoja, kad kasmet dėl to miršta virš 4 mln. žmonių. Lietuvoje oro užterštumas nusineša beveik 

šimto iš 100 tūkstančių gyventojų gyvybių, ir tai yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungos šalių 

rodiklių.  

Daugelyje Rytų Europos šalių aplinkos taršos rodikliai – šiurpinantys ir nors bandoma 

taikyti įvairias programas, jos veikia ne visur. Lietuvoje galima gauti kompensacijas krosnis bei 

katilus pasikeisti mažiau taršiais įrenginiais, pavyzdžiui, šilumos siurbliais, įsirengti privačias saulės 

elektrines bei elektromobilį. Tiesa, kompensuojama tik dalis, o likusią dalį gyventojas turi sumokėti 

pats, o tai – nėra maža suma pagal šalies vidutinį atlyginimą. Taip pat mūsų regionuose gausu namų 

ūkių, kurie tebesinaudoja senais taršiais šildymo metodais, o ir maistą gamina ant malkomis 

kūrenamų krosnių. Tai tik keletas priežasčių, kurios gali lemti didžiulę oro taršą.  

Daugiausiai teršia namų ūkiai ir automobiliai  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos ir oro skyriaus vyr. specialistas Paulius 

Žvirblis sako, kad Lietuvai trūksta dar nemažai, jog būtų pasiektas PSO nustatytas oro užterštumo 

lygis mažosiomis kietosiomis dalelėmis – 10 μg/m³. Europos Komisija šiemet taip pat žada 

griežtinti normas pagal PSO rekomenduojamus lygius: „Galiu išskirti dvi taršiausias sritis: 

transportą ir namų ūkių šildymo sektorių. Įgyvendinti naujas priemones jose – sudėtinga, nes tai 

tiesiogiai liečia gyventojus, yra daug mažų taršos šaltinių, kurie sunkiai valdomi. Tam reikėtų 

reikšmingų priemonių, nes mūsų transportas – senas bei taršus, namų ūkiuose tebėra daug krosnių, 

katilų, kurie kelia reikšmingą taršą“.  

 Paulius Žvirblis  

Paklaustas, ar pakaktų įsigyti naujų autobusų, pašnekovas atsakė, jog lietuviams trūksta 

priemonių automobilių parko atnaujinimui kalbant ir apie lengvąsias transporto priemones. 

Pavyzdžiui, reguliacinių apribojimų, skatinančio rinktis mažiau taršias alternatyvas, kaip taršos 

mokestis. Lietuviai labai linkę naudotis asmeniniais automobiliais: mažai vaikščiotis pėščiomis, 

važiuoti dviračiais ar viešuoju transportu. Mūsų automobiliai, lyginant su Europa, yra vieni 

taršiausių CO2 emisijos atžvilgiu. „Namų ūkiuose naudojamas kuras – nepakankamai kokybiškas, 

kartais pasirenkamos akmens anglys, durpės. Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2023-iųjų ketina 

uždrausti minėtą kurą. Taip pat taršą iš namų ūkių sąlygoja kuro deginančių įrenginių priežiūros 

trūkumas – prastai valomi įrenginiai, dūmtraukiai, kaminai. Kaminkrečių atstovai sako, kad ne visi 

tinkamai prižiūri savo įrenginius, dėl ko ne tik kyla gaisro rizika, bet pablogėja degimo sąlygos, 

reikia daugiau kuro ir taip didėja tarša“,–dėstė specialistas.  

Lietuva pagal šį rodiklį – dugne: tinkamai nesprendžiama ir milijonus gyvybių pasaulyje 

nusinešanti problema  

Versls sprendimus įgyvendina greičiau  

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/lietuva-pagal-si-rodikli-dugne-tinkamai-nesprendziama-ir-milijonus-gyvybiu-pasaulyje-nusinesanti-problema.d?id=89469965
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Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 

sumažinti 70 proc., o iki 2050-ųjų – 100 proc., lyginant su 1990 metais. Deja, išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis vienam gyventojui nuo 2000-ųjų tik didėja. Europos aplinkos 

agentūros duomenimis, prieš dvidešimt metų šis skaičius siekė 5,6 t vienam gyventojui, 2010-aisiais 

– 6,7 t, o 2017-aisiais – 7,3 tonos. ES direktyvos dėl oro taršos taip pat liečia ir verslus. Kai kurie 

stengiasi iš anksto pasiruošti, kaip įmanoma daugiau, kad įsigaliojus reikalavimams jie nesmogtų 

per stipriai.  

„Švyturio-Utenos alaus“ vadovas Rolandas Viršilas „Delfi“ laidoje „Verslopožiūris“ 

pasakojo apie jaukurį laiką įmonėje taikomas praktikas oro taršai mažinti. Taip pat pripažino, kad 

tai nėra paprastas kelias, o naujovių įgyvendinimas užtrunka bei kainuoja: „Šiandien Lietuvai ir 

pasauliui kylantys iššūkiai tvarumo ir įmonės augimo nestabdo. Krizė su Kinija atveria galimybes 

rasti tiekėjus artimesnėse šalyse ar net Lietuvoje. Tai reiškia, trumpesnes prekių bei gaminių 

keliones ir mažiau teršiamą aplinką. Daugeliui tvarių sprendimų įgyvendinti reikia nemenkų 

investicijų. Žinome, kad pagal Europos Sąjungos standartus po kelerių metų bus privaloma naudoti 

perdirbtą plastiką, tad žengėme šį žingsnį anksčiau. Taip pat perkame tik žaliąją energiją, o likusią 

pasigaminame patys. Mūsų pakuotėms gaminti naudojamas rPET plastikas leis sutaupyti apie 100 

tonų neperdirbto plastiko. Manau, kad tvarumas, aplinkosauginės programos vykdymas – būtina 

šiuolaikiškos, socialiai atsakingos įmonės strateginės veiklos dalis ir pareiga“.  

Pašnekovas neslėpė, kad įstatymų leidyba paspartina verslus imtis tvarumo sprendimų, kai 

kurie gal nesiryžtų to imtis patys.  

Kyla klausimas, kodėl Lietuvos Vyriausybė nesiima griežtesnių priemonių tiek verslų, tiek 

privačių gyventojų oro taršos mažinimui, kaip tai daro kitos ES šalys?  

P. Žvirblis sako, kad kol kas vykdomos paskatų pobūdžio priemonės – teikiamos paramos 

namų įrenginiams, atiduodant seną, taršią transporto priemonę – skiriama 1000 eurų kompensacija 

arba elektrinis dviratis, viešojo transporto bilietas metams, paspirtukas. Specialistas neslepia, kad 

neįvykdžius nustatytų taršos normų Lietuvos, tikėtina, laukia baudos už direktyvos pažeidimus. 

Kokios bus oro taršos pažeidimų baudos, atsakyti kol kas neįmanoma, bet jų galime sulaukti, nors 

kol kas tokios patirties neturime. Įsipareigojimai vykdomi nuo 2005 metų, progresas vyksta, bet 

reikėtų labiau padirbėti dėl kietųjų dalelių, azoto oksidų mažinimo.  

Taip pat mažai pažangos jaučiama žemės ūkyje. Pašnekovas neslėpė, kad per pastaruosius 

5–10 metų oro kokybės prasme Lietuvoje nebuvo padaryta didelės pažangos. Kodėl kitoms šalims 

sekasi geriau? Šveicarijos kompanijos „IQAir“ 2020 metais atliktas oro taršos tyrimas parodė, kad 

iš 40 Europos šalių, Lietuva užima 20 vietą, jos metinis taršos vidurkis siekia 11,7 μg/m³. Pagal oro 

grynumą mes nusileidžiame ne tik Šiaurės ar Vakarų Europos valstybėms, bet ir Latvijai, Estijai bei 

Rusijai.  

P. Žvirblis tikisi, kad Lietuvoje neprireiks imtis gyventojų baudimo ir oro tarša bus 

sumažinta paskatomis, tačiau pritarė, jog daug kas priklauso nuo pačių gyventojų. Specialistas 

išvardino, kokios priemonės pasiteisino kitose ES šalyse: „Kol kas nėra numatyti draudimai, kaip 

Krokuvos mieste, kur kietojo kuro deginimas miesto teirtorijoje – uždraustas. Tikimės, kad mums 

nereikės eiti šiuo keliu. Viskas prasideda nuo sąmoningumo bei gyventojų atsakomybės. Politiniai 

sprendimai mažinti užterštumo lygį negali būti visiškai įgyvendinti be piliečių dalyvavimo. Kitos 

Europos šalys riboja taršaus transporto srautus miesto centre, apmokestina bei naudoja draudimo 

priemones. Taip pat stebima namų ūkio įrenginių priežiūra, pavyzdžiui, Vokietijoje kaminkretys 

privalomai valo kamina kas porą metų. Vakarų šalių miestai turi ir daugiau reguliacinių priemonių, 

ir finansinių pajėgumų įrenginių atnaujinimui. Pastebime, kad lietuviai tampa vis mažiau pakantūs 

oro užterštumui, dažniau skundžia teršėjus ir patys imasi priemonių kasdieniame gyvenime“.  

