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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-943/668 

2022-03-24/2022-03-28 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-943/668-I-1 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-

751 PAPILDYMO 1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS, 2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-942, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-1 priede pateikiama; 

• LRS savaitė (2022-03-21 – 2022-03-25), IŠRAŠAS, TN: tn, 

• LRS 2022-03-24, rytinis posėdis, IŠRAŠAS, TN: tn, 

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

Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1164(2)), priimtas, TN: tn, 

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

Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto (Nr. XIVP-1164(2)) priėminą LRS 

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-943/668-II-1-1 priedas 2022-03-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-2 priede pateikiama:  

• 2022 m. kovo 30 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, 

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

pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1363 ir 

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

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1364 lyginamieji variantai, , TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-3 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ 

VALSTYBĖS BIUDŽETO, TN: tn, 

o FM TA "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ 

VALSTYBĖS BIUDŽETO" projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-3-1 

priedas 2022-03-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-23 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo, TN: tn, 

o AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalu 

taisyklių pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76005e43a5fc11ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d974b772a5c811ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=faa14468-ebfb-42e0-b552-db095b8b6b08
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-42115
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-42115
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-42115
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19174
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19174
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/Taisykles-sildymo-dengimas_red.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/Taisykles-sildymo-dengimas_red.zip
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-23/viesoji-konsultacija-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-23/viesoji-konsultacija-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx


 

2 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-4-1 priedas 2022-

03-28.zip).. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-5 priede pateikiama:  

• AM 2022-03-24 teikimas Nr. (10)-D8(E)-1617 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-

764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO projektai ir Projektus lydinty dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-5-1 

priedas 2022-03-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2022-03-25 teikimas Nr. (14)-D8 (E)-1633 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 

D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl 

Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl statybos produktų nurodytų Reglamentuojamų statybos 

produktų sąraše tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų“ 

projektų derinimo, TN: tn,  

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 

1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl 

statybos produktų nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše tiekimo 

Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų“ projektai ir Projektus 

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

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

administratorių, žyma:IS-943/668-II-6-1 priedas 2022-03-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-7 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-03-24 raštas AM Nr. 32 dėl STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN; tn,  

• AB Panevėžio energija_PASTABOS_DĖL AM projektų derinimo_STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd3517f0ab8d11ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd3517f0ab8d11ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0fddd320ac1111ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0fddd320ac1111ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=221&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
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statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui, TN: tn,  

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

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

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

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 

pakeitimo“ ir pirmą kartą teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 

,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-

971 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-7-1 

priedas 2022-03-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-II-8 priede pateikiama: 

• AB Panevėžio energija ir AB Šiaulių energija PASTABOS_Dėl STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo, TN: tn,  

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

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

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-7-1 priedas 2022-03-

28.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-943/668-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-03-23 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: sukaupta ir nepanaudota saulės elektros energija iš 

vieno to paties vartotojo objekto į kitą nėra perkeliama, TN: tn, 

• VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: svarbu atkreipti dėmesį į sutarties sąlygas, TN: tn, 

• VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: svarbu tinkamai įvertinti sutarties su elektros 

tiekėjais sąlygas prieš ją pasirašant, TN: tn, 

• VERT 2022-03-22 pranešimas. Kaip įsitikinti, ar elektros energijos skaitiklis iš tiesų 

sugedęs? TN: tn, 

• VERT 2022-03-21 pranešimas. VERT nutarė, jog ESO teisingai apskaičiavo vartotojo 

prijungimo prie elektros tinklų įmoką, TN: tn, 

• VERT 2022-03-21 pranešimas. VERT: ESO pagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą 

objektui, kuriame elektra nebuvo vartojama daugiau nei 6 metus, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-943/668-III-3 priede pateikiama  

• AB Šiaulių energija 2022-03-24 raštas/įžvalgos Nr. SD-766 DĖL AUKŠTOS GRĮŽTAMOS 

TEMPERATŪROS. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=221&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=221&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=a42d5788-a869-4c2e-bebe-46c439bc859c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=a42d5788-a869-4c2e-bebe-46c439bc859c
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert-sukaupta-ir-nepanaudota-saules-elektros-energija-is-vieno-to-paties-vartotojo-objekto-i-kita-nera-perkeliama.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert-svarbu-atkreipti-demesi-i-sutarties-salygas-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert--svarbu-tinkamai-ivertinti-sutarties-su-elektros-tiekejais-salygas-pries-ja-pasirasant.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/kaip-isitikinti-ar-elektros-energijos-skaitiklis-is-tiesu-sugedes.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/vert-nutare-jog-eso-teisingai-apskaiciavo-vartotojo-prijungimo-prie-elektros-tinklu-imoka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/vert-eso-pagrsstai-nutrauke-elektros-energijos-tiekima-objektui-kuriame-elektra-nebuvo-vartojama-daugiau-nei-6-metus.aspx
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Šio skyriaus IS-943/668-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-03-24 pranešimas. Tapusi prestižinės pasaulinės energetikos organizacijos nare 

Lietuva dalyvauja diskusijose globaliais energetinio saugumo klausimais, kurių epicentre – 

priklausomybės nuo Rusijos mažinimas, pagalba Ukrainai ir žalioji darbotvarkė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2022-03-21 pranešimas. TEA pateikė siūlymus, kaip didinti nepriklausomybę nuo 

iškastinio kuro, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-IV-3 priede pateikiama 

• Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 2022-03-21 pranešimas. ŠIUO METU 