Rolandas Viršilas 
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Tuo tarpu R. Viršilas sako, kad verslams diegti mažiau taršias naujoves ne tik būtina 

ruošiantis ateičiai, bet gali būti ir naudinga: „Tvarumas daugelyje šalių tampa viena iš pamatinių 

vertybių priimant sprendimus. Mums ypač svarbi aplinkosauga, naudojame žemės išteklius ir 

svarbu, kad žaliavos būtų išaugintos švariai. Ekologija bei tvarumas turi ir finansinių naudų. Kai 

kurie žingsniai, kurių ėmėmės, pavyzdžiui, mažinti pakuočių svorį, atneša finansinės naudos. 

Utenos gamykla yra viena pirmųjų Lietuvoje, pradėjusi taikyti „carbonneutral" strategiją. 

Pradėjome nuo investavimo į saulės elektrinę. Turbūt neįmanoma CO2 išmetimą sumažinti iki 

nulio, bet turime tikslą sumažinti 30-čia proc. per artimiausius kelerius metus. Taip pat 

parduotuvėms suteikiame ekologiškesnius šaldytuvus, naudojame elektra varomus automobilius“.  

 
Aplinkos ministerijos atstovas pridūrė, kad mažinti oro taršą Lietuvoje galime kiekvienas 

jau dabar, kol Vyriausybė vykdo Nacionalinį pažangos planą. Kadangi daug važinėjame 

automobiliais pokytis šiame sektoriuje gali būti ženklus. Galima dažniau rinktis alternatyvius 

būdus, nors dieną ar kelias per savaitę. Arba važiuoti vienu automobiliu su draugais ar kolegomis. 

Jei kūrename krosnimi ar katilu galime rinktis švarų kurą, tik sausas malkas, nes drėgnos – 

taršesnės, į krosnį nemesti buitinių atliekų. Jeigu įmanoma – prisijungti prie centralizuoto šildymo, 

kuris mažiau kenkia aplinkai, nes griežtai kontroliuojamas taršos lygis. Galime rinktis daugiau 

organinio maisto ir taip mažinti augintojų poreikį mineralinėms trąšoms. Net pasirinkimas valgyti 

mažiau mėsos mažina emisijas iš žemės ūkio bei jos paklausą. O kasdien prieš einant į lauką ar 

užvedant automobilį netolimai kelionei, galima patikrinti, koks oro užterštumas yra realiu laiku 

vietoje, kurioje esate. Šiuos duomenis galite rasti ČIA. www.DELFI.lt.  

 
Parengta pagal JT informaciją 

 

http://www.delfi.lt/
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IS-942/667-IV-4 priedas 

 

GYVENTOJAI GAUS MAŽESNES SĄSKAITAS UŽ ŠILDYMĄ VASARĮ, NORS ŠILUMA 

BRANGO 

2022-03-14 BNS, www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Didžiausiuose šalies miestuose vasarį centralizuotai tiekiama šiluma nežymiai brango, tačiau 

dėl šiltesnių orų gyventojai gauna mažesnes sąskaitas, teigia šilumininkai. 

Tuo metu kovą šiluma didžiuosiuose miestuose pinga – Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos (VERT) duomenimis, Vilniuje jos kaina mažėja beveik 4% ir siekia 10,88 cento už kWh, 

Kaune – 2% iki 7,02 cento, Klaipėdoje pinga nežymiai – nuo 8,01 iki 7,94 cento, Šiauliuose – nuo 

8,1 iki 8,08 cento, o Panevėžyje ji brangsta 3% – kilovatvalandė kainuoja 6,83 cento. 

Tačiau visoje Lietuvoje centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina kovą yra 0,12% 

didesnė nei vasarį – 8,28 cento už kWh (be PVM), pranešė taryba.  

Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) jau paruoštose sąskaitose už vasario paslaugas nurodoma, kad 

gyventojai mokės vidutiniškai 9% mažiau nei sausį. „Vasaris buvo gerokai šiltesnis nei įprasta 

žiemos mėnesiams – vidutinė temperatūra vasarį siekė 0,4 laipsnio, todėl klientus pasieks 

vidutiniškai 9% mažesnės sąskaitos negu sausį“, – pranešė Vilniaus šilumos tinklai. 

Pasak VERT, vasarį šilumos kaina sostinėje buvo 11,3 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 

12% didesnė nei sausį. 

„Kauno energijos“ tiekiamos miesto šilumos kaina vasarį, palyginti su sausiu, padidėjo 9%, 

tačiau vartotojai šio pokyčio nepajus dėl šiltesnių orų. „Buvo šilčiau, todėl buvo suvartotas 

mažesnis šilumos kiekis. Dėl to standartinio senos statybos daugiabučio gyventojas, gyvenantis 60 

kvadratinių metrų ploto būste, už jo šildymą sumokėjo 16% mažiau nei sausį“, – BNS sakė 

bendrovės komunikacijos vadovas Šarūnas Bulota. 

„Panevėžio energijos“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovo Vidmanto Žalkausko teigimu, 

miesto daugiabučių gyventojų sąskaitos už šildymą vasarį bus apie 14% mažesnės nei sausį: „Buvo 

trumpesnis ir šiltesnis mėnuo“.  

„Klaipėdos energija“ apie vasarį suvartotą šilumą ir sąskaitas pirmadienį duomenų dar 

neturėjo, o šilumos kaina vasarį  uostamiestyje buvo 12% didesnė nei sausį. 

Šiauliuose vasarį šilumos kaina padidėjo 10%, tačiau aukštesnė vidutinė lauko temperatūra 

lėmė, jog sąskaitos už šildymą bus maždaug dešimtadaliu mažesnės nei sausį, teigė „Šiaulių 

energijos“ atstovė žiniasklaidai Agnė Valiulytė. 

Lietuvos Seimas pradėjo svarstyti Vyriausybės siūlomą galimybę centralizuotai tiekiamam 

šildymui atgalina data – nuo šių metų pradžios – iki šildymo sezono pabaigos taikyti nulinį 

pridėtinės vertės tarifą, kuris šiuo metu yra 9% Valstybė taip nori sumažinti aukštos infliacijos 

poveikį šalies gyventojams.  

 

 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2022/03/14/gyventojai-gaus-mazesnes-saskaitas-uz-sildyma-vasari-nors-siluma-brango
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IS-942/667-IV-5 priedas 

 

MAIKŠTĖNAS: RUSIJA TYLŲJĮ ENERGETIKOS KARĄ PRADĖJO DAR IKI 

UKRAINOS UŽPUOLIMO 

Evelina Laučiūtė, „Delfi TV“ laida „Iš esmės“, www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 18 d. 

TN: tn  

 

 Darius Maikštėnas 

 

Sparčiai kylančios kainos neramina daugelį, tačiau „Ignitis grupės“ vadovas gerų žinių 

kol kas neturi – artimiausiais metais kainos dar tik augs. Be to, Europa susiduria su 

egzistenciniu visos Vakarų visuomenės išlikimo klausimu. Dėl to dabar išskirtinis dėmesys 

skiriamas energetikos revoliucijai. Ekspertas žada, kad jai įvykus patirsime kardinalią 

transformaciją ir džiaugsimės radikaliai pigesne energija. Svarbiausia, kad šie pokyčiai vyktų 

kuo skubiau.  

Lietuvoje šildymo kainos lyginant su pernai išaugusios kone dvigubai. Prognozuojama, kad 

elektra šiemet galėtų brangti 50 proc., o dujos – 200 proc. „Ignitis grupės“ vadovas Darius 

Maikštėnas laidoje „Iš esmės“ sako, kad kainų augimas išties turėtų būti panašaus dydžio, žiūrint į 

kainas, besiformuojančias didmeninėse rinkose. 

Kainos kilo net 10 kartų 

Dujų ir elektros kainos mūsų regione, anot pašnekovo, yra labai susijusios. 

„Dujų kainų kilimas prasidėjo praėjusių metų viduryje, o aukščiausią piką pasiekė per 

Kalėdas. Lygiagrečiai vyko ir elektros kainų kilimas, – prisimena D. Maikštėnas. – Ši kaina yra 

formuojama. iš pradžių atsinaujinantys šaltiniai pateikia gamybos apimtis, o likutį užpildo iškastinį 

kurą naudojantys elektros generuotojai. Jų savikainoje kuras, šiuo atveju dujos, sudaro liūto dalį 

visos kainos. Tam, kad būtų užpildytas pagrindinis poreikis, susiformuoja galutinė rinkos kaina. 

Kylant dujų kainoms, visoje Europoj drastiškai kyla ir elektros kainos.“ 

D. Maikštėnas tvirtina, kad šiuo metu siekiama kuo labiau sumažinti kainų šoką 

gyventojams. Tam įvairius metodus siūlo ir Europos Komisija, skatindama vyriausybių intervenciją. 

Iliustruodamas didmeninių kainų sukilimo mastą, „Ignitis grupės“ vadovas teigia, kad 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu dujų kaina didmeninėje rinkoje siekė 15 Eur už megavatvalandę. 

Tuo tarpu Putinui pradėjus ruoštis karui, pirmasis pilotinis energijos kainų „apsišaudymas“ įvyko 

dar praėjusių metų pabaigoje. 

„Per Kalėdas didmeninė kaina nuo 15-20 Eur pakilo iki 160 Eur – 8 kartais. Prasidėjus 

karui, kaina tam tikromis dienomis viršijo 300 Eur. Ta prasme, tam tikrais laiko momentais mes 

turime jau daugiau nei 10 kartų didesnę kainą. Tai yra milžiniški atotrūkiai, kurie po truputį 

normalizuojasi. Bet kokiu atveju, tai yra labai dideli kainų skirtumai, žirklės atsidarinėja ir jas 

reikėtų valdyti“, – komentuoja įmonės vadovas. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89731463
https://g2.dcdn.lt/images/pix/darius-maikstenas-89731479.jpg
https://www.delfi.lt/temos/darius-maikstenas
https://www.delfi.lt/temos/darius-maikstenas
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Realistiškai, neapgaudinėkime savęs, kad kainų lygis bus toks, koks buvo prieš porą metų. 

Akivaizdu, kad išgyvensime tam tikrą sunkesnį periodą, bet tas laikas pasibaigs ir mes pilnai 

transformuosimės. Darius Maikštėnas 

Kiek dar kils kainos priklauso nuo to, kaip klostysis situacija rinkose bei kokius sprendimus 

priims reguliuotojas ir Seimas kartu su Vyriausybe, sako D. Maikštėnas. 

„Iš „Ignitis grupės“ pusės mes irgi maksimaliai prisidėsime prie kainų amortizavimo, bet 

turime suprasti, kad vykstant karui Ukrainoje pagrindinis Rusijos ginklas yra energijos kainų karas, 

nukreiptas ne į Lietuvą, o visą Europą. Šis karas turi pasekmes ir nelengvą naštą prisiima visa 

Europos visuomenė“, – pastebi pašnekovas. 

Neapgaudinėkime savęs, kad grįšime prie ankstesnio kainų lygio 

Kainos, anot „Ignitis grupės“ vadovo, kurį laiką dar augs. Pašnekovas prognozuoja, kad 

artimiausius metus ar du turėsime „karinį kainų lygį“, o ilgajame laikotarpyje jos mažės. 

„Realistiškai, neapgaudinėkime savęs, kad kainų lygis bus toks, koks buvo prieš porą metų. 

Akivaizdu, kad išgyvensime tam tikrą sunkesnį periodą, bet tas laikas pasibaigs ir mes pilnai 

transformuosimės“, – teigia D. Maikštėnas. 

„Kadangi regionas dar pilnai nenulipo nuo „dujų adatos“, o akivaizdu, kad sankcijos veiks ir 

Europa bandys mažinti dujų vartojimą, rinkos bus nestabilios. Tikėtina, kad iškastinio kuro kaina 

išliks pakankamai aukšta, nebent įvyks kokia nors ekonominė krizė ir pasaulyje radikaliai sumažės 

energijos suvartojimas. Tokių dalykų negalima prognozuoti, bet, žiūrint į trumpalaikį periodą, 

akivaizdu, kad energetika kainuos. Iš kitos pusės, ta kainuojanti energetika, tikiuosi, kuo greičiau 

visus prabudins orientuotis į energijos taupymą, daugiabučių renovaciją, šildymo mazgų renovaciją, 

optimalius automobilius, elektrifikaciją. Vien per ekonominę paskatą daugybė dalykų vyksta 

automatiškai“, – mąsto jis. 

Vis dėlto Lietuvai „Ignitis grupės“ vadovas prognozuoja šviesią ateitį. Anot jo, lietuviai 

moka labai greitai pasivyti ir aplenkti. 

„Lietuva jau dabar vartoja mažai iškastinio kuro ir jo vartojimas kris gana radikaliai. Tarp 

Baltijos šalių esame vienareikšmiški žaliosios gamybos lyderiai. Tikrai tikiu, kad pasileis jūrinio 

vėjo projektai, atsigaus Klaipėdos uostas, jis persikvalifikuos iš rusiškų ir kiniškų daiktų vežiojimo į 

jūrinės energetikos įgalinimą. Europine prasme Baltijos jūra turi didžiulį potencialą vystyti 

energetiką. Tai reiškia, kad nuo maždaug 2030 m. šis regionas ir ypač Lietuva taps ne energijos 

importuotoja, o eksportuotoja. Pradžioje turbūt daugiau elektros, toliau, vystantis žaliojo vandenilio, 

metanolio technologijoms, ir žaliojo kuro.“ 

Energetikos karas prasidėjo anksčiau 

Jau sausio mėnesį matėme, kad vyksta tylusis energetikos karas ir buvo labai didelė 

tikimybė, kad įvyks ir tikrasis karas, sako D. Maikštėnas. 

„Mes karui pradėjome ruoštis dar sausio pradžioje. Todėl vasario 9 d. atvyko pirmasis 

neplaninis SGD krovinys iš Amerikos, kovo 9 d. – antrasis. Jam išplaukus tuoj pat bus dar vienas 

norvegiškas laivas, o balandžio pradžioje – dar vienas neplaninis krovinys iš Amerikos, – vardija 

„Ignitis“ vadovas. – Sumobilizavome visus finansinius ir logistinius resursus, kad galėtume 

maksimaliai užkrauti mūsų SGD terminalą vakarietiškomis dujomis.“ 

Pasak pašnekovo, kainos aspektu iš principo nėra svarbu, ar naudojame „Gazprom“ ar SGD 

dujas, nes visoje rinkoje vyrauja panašios kainos. Tačiau šiemet Lietuvoje realiai nebenaudojame 

rusiškų dujų ir stengiamasi kuo greičiau pildyti saugyklas Latvijoje, pabrėžia D. Maikštėnas. 

„Bet svarbu žiūrėti ne tik į Lietuvą, – pastebi jis, – mes galime pasauliui paskelbti, kad jau 

padarėme embargą [rusiškoms – aut. p.] dujoms ir naftai Lietuvoje. Techniškai dujoms jis jau yra 

įvykęs, bet turime žiūrėti į visą regioną. Baltijos šalių ir Suomijos regionas tarpusavyje sujungtas 

vamzdžiais, čia tiekiama iš „Gazprom“ ir vienintelė alternatyva – lietuviškas terminalas. Iš jo dujas 

tiekiame latviams, estams ir gana sparčiai didėja poreikis Suomijoje.“ 

Pilnai iškastinio kuro atsisakysime po 10 metų 

Lietuva savo namų darbus padarė, sako D. Maikštėnas, tačiau jų nepadarė suomiai, vokiečiai 

ir kitos Europos šalys. 

https://www.delfi.lt/temos/klaipedos-uostas
https://www.delfi.lt/temos/energetika
https://www.delfi.lt/temos/sgd
https://www.delfi.lt/temos/gazprom-2
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„Prasidėjus karui Europoje galutinai suprasta tai, kas Lietuvai iš anksto buvo aišku. Dabar 

jau visa Europa supranta, kad regionas turi maksimaliai greitai atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, 

ypač iš Rytų“, – akcentuoja „Ignitis“ vadovas. 

Lietuva jau vieną kartą pabėgo iš Rusijos ir turėjo energetinę blokadą, primena D. 

Maikštėnas. Pasak jo, Lietuvai būdinga patirtis ir supratimas, kad gyvename šalia agresoriaus ir 

turime ruoštis hibridiniam, nekonvenciniam ir tradiciniam karui, turėti pilną energetikos šaltinių 

nepriklausomybę. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Vokietijoje tokio mąstymo nebuvo. 

Jeigu anksčiau vidinė Europos motyvacija buvo klimato kaita ir ilgalaikis 

konkurencingumas per tvarumą, dabar jau atsiranda išgyvenimo klausimas. Visi supranta, kad 

jeigu ir toliau kasdien už iškastinį kurą, naftą ir dujas Rusija gaus milijardus, anksčiau ar vėliau ji 

ir toliau plės savo kariuomenę. Darius Maikštėnas 

„Paradoksaliai dabar vyksta žaliosios energetikos revoliucija, energetikos diversifikacija ir 

atsijungimas nuo Rusijos bei Putino. Jeigu pandemija padarė skaitmenizacijos revoliuciją, tai karas 

Ukrainoje Europą, esu garantuotas, padidintu greičiu stumtels įvykdyti žaliosios energetikos 

revoliuciją, – mintimis dalinasi pašnekovas. 

Vienareikšmiškai Vokietijoje ir kitose Europos šalyse padidintu greičiu bus stengiamasi 

pastatyti papildomus SGD terminalus, kad turėtume alternatyvius tiekimo šaltinius. Tačiau reikia 

suprasti, kad kai pakeičiam tiekimo šaltinį, tai nereiškia, kad pasikeis globali paklausa ir pasiūla. Jei 

atsivežame dujas, tai kažkur jų pradeda trūkti ir atsiranda rinka tai pačiai Rusijai SGD laivais ar 

kitomis priemonėmis jas tiekti. 