ŠALYJE ATNAUJINAMA ARTI 600 DAUGIABUČIŲ, TN: tn, 

• NEĮSTENGIANČIŲ SUMOKĖTI UŽ ŠILDYMĄ PADAUGĖJO KONE DVIGUBAI, BET 

DRASTIŠKAI IŠSAUGUSIOS KAINOS – NE VIENINTELĖ PRIEŽASTIS, 2022 m. kovo 

23 d. Miglė Valaitienė www.delfi.lt, TN: tn, 

• GYVENTOJAI SKUNDŽIASI REKORDINĖMIS ŠILDYMO IR ELEKTROS 

SĄSKAITOMIS: SPECIALISTAI PATARIA, KAIP JAS SUMAŽINTI, APVA, 2022 m. 

kovo 22 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-IV-4 priede pateikiama 

• ENERGETIKOS EKSPERTAS: GRIAUDAMI ENERGETIKĄ, GRIAUNAME 

VALSTYBĘ, Arvydas Jockus 2022-03-24 www.alfa.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-943/668-V-1 priede pateikiama 

• EM 2022-03-21 pranešimas. Ministerija skelbia kvietimą į NEKSVP priemonių analizės 

pristatymą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-V-2 priede pateikiama 

• Kvietimas_2022-04-05 d. prisijunkite konferencija_ prie "        RenOnBill" baigiamosios 

konferencijos, skirtos paminėti ir aptarti rezultatus inovatyvių energijos renovacijos            

finansavimo schemų (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-21 pranešimas. VISUOMENĖS IR VERSLO 

ATSTOVAI APLANKĖ PAGRINDINĮ AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ GAMYBOS 

PADALINĮ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-03-24 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI PASITELKS SAULĘ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-3 priede pateikiama 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/tapusi-prestizines-pasaulines-energetikos-organizacijos-nare-lietuva-dalyvauja-diskusijose-globaliais-energetinio-saugumo-klausimais-kuriu-epicentre-priklausomybes-nuo-rusijos-mazinimas-pagalba-ukrainai-ir-zalioji-darbotvarke
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tea-pateike-siulymus-kaip-didinti-nepriklausomybe-nuo-iskastinio-kuro
https://www.apva.lt/siuo-metu-salyje-atnaujinama-arti-600-daugiabuciu/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/neistengianciu-sumoketi-uz-sildyma-padaugejo-kone-dvigubai-bet-drastiskai-issaugusios-kainos-ne-vienintele-priezastis.d?id=89654953
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89756757
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/energetikos-ekspertas-griaudami-energetika-griauname-valstybe/249555/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-skelbia-kvietima-i-neksvp-priemoniu-analizes-pristatyma
https://www.klenergija.lt/visuomenes-ir-verslo-atstovai-aplanke-pagrindini-ab-klaipedos-energija-gamybos-padalini/
https://www.pe.lt/news/537/47/AB-Panevezio-energija-elektros-energijai-gaminti-pasitelks-saule


 

5 

• LŠTA INFO. Pasitarimo AM apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-4 priede pateikiama 

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

suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui (tiesioginės nuorodos tekste), 

• LŠTA INFO. pirmadienio webinaro medžiaga_biodulkių deginimo sprendimai esamuose 

katiluose, 

• LŠTA INFO. Daniškos biokuro katilinės ypatumai. 

o Mikko Lehtonen 2022-03-21 pranešimas „fuel preparation and combustion 

presentation“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-943/668-VI-4-1 priedas 2022-03-28.pdf). 

• LŠTA INFO. LŠTA nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-03-28_Kibernetinis saugumas. 

Mokymų programa, 

• LŠTA INFO. Video įrašas 2022-03-24 pasitarimo dėl PVM (tiesioginės nuorodos tekste). 

• LŠTA INFO. savaitės apžvalga 2022-03-24 d. 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Šilumos tinklų techninių sąlygų šablonas_V. Narkūno rekomendacijos, 

(tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-943/668-VI-6 priede pateikiama 

• KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos 

kainos: neatidėliotinų priemonių galimybės ir pasirengimas kitai žiemai, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-VI-6-1 priedas 

2022-03-28.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)138&lang=lt
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IS-943/668-I-1 priedas 
 

TN: tn 

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 
data: 

2022-03-17 

 

Galiojanti 
suvestinė 
redakcija: 

Nėra 

Identifikacinis 
kodas: 

2022-05121 
Dokumento 
nr.: 

XIV-942 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 
pagal datą: 

Nėra 

Užregistravimo 
TAR data: 

2022-03-22 Priėmė: 
Lietuvos 
Respublikos 
Seimas  

Pakeitimų 
projektai: 

Nėra 

Galioja   

Įsigalioja 2022-03-23 (Įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 
2022-04-01. Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022-05-01. 
Įstatymas taikomas nuo 2022-01-01 iki 2022-04-30 
faktiškai patiektoms prekėms) 

Paskelbta: 
TAR, 2022-03-
22, Nr. 5121 

Eurovoc 
terminai:   

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES 
teisės aktais: 

Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 

1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-942 

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 Gitanas Nausėda 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76005e43a5fc11ecaf79c2120caf5094
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IS-943/668-II-1 priedas 

 
LRS savaitė 

(2022-03-21 – 2022-03-25) 

TN: tn  
 

IŠRAŠAS 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 17 d. posėdyje 

 
Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 22 d. (antradienio) posėdžių 

darbotvarkė 

1-2. Darbotvarkės tvirtinimas 10.15–10.20  

1-3. XIVP-1433 Seimo rezoliucijos „Dėl 

energetinių išteklių embargo iš 
šalių, vykdančių karinę agresiją 

prieš Ukrainą ir ekonominių 

pasekmių šalies gyventojams ir 
verslui kompensavimo“ 

projektas  

pranešėjas – Vytautas 

Bakas/ 51 SN 
10.20–10.45 

pateikimas, svarstymas ir 

priėmimas 

registracijos data  

2022-03-17 

1-11. Balsavimas dėl projektų 

11.05–11.45 

1-17. Balsavimas dėl projektų 

12.40–12.50 

1-18. Seimo narių pareiškimai 12.50–13.00  

 PERTRAUKA 13.00–14.00  

2-1. Vyriausybės pusvalandis (Švietimo, mokslo ir 

sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė) 