Todėl tvaresnis ir išmintingesnis sprendimas sekantis po alternatyvos sukūrimo yra iš viso 

iškastinio kuro atsisakymas. Kaip sako ekonomistas R. Kuodis – reikia nulipti nuo dujų adatos. Nuo 

jos nulipti reikia šildymo sprendimuose, nuo naftos adatos nulipti reikia transporte. Pasitelkiant 

technologijas ir elektrifikuojant įvairias pramonės sritis, transportą, gaminant žaliąją energiją, 

ateityje gaminant sintetinį žaliosios energijos kurą, galima pasiekti tašką, kai Europa galėtų naudoti 

nulį iškastinio kuro. Tik klausimas – kada. Manyčiau, kad visiškai realu yra prie nulio prieiti 2030-

2035 m., o 2-3 kartais dujų suvartojimą Europoje sumažinti labai lengvai galima ir iki 2030 m.“, – 

kalba ekspertas. 

Iškilo egzistencinis klausimas 

Europoje įvyko globalus pabudimas, sako pašnekovas. 

„Jeigu anksčiau vidinė Europos motyvacija buvo klimato kaita ir ilgalaikis 

konkurencingumas per tvarumą, dabar jau atsiranda išgyvenimo klausimas. Visi supranta, kad jeigu 

ir toliau kasdien už iškastinį kurą, naftą ir dujas Rusija gaus milijardus, anksčiau ar vėliau ji ir toliau 

plės savo kariuomenę. Vienintelis būdas Europai išgyventi vidutiniu periodu yra visiškai atsisakyti 

iškastinio kuro, – pabrėžia D. Maikštėnas. 

Jei anksčiau buvo kalbama apie ilgalaikį laikotarpį iki 2040-2050 m. siekiant išsaugoti 

planetą, dabar išgyvenimo tikslas susiaurėjo, visi suprato, kad Vakarų visuomenei išgyventi yra 

vienintelis kelias – iš esmės paspartinti žaliąją revoliuciją ir energetikos sektoriaus transformaciją. 

Manyčiau, nulis iškastinio kuro Europoje gali būti įgyvendintas 2035-2040 m. 

Kai kurios technologijos tam jau dabar yra, o kai kurios ateina. Supratimas, kad Europa gali 

pasiekti nulį iškastinio kuro vartojimo anksčiau ar vėliau, atėjo į galvą ir Rusijos vadovybei. Jie 

suprato, kad dabar yra pikiniame taške, kai nacionaliniame rezerve turi daugiausiai pajamų ir dar 

turi nuo jų iškastinio kuro priklausomą Europą. Tačiau jie pervertino Europos minkštumą arba 

neįvertino ukrainiečių gebėjimo kovoti. Nesitikėjo tokios vienybės ir noro atsiriboti,“ – kalba 

„Ignitis grupės“ vadovas. 

Kai naudoji atsinaujinančius šaltinius, iš viso mažini iškastinio kuro paklausą ir tai jau yra 

tvarus būdas uždaryti finansavimo šaltinius agresoriui. Darius Maikštėnas 

Vis dėlto pašnekovas pabrėžia, kad visa tai kainuos. Vidutiniame periode turėsime gyventi 

su aukštesniu kainų lygiu, kol visą energetiką užpildysime tik atsinaujinančia gamyba, kuri yra 

radikaliai pigesnė. Tačiau pokytis, pasak jo, vyks labai greitai, nes iškilo egzistencinis klausimas – 

ar išliks Vakarų visuomenė, ar uždominuos autoritarinės valstybės. 

Didžiausia karo žala – rusų tautai 

https://www.delfi.lt/temos/zalioji-energetika
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/r-kuodis
https://www.delfi.lt/temos/klimato-kaita
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Europos Komisija praneša, kad Rusiškų dujų, anglies ir naftos būtų galima atsisakyti iki 

2030 m., o dviemis trečdaliais sumažinti dar anksčiau. 

Anot D. Maikštėno, tai realūs scenarijai, bet svarbu atskirti du dalykus – išteklių atisakymą 

ir alternatyvų naudojimą nuo žaliosios energetikos įdiegimo. 

„Viena – atsisakyti ir naudoti iš kitur. Tai yra tik pusė darbo ir tai neuždaro finansavimo 

šaltinio agresoriui. Bet Europos Komisijoje yra ir kita dalis – spartinti žaliojo kurso įgyvendinimą. 

Reikia kuo sparčiau nuiminėti visus trukdžius diegiant žaliąją energetiką, kad kuo sparčiau 

vystytųsi saulės, vėjo žemyninė ir jūrinė energetikos. Kai naudoji atsinaujinančius šaltinius, iš viso 

mažini iškastinio kuro paklausą ir tai jau yra tvarus būdas uždaryti finansavimo šaltinius 

agresoriui“, – sako jis. 

Karas visiems turi savo kainą, kainuos ir mums, bet mes žinome, kur esame ir kas bus 

ateityje. Darius Maikštėnas 

Smarkiai nuo Rusijos priklausoma yra Vokietija. Visgi D. Maikštėnas pabrėžia, kad jiems iš 

dalies (trečdaliu ar per pusę) atsisakyti dujų pavyks jau metų bėgyje, o per 2-3 metus atsiras 

papildomi suskystintųjų dujų terminalai. Per 5-10 metų Vokietija pereis prie žalio vandenilio, žalio 

amonio, gyvens be iškastinio kuro didžiojoje savo pramonėje bei transporte ir tikrai išeis laimėtoja, 

patikina pašnekovas. 

Didžiausias paskutinių 20 m. ir pastarųjų mėnesių nuostolis yra Rusijai, akcentuoja D. 

Maikštėnas. 

„Kuo nenorėčiau šiame pasaulyje būti, tai šiais laikais būti rusu, gyvenančiu Rusijoje, – sako 

jis. – Ukrainiečiai turį viltį ir žinią, kuo jie taps ateityje, žiūrėdami į Baltijos valstybes ir Europą. 

Karas visiems turi savo kainą, kainuos ir mums, bet mes žinome, kur esame ir kas bus ateityje. 

Šiandienos rusui aš nepavydžiu. Didžiausia šito karo žala visų pirma yra rusų tautai.“ 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/vokietija
https://www.delfi.lt/temos/karas-ukrainoje
https://www.delfi.lt/
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IS-942/667-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. 35-oji tarptautinė statybos pramonės paroda Latvijoje „BŪSTAS I“ 

TN: tn  

 

Data 24 kovo, 2022  

Organizatorius UAB Autarė  

Vieta Ķīpsalas iela 8, Ryga, Latvija  

 

2022 m. kovo 24 d. – 27 dienomis vyks tradicinė ir pati didžiausia tarptautinė statybinės 

pramonės paroda Latvijoje ir visame Šiaurės Pabaltijo regione „Būstas I“.  

Ši paroda padeda sekti naujausias šiuolaikinės statybos tendencijas, susipažinti su 

naujausiomis technologijomis bei jų naudojimo galimybėmis. 2019 m. dalyvavo 392 įmonės, o 

parodą aplankė 32 261 lankytojas net iš 17 šalių. 

Parodoje eksponuojama: architektūros naujovės, mašinos, įrengimai, mechaninė įranga, 

statybos instrumentai, statybinės medžiagos ir konstrukcijos, įrangos nuoma, energija taupančios 

priemonės, santechnika, inžinerinė įranga, butų ir pastatų apipavidalinimas, interjeras, vidaus 

apdaila ir įranga, pastatų apšildymo sistemos, šilumos ir garso izoliacija, šildymo ir vėdinimo 

įranga, išorės ir vidaus durys, langai, fasadai, stogo dangos, sienos, dažai, lakai ir kita statybinė 

chemija, elektros instaliacija, energijos taupymo technologija, butų ir pastatų apsaugos priemonės, 

vasarnamių, surenkamų gyvenamų namų statyba, eksterjero dizainas, vandentiekio sistemos, 

nekilnojimo turto naujovės ir sprendimai. 

Išsamesnę informaciją apie parodą ir dalyvavimą joje rasite ČIA.  

Norintys dalyvauti parodoje, turi užpildyti PARAIŠKOS FORMĄ ir atsiųsti el. paštu 

nida@autare.lt arba kreiptis tel.: 8 670 94462 

Norintiems vykti į parodą pasižvalgyti, užsakomi viešbučiai, parodos lakytojo bilietai. 
 

https://lsta.lt/aktualijos/35-oji-tarptautine-statybos-pramones-paroda-latvijoje-bustas-i/
https://www.autare.lt/parodos/maja-i-house-i-bustas-i-2022
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/AUTARE_Paraiska-Bustas-I.doc
mailto:nida@autare.lt
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IS-942/667-VI-1 priedas 

 

INFO_2022-03-07 BSAM seminaras medžiaga_Smart DH turto valdymas: patirtis ir sprendimai 

 

Siunčiame š.m. kovo 7 d. vykusio tarptautinio BSAM projekto vebinaro "Smart Asset 

Management of DH: Experience and Solutions" medžiagą: 

 
 

Pranešimų medžiaga: 
• DH tinklų patikimumas ir gyvavimo trukmės aspektai: Klaipėdos DH įmonės patirtis autorius 

Ignas Mikalauskas, AB "Klaipėdos energija" (Lietuva) 

• Centralizuoto šilumos tiekimo patikimumas didėja modeliuojant hidraulinį ir konstrukcijos 

vientisumą:I dalis: Mindaugo Valičiaus hidraulinis modeliavimas, Lietuvos energetikos institutas) 
II dalis: Hidraulinis bandymas kaip defektų aptikimo priemonė (Remigijus Janulionis, Lietuvos 

energetikos institutas) 

• Vamzdžių vientisumo valdymo korozijos aptikimas ir ataskaitų teikimas, Jason Tuer , Quest 
Vientisumas 

• DH vamzdžių turto valdymo ir viso gyvenimo prognozavimo svarba įgyvendinant 

nacionalinius klimato tikslus Vokietijoje Stefan Hay, AGFW (Vokietija) 

• Trimble sprendimai DH sistemų skaitmeninimui,  Teemu Heusala, Trimble (Suomija) 
• Suprasti sistemos skysčio svarbą ir iššūkius būsimame centralizuotame šildyme, t. Y. DH4 ir 

DH5,  Richard Bremer, QTF (Švedija) 

Techniniai vizitai į Lietuvos įmones (Video) LSTA Reportazas 2022 LT - YouTube 
- Utenos šilumos tinklų patirtis įgyvendinant išmanaus turto valdymo sprendimus.  

- AB “Kauno energija“ – vėsinimas panaudojant centralizuotai tiekiamą šilumą  

- Lietuvos energetikos institutas: centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modeliavimas 
- AB „Klaipėdos energija“ veikla (KL ENERGIJA ENG - YouTube)  

Renginio vaizdo įrašas: 

I dalis-   1part_BSAM seminar_Smart DH_ patirties ir sprendimų turto valdymas-20220307_100030-

Meeting Recording.mp4 

II dalis -   2part_BSAM seminar_Smart DH_ patirties ir sprendimų turto valdymas-20220307_113450-

Meeting Recording.mp4 
Daugiau informacijos taip pat rasite : https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-
management-of-dh-experience-and-solutions/ 

 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 
 

________ 

 

2022-03-07 BSAM seminaro _Smart DH turto valdymas: patirtis ir sprendimai pranešimai (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-VI-1-1 priedas 2022-03-21.zip). 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Edx35_BeJRJPoutWr6gMpw4BJ2KIgo2ws_huXYW_t87j8g?e=A7OU41
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EVkPlr5mh2lMkAd4KE56iEAB6jUbkbFDU9rSSYOgwLGgJg?e=0iHaly
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EbN0veGx64FFlRz8uyCe--ABM9-mIaV_txXe6Qh-d1tB6g?e=9uojHe
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EStuFUN2WRlBtbXEbKGjwcYBLceZTFPWcdlpR-99YkPJnQ?e=bqgCdO
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUMmmOAUTVBDmET_w9MdX-oBxiZ1S-hCcIQYh21A4Dj6hw?e=Fx6aWQ
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUMmmOAUTVBDmET_w9MdX-oBxiZ1S-hCcIQYh21A4Dj6hw?e=Fx6aWQ
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ESZBH1rvWiBClX_QfHrNu7wBFrNUtqkaflN-cHt0Hr0-6Q?e=cQrdzy
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ETRinnEWoT5OhkGI_0nx6lQBwQa16yxLP_LATiulDgbMow?e=wkgF69
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ETRinnEWoT5OhkGI_0nx6lQBwQa16yxLP_LATiulDgbMow?e=wkgF69
https://www.youtube.com/watch?v=aeUytixm2Q0
https://www.youtube.com/watch?v=tvXR74yr5eU
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Efmu7YbZ-elKkCilETz7l1ABpKZ8g9CVBVMn6jvAvjYs6Q?e=fthWeC
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Efmu7YbZ-elKkCilETz7l1ABpKZ8g9CVBVMn6jvAvjYs6Q?e=fthWeC
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Efmu7YbZ-elKkCilETz7l1ABpKZ8g9CVBVMn6jvAvjYs6Q?e=fthWeC
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESc5oUb7EJtDlaVemcjEIq4BCfwHV0lPvpFsV-4-3n8AdA?e=52mm8c
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESc5oUb7EJtDlaVemcjEIq4BCfwHV0lPvpFsV-4-3n8AdA?e=52mm8c
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESc5oUb7EJtDlaVemcjEIq4BCfwHV0lPvpFsV-4-3n8AdA?e=52mm8c
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-seminaras-smart-asset-management-of-dh-experience-and-solutions/
http://www.lsta.lt/
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IS-942/667-VI-2 priedas 

 

Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas informavimas_Šilumos energijos suvartojimą 

mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui 

 

2022 m. kovo 21 d. (pirmadienį) 18 val LŠTA organizuojami mokymai tema „Šilumos energijos 

suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui“  

Dalyviai: daugiabučių namų gyventojai, bendrijų pirmininkai, administratoriai, vidaus šildymo 

kašto vandens sistemų prižiūrėtojai 

Lektorius: UAB „Danfoss“ svarbių klientų vadybininkas Saulius Blaževičius 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxY2RhOWYtMTkzYS00NmI0LWE1MTgtNGU1MDk5OWIwNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_YzUxY2RhOWYtMTkzYS00NmI0LWE1MTgtNGU1MDk5OWIwNTBk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Csaulius.blazevicius%40danfoss.com%7C4726789fcb2546291a3708d9f5ce733d%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637811091619977995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=HqALGf7eNdMvy5OqVELB1NEurpqyiDpOSZJZKRSE1pE%3D&reserved=0
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IS-942/667-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-03-21 pirmadienio vebinaras_biodulkių deginimo sprendimai esamuose 

katiluose  

 
Š.m. kovo 21 d. (pirmadienį) 14 val. Suomių įmonės CT Industrial pristatymas apie bio dulkių 

deginimo sprendimų diegimą esamuose energetiniuose objektuose.   
Pranešėjai: CT industrial įmonės atstovai Mikko Lehtonen ir Tadas Lukoševičius. 

 Įmonė bendradarbiauja su CPM Europe (lyderiaujantys kuro smulkinimo įrangos tiekėjai 

pasaulyje) bei PetroBio (vieni žinomiausių bio dulkių deginimo degiklių gamintojų Europoje.). CT industrial 
įmonės darbuotojai sukaupę ilgametę patirtį tokio pobūdžio projektuose aktyviai siūlo savo paslaugas 

Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Susitikimo metu bus pristatyti sistemų “iki rakto” sprendimai, aptarti 

techniniai bio dulkių deginimo, kuro paruošimo, esamos įrangos pritaikymo, dūmų valymo niuansai.   

Daugiau informacijos: https://cti.fi/project/retrofitting/ 
 

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 

ramune@lsta.lt   
www.lsta.lt 

 
______ 

  

 
• Company  

• Solutions  

• Technologies  

• Services  

• References 

• News 

• Contact us 

•  
 

RETROFITTING OUTDATED ENERGY SYSTEMS 

OLD DOESN'T MEAN BAD - REVIVE IT FOR A NEW LIFE 

 

Energy applications where fossil fuels are used as a primary energy source can be easily 

converted to biofuels or adopted to newest strict environmental regulations by changing combustion 

system. Modifications can be made to all type of boilers or energy generators.  

https://cti.fi/project/retrofitting/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNiZGEyYTctMGNhNS00ZWNiLWI1ZDEtZjJiZDM4MTRhNWMx%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_YjNiZGEyYTctMGNhNS00ZWNiLWI1ZDEtZjJiZDM4MTRhNWMx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://cti.fi/
https://cti.fi/
https://cti.fi/project-solutions/
https://cti.fi/technologies/
https://cti.fi/services/
https://cti.fi/references/
https://cti.fi/news/
https://cti.fi/contact-us/
https://cti.fi/fi/project/vanhentuneiden-energiajarjestelmien-retrofit-projektit/
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Retrofitting of an outdated energy system has following advantages: 

• Allows the customer to operate existing boilers/systems while converting into 

renewables.  

• Allows to operate old boiler system under current strict environmental regulations.  

• Lowers initial investment compared to a new boiler plant.  

• Shorter delivery time since changes will be made quickly and easily by replacing 

existing combustion system.  

• With multifuel burner's option gas or oil can be used as a backup fuels.  

 

STUDY CASE: RETROFITTING TO POWDER COMBUSTION 

 

Retrofitting from fossil fuels to bio powder is one of the good examples of retrofitting 

possibilities. If there is a demand to upgrade your existing energy facility with a new energy 

production capacity, then retrofitting of existing boiler might be worth to consider.  

Following reasons, like outdated infrastructure, lack of space, not matching environmental 

requirements, an intention to transfer to biomass combustion systems are key factors to consider 

retrofitting to powder combustion. Powder combustion system allows to keep similar technological 

parameters of supplied energy from gas or liquid fuels, like possibility of frequently start and stop 

system, maintain variable steam (heat) production, operate in auto mode without constant 

personnel. In addition, powder combustion grants benefit of renewable energy, like CO2 emission 

neutrality, possibility to combust regional or side-stream fuels and to fulfil circular economy 

approach.  This brings set of advantages that combustion of solid fuels cannot compete with.   

Retrofitting project usually starts from approximately 3 MW and with multi burner option 

capacity easily might reach hundreds of MW. In retrofitting of old gas/oil projects additionally 

infrastructure usually is needed to ensure flawless fuel supply (fuel storage, hammer mill, fuel 

dosing station) and environmental requirements (flue gas filter, monitoring systems). 