14.00–14.30  

2-11. Balsavimas dėl projektų 

16.25–16.35 

2-16. Balsavimas dėl projektų 

17.15–17.30 

 Rezerviniai klausimai:   

     

 

Seimo Pirmininkė 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-

Nielsen 
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Seimo 
2022 m. kovo 17 d. posėdyje 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. kovo 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių 

darbotvarkė 

1-1. Darbotvarkės tvirtinimas 10.00–10.10  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d974b772a5c811ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=faa14468-ebfb-42e0-b552-db095b8b6b08
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1433*&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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1-2. 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) 

pranešėjas – Andrius 

Kupčinskas (EK)  
10.10–10.15 

priėmimas 

registracijos data 

(2) 2022-03-09 
TD (2) 2022-03-16 

svarstymo data  

(2) 2022-03-15 

1-11. Balsavimas dėl projektų 

11.10–11.50 

1-12. Seimo narių pareiškimai 11.50–12.00  

1-13. Vyriausybės valanda 12.00–13.00  

 PERTRAUKA 13.00–14.00  

2-1.1. XIVP-1403 Aplinkos apsaugos įstatymo  

Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 193, 

36, 37, 47, 55, 56, 81, 89 
straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 201, 581, 

1282 straipsniais įstatymo 
projektas 

pranešėjas – Simonas 

Gentvilas (ministras) 

14.00–14.15 

pateikimas 

 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – AAK 

papildomas –  

siūloma svarstyti 

2022-05-24 

registracijos data  

2021-12-15 

TD  

2-1.2. XIVP-1404 Aplinkos apsaugos įstatymo  

Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 

straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 193 
straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 

9 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjas – Simonas 

Gentvilas (ministras) 

pateikimas 

 
siūlomi komitetai: 

pagrindinis – AAK 

papildomas –  
siūloma svarstyti 

2022-05-24 

registracijos data  

2021-12-15 

TD  

2-1.3. XIVP-1405 Administracinių nusižengimų 

kodekso papildymo 2471 
straipsniu ir Kodekso 589 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjas – Simonas 

Gentvilas (ministras) 
pateikimas 

 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – TTK 

papildomas – AAK 

siūloma svarstyti 
2022-05-24 

registracijos data  

2021-12-15 
TD  

2-2.1. XIVP-1354 Aplinkos apsaugos įstatymo  
Nr. I-2223 33 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

pranešėjas – Kęstutis 
Mažeika (Ligita 

Girskienė) 

14.15–14.30 

pateikimas 

 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – AAK 

papildomas –  

siūloma svarstyti 

2022-05-24 

registracijos data  
2022-02-25 

TD 2022-03-07 

ESTG 2022-03-16 
 

Įrašytas pagal 

Seimo statuto 137 

str. 4d. 

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=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1403*&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-1404*&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-1405*&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-1354*&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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2-2.2. XIVP-1355 Aplinkos apsaugos valstybinės 

kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 
3, 5, 6, 12 ir 48 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

pranešėjas – Kęstutis 

Mažeika (Ligita 
Girskienė) 

pateikimas 

 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – AAK 

papildomas –  

siūloma svarstyti 
2022-05-24 

registracijos data  

2022-02-25 
TD 2022-03-07 

ESTG 2022-03-16 

2-2.3. XIVP-1356 Administracinių nusižengimų 

kodekso patvirtinimo, 

įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 

426 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

pranešėjas – Kęstutis 

Mažeika (Ligita 

Girskienė) 
pateikimas 

 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – TTK 

papildomas – AAK 

siūloma svarstyti 

2022-05-24 

registracijos data  

2022-02-25 

TD 2022-03-07 
ESTG 2022-03-17 

2-4. Balsavimas dėl projektų 

14.45–15.00 

2-8. Balsavimas dėl projektų 

15.35–16.00 

 Rezerviniai klausimai:   

r-1. Savaitės, prasidedančios kovo 28 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-1355*&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-1356*&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 2022-03-24, rytinis posėdis 

TN: tn  

 

Darbotvarkės klausimas 

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

papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1164(2)); priėmimas 

(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija) 

Pranešėjas(-ai): 

Andrius Kupčinskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas 

Svarstymo eiga 

11:57:47 Įvyko registracija (užsiregistravo 123) 

11:57:47 Įvyko balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo; pritarta  (už 100, prieš 0, susilaikė 22)  

 

P

 Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi: 

„3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 

priede.“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį. 

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje šilumos tiekėjui už 

daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui, remonto darbus (įskaitant medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius) bei su tuo susijusias 

administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. Šilumos vartotojui išrašomoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti 

atskirai nurodytos darbų, medžiagų, atsarginių dalių ir įrenginių kainos, pagrįstos administracinės 

sąnaudos, šilumos vartotojui privalomos mokėti sumos, taip pat pateikta informacija apie galimybę 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyti bendrąją dalinę nuosavybę į šilumos 

punktą šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“  

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-42115
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b571b4609fa911ec9e62f960e3ee1cb6
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.susije_l?p_id=1614867
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_detaliau&p_kl_stad_id=-85164
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_reg&p_reg_id=-38530
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-45469
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Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo 

šilumos tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. 

Nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais 

įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba 

pastatant rezervinį šilumos įrenginį. Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos 

įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema 

tik kaip rezervine, jie šilumos tiekėjui moka dvinarę kainą, kuri apskaičiuojama pagal Tarybos 

patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką ir kuri taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo 

paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Sveikatos apsaugos ministras nustato 

sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą.“ 

 

5 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

2. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip 

pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu 

ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, 

turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą 

kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise 

priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja šilumos 

ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise priklausančių 

šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su 

šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, 

jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo 

arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla 

arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar 

paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.“ 

2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį 

šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir 

karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo 

metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui ir daugiabučio namo bendrojo 
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naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir 

kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo 

naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos 

taupymo priemonių įgyvendinimo.“ 

3. Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 4 dalį. 

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių 

išteklių energijos procentinę dalį šilumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus (už praėjusius 

kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, jeigu 

šilumos vartotojai pageidauja, papildomai nurodoma vartotojams išrašomose sąskaitose (mokėjimo 

pranešimuose).“ 

 

7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu: 

„4) saugų, patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės 

teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.“ 

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 
Papildyti 29 straipsnį 4 ir 5 dalimis: 

„4. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartis ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos 

tiekimo sistemos, jeigu ji neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų, 

nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta iki 

2025 m. gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir šilumos vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu 

gali pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių 

išteklių energijos būdas užtikrins ne mažiau kaip 20 procentų didesnį šilumos tiekimo sistemos 

energinį naudingumą. Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas 

yra susijęs su šilumos vartotojų įrenginių atjungimu nuo šilumos tiekimo sistemos, šilumos ir (ar) 

karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį nutraukti galima tik tuo atveju, jeigu šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl fizinio atjungimo, ir 

neamortizuota turto dalis (likutinė vertė), reikalinga šilumai ir (ar) karštam vandeniui vartotojui 

tiekti. Daugiabučio namo šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą. 

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali pasinaudoti pastato savininkai, daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkai, visų savininkų balsų dauguma priėmę sprendimą nutraukti 

šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.“ 

 

 9 straipsnis. Seimo narys Simonas Gentvilas, 2022-03-22: 

30 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 30 straipsnio 13 dalį 9 punktu: 

„9) šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, turi užtikrinti, 

kad bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 proc. sudarytų biokuras, kurio gamyboje kaip žaliava 

naudojamos miško kirtimo liekanos. “ 

Komiteto nuomonė – Pritarti. 

 

 10 straipsnis. Seimo narys Simonas Gentvilas, 2022-03-22: 

32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti taip: 

„3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Šilumos 
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tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir (ar) šilumos 

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

gamyboje kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo 

įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, ir reikalavimo įsigyti 

biokurą, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos,  kaina neribojama. Kitoms 

biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal vidutinę 

metinę biokuro biržos kainą, vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę gamtinių dujų 

biržos kainą, arba vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos kainą, kurias vadovaudamasi savo nustatyta tvarka nustato Taryba.“ 
Komiteto nuomonė – Pritarti. 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu 

Papildyti Įstatymą priedu: 

 

„Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

2. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.“ 

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. birželio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos, Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba ir sveikatos apsaugos ministras iki 2022 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

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

papildymo priedu įstatymo projekto (Nr. XIVP-1164(2)) priėminą LRS 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-943/668-II-1-1 priedas 2022-03-28.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-42115
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IS-943/668-II-2 priedas 

 

2022 m. kovo 30 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 
2022-03-30 
13.00–13.05 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  J. Urbanavičius 

J. Žaltkauskienė 

2. 

2022-03-30 

13.05–13.15 

III r. 220 k. 

 
Dėl Energetikos ir darnios plėtros 

komisijos pirmininko 

pavaduotojo perrinkimo 

 
J. Urbanavičius 

J. Žaltkauskienė 

R. Bėčiūtė 

3. 
2022-03-30 
13.15–13.45 

III r. 220 k. 

 

Klausymai dėl Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymo Nr. 

XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo septintuoju1 
skirsniu įstatymo projekto Nr. 

XIVP-1363 ir Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių 

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

įstatymo projekto Nr. XIVP-1364 

 
J. Urbanavičius 
J. Žaltkauskienė 

R. Bėčiūtė 

4. 

2022-03-30 

13.45–13.50 
III r. 220 k. 

XIVP-

1363 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 
papildymo septintuoju(1) skirsniu 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

J. Žaltkauskienė 

5. 
2022-03-30 
13.50–13.55 

III r. 220 k. 

XIVP-

1364 

Energijos išteklių rinkos įstatymo 

Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 

straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

J. Žaltkauskienė 

6. 
2022-03-30 
13.55–14.00 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  
J. Urbanavičius 
J. Žaltkauskienė 

R. Bėčiūtė 

Naujausi pakeitimai - 2022-03-24  
__________ 

 

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU
1
 SKIRSNIU 

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 
Vilnius 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19174
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1363
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1363
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1364
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1364
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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 2 straipsnį 22 dalimi: 
„2

2
. Bendroji vardinė šiluminė galia – visų biomasės kurą deginančių įrenginių vardinė 

šiluminė galia vienoje katilinėje (elektrinėje), neįskaitant kondensacinio dūmų ekonomaizerio galios.“ 

2. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi: 
„11

1
. Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 391 dalimi: 

„39
1
. Pirmoji miško biomasės surinkimo vieta – patalpa ir (ar) teritorija, kuriose energijos 

išteklių rinkos dalyvis laiko, perdirba ir (ar) maišo žaliavas, gautas tiesiogiai iš pirminių miško 

biomasės gamintojų.“ 

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju
1
 skirsniu 

Papildyti Įstatymą septintuoju1 skirsniu: 

 

„SEPTINTASIS
1
 SKIRSNIS 

TVARUS BIOMASĖS KURO NAUDOJIMAS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS 

GAMYBAI  

 

39
1
 straipsnis. Tvarus biomasės kuro naudojimas elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos 

energijos gamyboje 

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai, eksploatuojantys biomasės kurą naudojančius elektros 

energijos, šilumos ir (ar) vėsumos energijos gamybos įrenginius, kurių bendroji vardinė šiluminė galia 

yra 20 MW ar daugiau, kai naudojamas kietasis biomasės kuras, arba yra 2 MW ar daugiau, kai 

naudojamas iš biomasės pagamintas dujinis kuras, privalo naudoti tik šio įstatymo 39
3
 straipsnyje 

nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus 

atitinkantį biomasės kurą.  