 
Biomass powder fired energy solution typically comprises of following systems: 

• Fuel storage and supply system  

• Fuel grinding and dosing  

• Combustion system with boiler  

• Flue gas treatment and ash handling  



 

87 

• Auxiliary systems  

• Electrification  

• Automation & Control  

Using of bioburners in the plants creates following advantages: 

• The burners can be operated in auto mode without constant personnel.  

• Reaction time to changes in load corresponds to regular gas/oil fuels.  

• Works flawlessly with frequent starts and stops.  

• Dried and grinded fuels have high calorific value compared to wet fuels, in addition 

such fuels are easy to store.  

• CO2 emission neutral, low NOx and CO emissions.  

• To increase reliability of the plant the burners are usually designed for multi fuels - 

gas, liquid and dust fuels.  

Based on concept and its technical specifications a tailor-made solutions with proper setup 

of the equipment will be developed by CTI team together with our partners.  

We are offering energy systems retrofitting up to multiple 40 MW burners. 

We are able to provide full cycle services to our customer, including conceptual 

development, execution of the project, lifetime services for the facility. We are flexible and can 

operate as a turnkey supplier (EPC), or deliver separate process equipment with installation, 

commissioning, or other requested services.  

 

 

 
© CT Industrial Oy 2022  

_________ 

 

Biodulkių deginimo sprendimai, praktikos pavyzdžiai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-942/667-VI-3-1 priedas 2022-03-21.pdf). 

https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/burner-capacity.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/Burner-solutions-brown.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/steam-loads-suitability.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/frequent-start-and-stops.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/low-emission-levels-brown.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/circular-economy-approach.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/high-availability.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/limited-space.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/low-opex.png
https://cti.fi/wp-content/uploads/2021/12/Professional-implementation-brown.png
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IS-942/667-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-03-28  pirmadienio mokymai_kibernetinis saugumas 

 

Dėkojame, kad užsiregistravote į š.m. kovo 28 d. (pirmadienį) vyksiančius LŠTA mokymus 

„Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje“ (lektorius Mykolo Romerio 

universiteto profesorius Dr. Darius Štitilis) 

Laikas: nuo 14 val iki 17 val.  

Jeigu turite pageidavimų dėl aktualių temų ar probleminius klausimus, kuriuos lektorius turėtų 

plačiau pristatyti/atsakyti mokymų metu – atsiųskite iš anksto iki kovo 18 d. (penktadienio)  el.p. 

ramune@lsta.lt 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

Pagarbiai,  

  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

LŠTA INFO. nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-04-04_Bendravimas su žiniasklaida 

 

KVIETIMAS_LŠTA nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-04-04_Bendravimas su žiniasklaida 

 

Informuojame, jog š.m. balandžio 4 d. (pirmadienį) nuo 14 val iki 17 val. vyks LŠTA 

organizuojami viešojo komunikavimo mokymai: kaip bendrauti su žiniasklaida, politikais gerinant 

viešąją nuomonę ir didinant CŠT paslaugų patrauklumą.   

Lektorius: Rytis Juozapavičius (patyręs asmeninio efektyvumo, lyderystės ir 

komunikacijos konsultantas. 1996–2005 m. LRT vedė tiesiogines radijo ir televizijos pokalbių 

laidas, 2004–2008 m. vadovavo Transparency International Lietuvos skyriui. FranklinCovey 

programas veda nuo 2007 m.) 

Mokymai vyks praktinių užduočių formatu - Bendravimo su žiniasklaida dirbtuvėse, 

kurios padės efektyviau komunikuoti apie mūsų darbą (pridedama CŠT sektoriui adaptuota 

mokymų programa). 

Mokymai skirti įmonių vadovams, komunikacijos srities specialistams. Dalyvavimas LŠTA 

nariams nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas. 

Kviečiame dalyvauti! 

Užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus prisijungimą prie Zoom platformos: UŽPILDYTI 

FORMĄ 

  

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

mailto:ramune@lsta.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFkN2ZhZTQtMGE3ZS00MWJmLWEyZjUtOGZmMTQ1MzE1ODVi%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_MzFkN2ZhZTQtMGE3ZS00MWJmLWEyZjUtOGZmMTQ1MzE1ODVi@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QiqF4fcAHY3Jwwvx-cklFFzMMpyFv5M8xn3pGTambXOeCA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QiqF4fcAHY3Jwwvx-cklFFzMMpyFv5M8xn3pGTambXOeCA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
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_______ 

 
 Kaip bendrauti su žiniasklaida? © Rytis Juozapavičius (bukletas) (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-942/667-VI-4-1 priedas 2022-03-21.pdf). 
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IS-942/667-VI-5 priedas 

 

Lietuvos standartizacijos departamento 2022-03-15 pranešimas.  

TN: tn  

 

IŠLEISTAS 5-ASIS 2022 M. LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO 

BIULETENIO NUMERIS 
 

Išleistas 5-asis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris. 

Biuletenyje skelbiama apie visiems prieinamą Standartų projektų portalą. 

Biuletenyje pateikiama informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir 

standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir 

standartizacijos leidinius. 

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų 

įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 ~ 5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu 

platinimas@lsd.lt. 

 
_______ 

 

5-asis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris. TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-942/667-VI-5-1 priedas 2022-03-21.pdf). 

https://www.lsd.lt/index.php?-59957094
https://www.lsd.lt/index.php?-890609530
https://eshop.lsd.lt/public#/product/list/home
mailto:platinimas@lsd.lt
https://www.lsd.lt/index.php?-59957094
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IS-942/667-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. Įmonių vadovų 2022-03-17 d. pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj,  kovo 17 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Dėl centralizuoto apsirūpinimo kuru kitam šildymo sezonui 

3) Dėl saugos priemonių, užtikrinant veiklos tęstinumą - LRV 2022-02-02 nutarimo 

įgyvendinimas (pridedama įmonių apklausos dėl el. generatorių poreikio suvestinė ir Šiaulių 

energijos raštas)  

4) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 
 
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 

__________ 

 

AKTUALIJOS 

 

• Svarstymai Seime Dėl PVM įstatymo (iš valstybės biudžeto kompensuoti 9 proc. PVM tarifą 

šildymui)  . Užregistruotos 10 Seimo narių iniciatyvos. 

• Svarstymai Seime dėl ŠŪĮ Nr. IX-1565  (šilumos punktų remonto sąnaudų padengimas, 

naikinami draudimai didiesiems miestams užsiimti ŠKVS priežiūra, perkeliamos ES AEI 

direktyvos nuostatos)  

• Kovo 14 d. LŠTA raštas Energetikos ir Aplinkos ministerijoms įtraukti į viešąjį interesą 

šilumos perdavimo tinklus, inicijuojant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 

Pakeitimą. Info dėl kitų LŠTA siųstų raštų susijusių su SŽNSĮ įgyvendinimo problematika: 

✓ Dėl SŽNSĮ nuostatų įgyvendinimo termino nukėlimo (LŠTA 2022-01-25 d.raštas)Tokią 

iniciatyvą išreiškė ir kitų infrastruktūrų rinkos dalyviai, pateiktas bendras prašymas nukelti 

terminą iš 2022-12-31 į 2024-12-31. Preliminariai, tiek EM tiek AM pritaria. AM 

informavo, kad svarstys galimybę pakeisti SŽNSĮ įgyvendinimo (apsaugos zonų 

suregistravimo) terminą su artimiausiu SŽNSĮ pakeitimų projektu, kuris bus pateiktas 

Seimui birželio-liepos mėn. 

✓ Apsaugos zonų dydžio koregavimas (LŠTA 2022-01-04 d. raštas):AM pritartų siūlymui 

sumažinti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžius. EM taip pat pritaria, teiks 

siūlymą AM. 

• Kovo 14 d. Enmin supaprastino procedūras tinkų apsaugos zonų planų rengimui, viešinimui ir jų 

registravimui: brėžiniai bus teikiami PDF duomenų formatu be erdvinių duomenų rinkinių, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA2YzE3OGQtYjc0ZS00M2I0LThlMTQtMzAxZGZkYWU4OGY4%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_ODA2YzE3OGQtYjc0ZS00M2I0LThlMTQtMzAxZGZkYWU4OGY4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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atsisakoma skelbti EM įsakymo projektu laikraščiuose, plano iniciatorius gales pateikti popierinį 

plano egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB. 

• Svarstomos galimybės išplėsti kompensacijų mechanizmą, įtraukiant ir vidutines pajamas 

gaunančias šeimas. SADM pateiks siūlymus artimiausiom savaitėm  

• VERT prognozės: nesiimant sprendimų, elektros kaina šiemet galėtų brangti iki 50 proc., dujos 

– ir 200 proc. 

• Klaipėdos energija siekia atkurti geoterminės jėgainės veiklą. 

• Kovo 15 d. LŠTA raštas VERT dėl Šilumos gamybos supirkimo tvarkos aprašo. 

• Kovo 16 d. LŠTA raštas VERT dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų . Asociacija 

prašo greitų sprendimų dėl patiriamų, bet nepadengiamų elektros energijos sąnaudų. 