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų pagaminta, naudojant šio įstatymo 39
3
 straipsnyje 

nustatytus kriterijus atitinkantį biomasės kurą, elektros energija, šilumos ir (ar) vėsumos energija 

įskaitoma šiais atvejais: 

1) apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu; 

2) vertinant energijos išteklių rinkos dalyvių atitiktį įpareigojimams naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją; 

3) teikiant finansinę paramą už biomasės kuro naudojimą. 

3. Iš biomasės kuro pagaminta elektros energija įskaitoma šio straipsnio 2 dalyje nustatytais 

atvejais, jeigu ji pagaminta laikantis bent vieno iš šių kriterijų:  

1) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 MW; 

2) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia yra nuo 50 MW iki 100 MW, taikant 

didelio naudingumo kogeneracijos būdą, arba įrenginiuose, kuriuose gaminama tik elektros energija, 

laikantis su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo energijos vartojimo efektyvumo lygio, 

kaip apibrėžta 2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1442, kuriame pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos 

geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių; 

3) įrenginiuose, kurių bendroji vardinė šiluminė galia viršija 100 MW, taikant didelio 

naudingumo kogeneracijos būdą, arba įrenginiuose, kuriuose gaminama tik elektros energija, 

pasiekiant ne mažiau kaip 36 procentų grynąjį elektros energijos įrenginių efektyvumą; 

4) taikant biomasės CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai, kurių laikantis iš biomasės kuro pagaminta 

elektros energija gali būti vertinama šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, taikomi įrenginiams: 

1) kuriuose elektros energijai gaminti kaip pagrindinis kuras nenaudojamas iškastinis kuras ir 

juose nėra ekonomiškai efektyvios galimybės taikyti didelio naudingumo kogeneracijos būdo; 

2) kurie pradėti eksploatuoti arba pritaikyti naudoti biomasės kurą po 2021 m. gruodžio 25 d. 

5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyti kriterijai, kurių laikantis iš biomasės kuro pagaminta 

elektros energija gali būti vertinama šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, netaikomi 

įrenginiams, apie kuriuos privaloma pranešti Europos Komisijai, vadovaujantis tinkamai pagrįsta 

elektros energijos tiekimo saugumo rizika. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075&locale=lt
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39
2
 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinimo sistema  

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 39
3
 straipsnyje 

nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, 

nepriklausomai nuo biomasės geografinės kilmės, gali patvirtinti pagal šio įstatymo 39
4 

straipsnį 

naudodami Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ir (ar) šio 

įstatymo 39
5
 straipsnyje nustatytą savanorišką nacionalinę schemą. 

2. Energijos išteklių rinkos dalyviai, užtikrindami biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 39
3
 

straipsnyje nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams, privalo naudoti masės balanso sistemą, kuri atitinka šio įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje 

nustatytus reikalavimus. 

3. Perdirbant žaliavas, informacija apie jų tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo charakteristikas tikslinama ir produkcijai priskiriama šio 

įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 

4. Biomasės kuro, pagaminto naudojant atliekas ir liekanas, išskyrus žemės ūkio, 

akvakultūros, žuvininkystės ir miško kirtimo liekanas, kiekis įskaitomas šio įstatymo 39
1
 straipsnio 2 

dalyje nurodytais atvejais, jeigu jis atitinka šio įstatymo 39
3
 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. 

Atliekos ir liekanos, perdirbamos į produktą, iš kurio gaminamas biomasės kuras, taip pat privalo 

atitikti šio įstatymo 39
3
 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. 

5. Biomasės kuras, pagamintas iš atliekų ir liekanų, susidariusių ne miško žemėje, bet žemės 

ūkio paskirties žemėje, įskaitomas šio įstatymo 39
1
 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, jeigu 

energijos išteklių rinkos dalyviai, energijos išteklių biržos operatorius arba valstybės institucijos yra 

parengę stebėsenos arba valdymo planus, skirtus veiklos poveikio dirvožemio kokybei ir dirvožemio 

angliai vertinti. Informacija apie šio poveikio stebėjimą ir valdymą pateikiama nepriklausomų auditų, 

nurodytų šio įstatymo 39
4
 ir 39

5
 straipsniuose, ataskaitose. 

 
39

3
 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijai 

1. Biomasės kuras šiame įstatyme nustatytais atvejais turi atitikti šiame straipsnyje nustatytus 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus, 

nepriklausomai nuo biomasės geografinės kilmės. 

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl biomasės kuro naudojimo, 

kiekis, palyginti su išmetamųjų dujų, susidarančių dėl iškastinio kuro naudojimo, kiekiu, turi 

sumažėti:  

1) mažiausiai 70 procentų – kai elektros energija, šilumos ir vėsumos energija pagaminta 

įrenginiuose, kurie naudoja biomasės kurą ir kurie pradėti eksploatuoti laikotarpiu nuo 2021 m. 

sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.,  

2) mažiausiai 80 procentų – kai elektros energija, šilumos ir vėsumos energija pagaminta 

įrenginiuose, kurie pradėti eksploatuoti nuo 2026 m. sausio 1 d.  