• Kovo 8 d. nuotolinis susitikimas su SEimo nariu Kaspau Adomaičiu ir jo komanda, aptartos 

mažosios renovacijos finansavimo spartinimo galimybės.  

• Kovo 10 d. organizuotas susitikimas su EM dėl saugios priemonių aprašo  

• Iki kovo 15 d. pastabos Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo 

projektui.  

• Iki kovo 24 d. derinamas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas” ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

• Iki kovo 23 d. pastabos BALTPOOL siūlymui  į prekybą biržoje įtraukti naują produktą – 

SM3D, kurio gamybai galėtų būti naudojamos TIK sausos miško kirtimo liekanos. 

• Iki kovo 18 d VERT derina Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo 

metodikos pakeitimo projektą (Projekto tikslas – siekiant mažinti Lietuvos gamtinių dujų 

vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų terminalo išlaikymo kaštus, pakeisti SGD 

pakartotinio dujinimo kainų nustatymo principus) 

• Š.m. balandžio 21 d. bus rengiamas bendras visų sektorių (dujų, elektros, šilumos) 

ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas, pažymint prieš 130 metų Rietavo sukaktį. Kviečiami tik 

vadovai ir apdovanojamieji. Iki kovo 31 d. renkamos paraiškos apdovanojimams. 

• Š.m. kovo 21 d. pirmadienio webinare Suomių įmonės CT Industrial pristatymas apie bio 

dulkių deginimo sprendimų diegimą esamuose energetiniuose objektuose.  

• Kovo 21 d. LŠTA centralizuotai įgyvendins vartotojų švietimo informavimo priemonę - 

organizuojami nuotoliniai mokymai apie šilumos energijos suvartojimą mažinančius 

sprendimus daugiabučiuose. Registruojasi dalyviai iš : Ukmergės, Utenos, Jonavos, Kretingos, 

Panevežio, Raseinių, Varėnos. Mokymus veda Danfoss 

• Kovo 28 d. pirmadienio  mokymai  „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas 

praktikoje“ (lektorius Mykolo Romerio universiteto profesorius Dr. Darius Štitilis). 

• Balandžio 4 d. LŠTA organizuos mokymus: kaip bendrauti su žiniasklaida, politikais gerinant 

viešąją nuomonę ir didinant CŠT paslaugų patrauklumą.  Lektorius: Rytis Juozapavičius 

• LŠTA Tarybos sprendimu LŠTA organizuoja kolektyvinę paramą Ukrainos šilumininkams  

surenkant tikslines narių įmokas. Orientacinė suma 40- 50 tūkst eur.  Pirkimams reikalingas 

lėšas iki bus surinktos narių tikslinės įmokos, galima naudoti iš esamų nepanaudotų asociacijos 

tikslinių įmokų biudžeto. Kviečiame prisijungti! 

______ 

 

LŠTA įmonių 2022-03-17 d. pasitarimas 

 

• Seime priimta Dėl PVM įstatymo pataisa (iš valstybės biudžeto kompensuoti 9 proc. PVM 

tarifą šildymui). Reikia skubaus papildomo išaiškinimo (pasitarimo) dėl PVM kompensacijos 

įgyvendinimo.  

• Svarstymai Seime dėl ŠŪĮ Nr. IX-1565  (šilumos punktų remonto sąnaudų padengimas, 

naikinami draudimai didiesiems miestams užsiimti ŠKVS priežiūra, perkeliamos ES AEI 

direktyvos nuostatos). Pritarė ir papildė LRS EK.  
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• Kovo 14 d. LŠTA raštas Energetikos ir Aplinkos ministerijoms įtraukti į viešąjį interesą 

šilumos perdavimo tinklus, inicijuojant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 

Pakeitimą. Info dėl kitų LŠTA siųstų raštų susijusių su SŽNSĮ įgyvendinimo problematika: 

✓ Dėl SŽNSĮ nuostatų įgyvendinimo termino nukėlimo (LŠTA 2022-01-25 d.raštas)Tokią 

iniciatyvą išreiškė ir kitų infrastruktūrų rinkos dalyviai, pateiktas bendras prašymas nukelti 

terminą iš 2022-12-31 į 2024-12-31. Preliminariai, tiek EM tiek AM pritaria. AM 

informavo, kad svarstys galimybę pakeisti SŽNSĮ įgyvendinimo (apsaugos zonų 

suregistravimo) terminą su artimiausiu SŽNSĮ pakeitimų projektu, kuris bus pateiktas 

Seimui birželio-liepos mėn. 

✓ Apsaugos zonų dydžio koregavimas (LŠTA 2022-01-04 d. raštas):AM pritartų siūlymui 

sumažinti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžius. EM taip pat pritaria, teiks 

siūlymą AM. 

✓ Organizuoti pasitarimą dėl šilumos perdavimo vamzdynų kaip viešojo intereso objekto 

įteisinimo. 

• Kovo 14 d. ENMIN supaprastino procedūras tinklų apsaugos zonų planų rengimui, 

viešinimui ir jų registravimui: brėžiniai bus teikiami PDF duomenų formatu be erdvinių 

duomenų rinkinių, atsisakoma skelbti EM įsakymo projektu laikraščiuose, plano iniciatorius 

galės pateikti popierinį plano egzempliorių, jeigu jis didesnis kaip 30 MB. 

• Svarstomos galimybės išplėsti kompensacijų mechanizmą, įtraukiant ir vidutines pajamas 

gaunančias šeimas. SADM pateiks siūlymus artimiausiomis savaitėmis.  

• VERT prognozės: nesiimant sprendimų, elektros kaina buitiniams vartotojams šiemet galėtų 

brangti iki 50 proc., dujos – ir 200 proc. Biokuras NEPINGA? LŠTA rengia kreipimąsi į 

LRV dėl apsirūpinimo kuru 2022/2023 šildymo sezonui. 

• Kovo 15 d. LŠTA raštas VERTai dėl Šilumos gamybos supirkimo tvarkos aprašo. 

• Kovo 16 d. LŠTA raštas VERTai dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų. 

Asociacija prašo greitų sprendimų dėl patiriamų, bet nepadengiamų elektros energijos sąnaudų. 

• Kovo 8 d. nuotolinis susitikimas su LRS nariu Kasparu Adomaičiu ir jo komanda, aptartos 

mažosios renovacijos finansavimo spartinimo galimybės.  

• Kovo 10 d. organizuotas susitikimas su EM dėl saugos priemonių aprašo. Reikia pateikti 

savo siūlymus detalizavimui (aprašui ar rekomendacijoms).   

• Iki kovo 15 d. pastabos Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

pakeitimo projektui. 

• Kovo 15 d. pastabos dėl RED III direktyvos pakeitimų. 

• Iki kovo 18 d VERT derina Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 

nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Projekto tikslas – siekiant mažinti Lietuvos gamtinių 

dujų vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų terminalo išlaikymo kaštus, pakeisti 

SGD pakartotinio dujinimo kainų nustatymo principus) 

• Iki kovo 24 d. derinamas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas” ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

• Iki kovo 23 d. pastabos BALTPOOL siūlymui  į prekybą biržoje įtraukti naują produktą – 

SM3D, kurio gamybai galėtų būti naudojamos tik sausos miško kirtimo liekanos. 

• Kovo 22-23 dieną rengiamas vizitas į Daniją: katilai prastos kokybės kuro naudojimui.   

• Š.m. kovo 21 d. pirmadienio webinare Suomių įmonės CT Industrial pristatymas apie bio 

dulkių deginimo sprendimų diegimą esamuose energetiniuose objektuose.  

• Kovo 21 d. LŠTA centralizuotai įgyvendins vartotojų švietimo informavimo priemonę - 

organizuojami nuotoliniai mokymai apie šilumos energijos suvartojimą mažinančius 

sprendimus daugiabučiuose. Registruojasi dalyviai iš : Ukmergės, Utenos, Jonavos, Kretingos, 

Panevežio, Raseinių, Varėnos, Šilutės. Mokymus veda Danfoss 

• Kovo 28 d. pirmadienio  mokymai  „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų 

įgyvendinimas praktikoje“ (lektorius Mykolo Romerio universiteto profesorius Dr. Darius 

Štitilis). 
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• Balandžio 4 d. LŠTA organizuos mokymus: kaip bendrauti su žiniasklaida, politikais 

gerinant viešąją nuomonę ir didinant CŠT paslaugų patrauklumą.  Lektorius: Rytis 

Juozapavičius. 

• Klaipėdos energija siekia atkurti geoterminės jėgainės veiklą. 

• LŠTA Tarybos sprendimu LŠTA organizuoja kolektyvinę paramą Ukrainos 

šilumininkams  surenkant tikslines narių įmokas. Orientacinė suma 40- 50 tūkst eur.  

Pirkimams reikalingas lėšas iki bus surinktos narių tikslinės įmokos, galima naudoti iš esamų 

nepanaudotų asociacijos tikslinių įmokų biudžeto. Kviečiame prisijungti! 

• Š.m. balandžio 21 d. bus rengiamas bendras visų sektorių (dujų, elektros, šilumos) 

ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas, pažymint 130 metų Rietavo sukaktį. Kviečiami tik 

vadovai ir apdovanojamieji. Iki kovo 31 d. renkamos paraiškos apdovanojimams. 