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimas dėl biomasės kuro naudojimo elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos energijos 

gamybos įrenginiuose apskaičiuojamas aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai netaikomi elektros energijai, šilumos ir vėsumos 

energijai, gaminamoms iš komunalinių atliekų. 

5. Biomasės kuras negali būti pagamintas iš žaliavų, nurodytų šio įstatymo 38 straipsnio 4, 5 ir 

7 dalyse, ir privalo būti pagamintas laikantis šio įstatymo 38 straipsnio 8–12 dalyse nustatytų kriterijų. 

 

39
4
 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimas pagal Europos Komisijos 

sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą  

1. Energijos išteklių rinkos dalyviai, siekiantys gauti savanorišką tarptautinį sertifikatą, 

kuriuo patvirtinama biomasės kuro ar biomasės kuro žaliavų gamybos atitiktis šio įstatymo 39
3
 

straipsnyje nustatytiems kriterijams, turi kreiptis į sertifikavimo įmonę, kuri atlieka sertifikavimą 

pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą, ir pateikia 

sertifikavimo įmonei jos prašomą informaciją, pagrindžiančią biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 39
3
 

straipsnyje nustatytiems kriterijams. 
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2. Sertifikavimo įmonė atlieka energijos išteklių rinkos dalyvių, siekiančių gauti savanorišką 

tarptautinį sertifikatą, nepriklausomą auditą ir išduoda sertifikatą arba pateikia motyvuotą 

atsisakymą jį išduoti. Sertifikavimo įmonė kiekvienais metais atlieka energijos išteklių rinkos dalyvių, 

turinčių savanorišką tarptautinį sertifikatą, kuriuo patvirtinama biomasės kuro ar biomasės kuro 

žaliavų gamybos atitiktis šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams, nepriklausomą auditą. 

Leidžiama atlikti biomasės kuro iš miško biomasės gamintojų vidaus auditą arba antrosios šalies 

auditą iki pirmosios miško biomasės surinkimo vietos, siekiant įvertinti atitiktį šio įstatymo 38 

straipsnio 8 ir 10 dalyse nustatytiems kriterijams. Audito metu patikrinama, ar naudojamos sistemos 

yra tikslios, patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad medžiagos nebūtų tikslingai 

pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis galėtų tapti atliekomis ar liekanomis, 

taip pat įvertinamas ėminių dažnumas, metodika ir informacijos patikimumas. 

 

39
5
 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimas pagal savanorišką nacionalinę 

schemą 

1. Energijos išteklių biržos operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymu ir energetikos ministro patvirtintomis Centralizuotos prekybos biokuru 

taisyklėmis, kuriose taip pat nustatoma energijos išteklių biržoje prekiaujamo biomasės kuro atitikties 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams pagal 

savanorišką nacionalinę schemą tvarka:  

1) patvirtina atskirų energijos išteklių biržoje prekiaujamų biomasės kuro produktų atitiktį 

šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams ir apskaičiuoja šių biomasės kuro produktų ir 

lyginamojo iškastinio kuro panaudojimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį; 

2) tikrina energijos išteklių biržos dalyvių pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktos informacijos 

apie atskirus energijos išteklių biržoje prekiaujamus biomasės kuro produktus tikslumą ir 

patikimumą; 

3) parengia metinę ataskaitą apie atskirų energijos išteklių biržoje prekiaujamų biomasės 

kuro produktų atitiktį šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams ir parengia užduotį 

auditoriui ar audito įmonei atlikti energijos išteklių biržos operatoriaus surinktos informacijos 

nepriklausomą auditą. 

2.  Energijos išteklių biržos dalyvis, dalyvaudamas savanoriškoje nacionalinėje schemoje, 

energetikos ministro patvirtintose Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse nustatyta tvarka 

energijos išteklių biržos operatoriui pateikia:  

1) informaciją apie perkamų ar parduodamų biomasės kuro produktų ar jų gamybai naudotų 

žaliavų atitiktį šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams; 

2) informaciją, kad medžiagos nėra tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro 

partija arba jos dalis galėtų tapti atliekomis ar liekanomis; 

3) duomenis, reikalingus biomasės kuro produktų ir lyginamojo iškastinio kuro panaudojimo 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikiui apskaičiuoti pagal aplinkos ministro 

patvirtintą tvarką; 

4) informaciją, naudojamą masės balanso sistemoje pagal šio įstatymo 39
2
 straipsnio 2 dalį. 

3.  Energijos išteklių biržos operatorius, atlikdamas biržos dalyvių pateiktos informacijos apie 

jų perkamus ar parduodamus biomasės kuro produktus patikrą, turi teisę:  

1)  pats tikrinti energijos išteklių biržos dalyvių pateiktą informaciją arba įgalioti tai atlikti 

auditorius, audito įmones ar nepriklausomus medienos matuotojus;  

2) naudoti iki pirmosios miško biomasės surinkimo vietos biomasės kuro žaliavų gamintojo ar 

energijos išteklių biržos dalyvio atliktą auditą ar pateiktą deklaraciją; 

3) pagal duomenų teikimo sutartis gauti duomenis ir informaciją apie nacionalinėje schemoje 

dalyvaujančius energijos išteklių biržos dalyvius iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonės Valstybinių 

miškų urėdijos, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos ir (ar) valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų 

bazių. 

 

39
6
 straipsnis. Informacijos apie biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams įvykdymą teikimas 
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1. Energijos išteklių rinkos dalyviai savo interneto svetainėse ir (ar) energijos išteklių biržos 

operatorius savo informacinėje sistemoje skelbia aktualią informaciją apie perkamo, parduodamo ir 

(ar) gaminamo (jei pagamintas biomasės kuras sunaudojamas 39
1 

straipsnio 1 dalyje nurodytų 

energijos išteklių rinkos dalyvių savo reikmėms ir ūkio poreikiams), biomasės kuro, atitinkančio 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus, kilmės šalį ir 

pradines žaliavas. 

2. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę reikalauti, kad energijos išteklių rinkos dalyviai 

pagrįstų perkamo ir (ar) parduodamo biomasės kuro ar jo gamybai naudotų žaliavų atitiktį šio 

įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams. 

3. Energijos išteklių rinkos dalyviai iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos viešajai įstaigai 

Lietuvos energetikos agentūrai pateikia informaciją apie jų perkamo, parduodamo ir (ar) gaminamo 

(jei pagamintas biomasės kuras sunaudojamas 39
1 

straipsnio 1 dalyje nurodytų energijos išteklių 

rinkos dalyvių savo reikmėms ir ūkio poreikiams) biomasės kuro atitiktį šio įstatymo 39
3
 straipsnyje 

nustatytiems kriterijams, išskyrus informaciją apie energijos išteklių biržoje pirkto ir parduoto 

biomasės kuro kiekius ir jo atitiktį šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams, kurią 

pateikia energijos išteklių biržos operatorius. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra 

apibendrintą informaciją kiekvienais metais teikia Europos Komisijai. 

4. Jeigu pateikiama informacija, gauta pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką tarptautinę schemą, arba Europos Sąjungos su užsienio valstybėmis sudarytą dvišalį ar 

daugiašalį susitarimą, kuriame susitariama dėl šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytų kriterijų, ir 

Europos Komisija priima sprendimą, kad tokiu susitarimu įrodoma iš atitinkamose šalyse išaugintų 

(gautų) žaliavų pagaminto biomasės kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, arba pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką 

nacionalinę schemą, kiek toks Europos Komisijos sprendimas yra taikomas, arba pagal šio įstatymo 

39
5
 nustatytą savanorišką nacionalinę schemą, kurią pateikia energijos išteklių biržos operatorius, 

viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra nereikalauja, kad energijos išteklių rinkos dalyviai ar 

energijos išteklių biržos operatorius pateiktų papildomą informaciją, patvirtinančią, kad biomasės 

kurui taikomi šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatyti kriterijai yra įvykdyti. 

5. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros prašymu sertifikavimo įmonės privalo 

pateikti nepriklausomo audito ataskaitą, o energijos išteklių biržos operatorius – metinę ataskaitą, 

kuriomis remiantis energijos išteklių rinkos dalyviams išduotas savanoriškas tarptautinis sertifikatas 

arba patvirtinta biomasės kuro atitiktis šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytiems kriterijams pagal 

savanorišką nacionalinę schemą. Jeigu viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra nustato, kad 

nepriklausomo audito ataskaitoje ar energijos išteklių biržos operatoriaus metinėje ataskaitoje 

pateikta informacija neatitinka šio įstatymo 39
3
 straipsnyje nustatytų kriterijų, ji nedelsdama apie tai 

informuoja atitinkamai Europos Komisiją ir Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką 

tarptautinę schemą administruojantį subjektą arba Europos Komisiją ir Energetikos ministeriją apie 

nustatytas neatitiktis.“ 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas  

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 
2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 
1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina energijos išteklių biržos operatoriaus 

tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ataskaitos ir metines ataskaitas veiklos metinės ataskaitos formas, taip pat 
energijos išteklių biržos ataskaitos formas derina veiklos metinę ataskaitą, teikia pasiūlymus ir nurodymus 

dėl energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų 

duomenų pateikimo;“. 
 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos tiekėjų, 

šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai sudaromus dvišalius 

susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius dokumentus ir duomenis, sandorio 
galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis 

Komisijai Tarybai;“. 

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai per 
energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos išteklių biržos operatoriui apie 

tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir  

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius 

dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei 
kainą.“ 

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Energijos išteklių biržoje gali būti prekiaujama visų rūšių biokuru, atitinkančiu tvarumo 

kriterijus, technologinius, aplinkosaugos reikalavimus ir kokybės standartus, nustatytus Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir (ar) atitinkančiu tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus pagal Europos Komisijos 

sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ir (ar) savanorišką nacionalinę schemą. 

Centralizuotos prekybos atskirų rūšių biokuru ypatumai nustatomi Centralizuotos prekybos biokuru 
taisyklėse.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 
Respublikos Prezidentas 
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IS-943/668-II-3 priedas 

 

LŠTA INFO. DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS 

BIUDŽETO 

 

-----Original Message----- 

From: finmin@finmin.lt <finmin@finmin.lt>  

Sent: Monday, March 21, 2022 11:14 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@chambers.lt; info@lvk.lt; 

ineta@lvk.lt; sekretoriatas@lpk.lt 

Subject: DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS 

BIUDŽETO 

 

Finansų ministerija Jums siunčia el.dokumentą "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO 

KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO" 

Dokumento numeris (14.12Mr-01)-6K-2201718. data 2022-03-21, Informuojame, kad gautus 

dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu (tarp jų ir šį dokumentą), galite atsidaryti ir patikrinti 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

Paspaudę "Pasirinkti failą" pasirinkite failą, kuris pridedamas šiame laiške, ir spauskite "Peržiūrėti 

dokumentą". Pasirinkus laukelį "Metaduomenys" rodomi dokumentą vizavę ir pasirašę asmenys ir 

dokumentui suteiktas registracijos numeris. Dokumentą taip pat galite peržiūrėti naudodamiesi bet 

kuria ADOC formatą palaikančia programine įranga. 