• Įmonių pastabos dėl blogėjančios biokuro kokybės, žalos daromos katilams, mazuto rinkoje 

nebuvimas, augančios kuro kainos, pasiūlymai spręsti ne pasėkmes (PVM lengvata), bet 

finansuoti katilinių pertvarkymą ir trūkstamų biokuro katilų įrengimą, reguliuoti biokuro 

prieinamumą (spręsti priežastis)    

• LŠTA kreipsis į LRV dėl apsirūpinimo kuro ištekliais 2022/2023 šildymo sezonui. 

Pristatyti planuojami siūlymai dėl biokuro, dujų ir naftos produktų preinamumo. 
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Pridedu, kogeneracinis blokas gaminti elektrą savo poreikiams ir šilumą gazifikuojant medžio 

skiedrą. Detalesnė informacija: https://industry24h.com/own-electricity-from-wood/; 

 

dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 

Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 
_______ 

 

Our innovation enables efficient electricity and heat production using your local biomass. 

Wood in the form of wood chips is superheated to form wood gas, which fuels the internal 

combustion engine that runs the generator. Heat from the process is recovered into water. One 

Volter 40 CHP produces enough electricity and heat for the annual needs of a farm, an entire small 

housing estate or small business. Multiple units can be combined together for larger plants. 

 

 

https://industry24h.com/own-electricity-from-wood/
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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Prisijungimo sąlygų šablonas 

ŠILUMOS TIEKĖJAS 

 
PASTATO AR JO DALIES ŠILUMOS BEI KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ 

PRIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO) PRIE CENTRALIZUOTŲ 

ŠILUMOS TINKLŲ SĄLYGOS 
202X.XX.XX Nr. XXX 

 

Projektavimo sąlygos galioja iki ....... m. ................. .... d.  
1. Objektas: (pvz. Puslaidininkių technologijos institutas, adresu Kabelio g. 123, Laidininko mieste). 

2. Sąlygos taikomos projektavimui: 

  Šilumos tiekimo įvadinių tinklų; 

  Šilumos punkto. 

3. Statytojas: (pvz. UAB „Puslaidininikiai“, įm. kodas XXXXXXXX, Kabelio g. 123, Laidininko mieste, 

LT-XXXXX). 
4. Prisijungimo taškas: (pvz. centralizuoti šilumos tinklai tarp kamerų ŠK-1 ir ŠK-2; ŠP įvadinės 

sklendės...). 

5. Slėgiai ir temperatūros prisijungimo taške: (jei nurodomi slėgiai šilumos šaltinyje, gali būti parinkta 
netinkama šilumos punkto (ŠP) įranga ir pastate trūkti šilumos): 

Eil. 

Nr. 

Parametras Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Matavimo 

vienetai 

Maks. Min. Maks. Min. 

5.1. Tiekiamo šilumnešio temperatūra     ℃ 

5.2. Grąžinamo šilumnešio temperatūra     ℃ 

5.3. Slėgis tiekimo linijoje (T1)     MPa 

5.4. Slėgis grąžinimo linijoje (T2)     MPa 

5.5 Slėgių skirtumas tarp T1 ir T2     MPa 

6. Projektinis slėgis šilumos tinkluose: (pvz. 16 bar. Nurodoma pagal esamų tinklų projektinį slėgį 

(sovietiniais laikais tai buvo didžiausias darbinis slėgis) ir negali būti mažesnis, nei 1,0 MPa). 
7. Projektinė temperatūra šilumos tinkluose (vienoda linijose T1 ir T2): (pvz. 120℃. Nurodoma pagal 

esamų tinklų projektinę temperatūrą, kuriai jie suprojektuoti). 

8. Objekto šilumos poreikiai: 

Eil. 
Nr. 

Parametras Sezonas Esami šilumos 
poreikiai 

Nauji šilumos 
poreikiai 

Matavimo 
vienetai 

8.1. Suminis objekto šilumos poreikis Ž/V   MW 

8.2. Poreikis šildymui Ž   MW 

8.3. Poreikis vėdinimui Ž   MW 

8.4. Poreikis karšto vandens ruošimui Ž/V   MW 

8.5. Poreikis technologijai Ž/V   MW 

8.6. Šalčio poreikis V   MW 

8.7. Šilumos tiekimo reguliavimo būdas     

Ž – šildymo sezonas, V – ne šildymo sezonas 
9. Reikalavimai šilumos tinklų projektavimui: 

Projektuojamų šilumos tinklų projekto klasė - ....... (A, B arba C, šilumos tiekėjas nustato pagal standarto 

LST EN 13941-1:2019 nuostatas. Nuo nurodytos projekto klasės priklauso reikalavimai neardomąjai 
suvirinimo siūlių kontrolei, atsargos koeficientams, projektinės dokumentacijos apimčiai...) 

Įvadiniai šilumos tiekimo tinklai projektuojami nuo prisijungimo taško iki ŠP įvadinių sklendžių imtinai. 

Gaminiai parenkami ir skaičiavimai atliekami vadovaujantis projektiniais parametrais. 

Naujai projektuojami įvadiniai šilumos tiekimo tinklai projektuojami vadovaujantis „Šilumos tiekimo tinklų 
ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“ bei darniojo standarto LST EN 13941-1:2019 „Centralizuoto šilumos 

tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 

vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas“ reikalavimais. Esant prieštaravimui 
tarp šių dviejų dokumentų, vadovautis darniuoju standartu. 



 

97 

Remontuojami šilumos tiekimo tinklai projektuojami vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių“ reikalavimais. Galima vadovautis standartu LST EN 13941-
1:2019, jei jis kelia ne žemesnius reikalavimus, nei minėtos taisyklės. 

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami nekanaliniais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su gedimų 

kontrolės sistema. Naudojami standartus LST EN 10217-2:200, LST EN 10217-5:2003 arba LST EN 10216-
2:2014 atitinkantys vamzdžiai iš plieno P235GH arba P265GH. 

Projekte pateikiami LST EN 13941-1:2019 p. 4.5 nurodyti duomenys (pagrindiniai eksploataciniai, 

duomenys apie projektuojamą vamzdyną), kiti duomenys, reikalaujami pagal STR 1.04.04:2017. Parinkti 

projekto klasę (LST EN 13941-1:2019). 
Šilumos tinklų projektą derinti su trečiosiomis šalimis ir šilumos tiekėju. 

10. Reikalavimai šilumos punkto (ŠP) projektavimui. 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai projektuojamų 

sistemų reikalavimai 

Jungimo 

būdas 
Automatika Šilumos apskaita 

1. Šildymo įrenginių       

2. Vėdinimo įrenginių       

3. Karšto vandens įrenginių       

4. Technologinių įrenginių       

ŠP projektuojamas vadovaujantis šių sąlygų duomenimis nuo įvadinių sklendžių iki uždaromosios armatūros, 

priklausančios prijungiamoms pastato inžinerinėms sistemoms. (Renovuojant projektavimo ribos gali būti 

skirtingos) 
Naujas ŠP projektuojamas vadovaujantis „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“, 

Slėginės įrangos techninio reglamento bei darniojo standarto LST EN 13480 reikalavimais. Esant 

prieštaravimui tarp šių dokumentų, vadovautis slėginės įrangos techniniu reglamentu ir  nurodytu darniuoju 

standartu. („Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse“ yra principinė klaida, todėl šis 
sakinys įneštų aiškumo projektuotojui) 

Remontuojami ŠP projektuojami vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatacijos) taisyklių“ reikalavimais. Galima vadovautis standartu LST EN 13480, jei jis kelia ne 
žemesnius reikalavimus, nei minėtos taisyklės. 

Projektuojant priimamos grąžinamo į šilumos tinklus termofikacinio vandens temperatūros: 

1. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 

25 °C; 
2. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 30 

°C, nevertinant situacijos, kai veikia tik recirkuliacijos kontūras. 

3. Grąžinamo iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su recirkuliacija, budėjimo 
režime ne aukštesnė kaip 45 °C. 

4. Rekomenduojama grąžinamo iš šildymo sistemos šildytuvo termofikacinio vandens temperatūra 3 - 5 

°C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš šildymo sistemos. 
Šilumos apskaitos mazgui visais atvejais parengti darbo brėžinius. Šilumos apskaitos prietaiso parinkimą 

atlikti derinant su šilumos tiekėju, kuris pateikia komercinį šilumos skaitiklį ir techninę dokumentaciją, 

kurioje nurodytas skaitiklio pralaidumas ir hidraulinis pasipriešinimas. 

Įrengti slėgio skirtumo reguliatorių ir termofikacinio vandens kiekio ribotuvą. (reikalavimą pagrįsti „Šilumos 
tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“ reikalavimais arba konkrečiais aptarnaujamų tinklų 

hidrauliniais ręžimais). 

ŠP projektą derinti su šilumos tiekėju. 
 

PRIDEDAMA: ...................................................................................................................... 

Projektavimo sąlygas užpildė: ................................................................................................ 
(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė) 

Projektavimo sąlygas išdavė: ................................................................................................. 

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė) 

SUDERINTA ........................................................................................................................ 
(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė) 

Registro Nr. .................................... 

 