________ 

 

FM TA "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS 

BIUDŽETO" projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-943/668-II-3-1 priedas 2022-03-28.zip).  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/Taisykles-sildymo-dengimas_red.zip
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IS-943/668-II-4 priedas 

 

VERT 2022-03-23 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia AB 

„Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalu taisyklių 

pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. kovo 24 d. 

Esminė informacija: 

Tikslas ‒ išimtinai užtikrinti efektyvų ir rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį SGD terminalo 

pajėgumų paskirstymą per bendrovės numatytą vykdyti metinę SGD terminalo pajėgumų 

paskirstymo procedūrą, kai paskirstomi SGD terminalo pajėgumai, kurių panaudojimo laikotarpis 

nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

Trumpas viešosios konsultacijos terminas būtinas siekiant atlikti reikiamus taisyklių 

pakeitimus likus 30 d. iki bendrovės vykdomos metinės pajėgumų paskirstymo procedūros. VERT 

planuoja suderinti projektą ne vėliau kaip 2022 m. kovo 25 d. 

Taisyklėse numatoma atnaujinta Klaipėdos SGD terminalo metinė pajėgumų skirstymo 

procedūra šių metų ketvirtajam ketvirčiui. Pagal šiuo metu galiojančias terminalo taisykles, metinės 

procedūros metu skirstant SGD terminalo pajėgumus, pirmenybė suteikiama tiems terminalo 

naudotojams, kurie užsisako didžiausius pajėgumų kiekius, taip pat atsižvelgiama į klientų 

pageidaujamą pajėgumų rezervavimo trukmę.  

Siekiant užtikrinti galimybes terminalo paslaugomis pasinaudoti kuo didesniam klientų 

ratui, siūloma nustatyti, kad vienas terminalo naudotojas negalėtų prašyti daugiau nei pusės 

skirstomų terminalo pajėgumų. Tuo atveju, kai terminalo pajėgumų pasiūla viršija paklausą, 

pajėgumai būtų skirstomi proporcingai, pirmenybę teikiant įmonėms, kurios pastaruosius trejus 

metus naudojosi SGD terminalo paslaugomis, todėl atitinkamai yra susipažinusios su SGD 

terminalo veiklos principais.  

Artimiausiu metu rinkos konsultacijai taip pat bus pateikta ir nauja Naudojimosi suskystintų 

gamtinių dujų terminalu taisyklių redakcija, atverianti galimybes skirstyti ilgalaikius pajėgumus. 

Jomis pajėgumai būtų skirstomi nuo 2023 metų. 

Pagal šiuo metu viešajai konsultacijai teikiamas taisykles spalį-gruodį būtų paskirstoma ne 

mažiau nei 8 TWh SGD terminalo pajėgumų. 

*** 

• 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 2022-03-24 (imtinai).  

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

________ 

 

AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalu taisyklių pakeitimo 

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

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

administratorių, žyma:IS-943/668-II-4-1 priedas 2022-03-28.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-23/viesoji-konsultacija-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7941333a9f111ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7941333a9f111ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7941333a9f111ecaf79c2120caf5094
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-23/viesoji-konsultacija-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx
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IS-943/668-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9,  LT -01105 Vilnius, 
tel.  (8~5)  266 3661, el.  p .  info@am.lt,  http: //www. am.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų reg istre,  kodas 188602370 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2022-03-24 Nr. (10)-D8(E)-1617 

Į  Nr.  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 

  

 

Aplinkos ministerija, pakoregavusi pagal suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus ir 

pastabas, pakartotinai teikia derinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymo projektas) ir Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – Vietos 

savivaldos įstatymo projektas) (toliau abu kartu – Įstatymo projektai) projektus. 

Įstatymo projekto rengimą paskatino kelios priežastys:  

Pirma, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 gruodžio 11 d. nutarimu          

Nr. XIV-72 patvirtintą Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 162.4 

nuostatą – „Užtikrinsime, kad visiems miestų ir miestelių (daugiau kaip 2 000 gyventojų) 

gyventojams būtų sudarytos galimybės naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugomis. Skatinsime gyventojus, turinčius individualius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įrenginius, jungtis prie centralizuotų sistemų, o vandens įmones – didinti veiklos efektyvumą“.  

Antra, įgyvendinant Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 

patvirtinimo“ 6.4.15 priemonę „Parengti ir priimti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pradėti įgyvendinti finansavimo mechanizmą, skatinantį 

vandentvarkos įmonių stambinimą, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos viešosios 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos“.  

Trečia,  į nacionalinę teisę perkeliamos 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (toliau – 

Geriamojo vandens direktyva) nuostatos. 

Įstatymo projekto tikslai: 

- sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų netolygumą ir 

socialinę nelygybę Lietuvos gyventojams; 

- užtikrinti nacionalinių ir Europos Sąjungos įsipareigojimų, teikti kokybiškas geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, įgyvendinimą; 

- pasiekti, kad visos vandentvarkos įmonės vykdytų veiklą efektyviai ir išsilaikytų iš veiklos 

pajamų; 

- apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio ir nustatyti išsamų individualių 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd3517f0ab8d11ecaf79c2120caf5094
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nuotekų tvarkymo sistemų naudojimo, priežiūros ir kontrolės reglamentavimą; 

- perkelti Geriamojo vandens direktyvos nuostatas. 

Vietos savivaldos įstatymo projekto tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą su Įstatymo 

projekto nuostatomis. 

Sprendžiama problema ir siūlomos jo sprendimo priemonės, sprendimo įgyvendinimo kaštai, 

nauda, kurios tikimasi: 

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu neefektyvi vandentvarkos įmonių veikla neužtikrina geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės, 

sektoriaus tvarumo, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimo. 

Šalyje geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 

gyventojams skiriasi 3 kartus1: 

-  Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios paslaugų kainos kai kuriuose 

regionuose skiriasi daugiau kaip 2 kartus, o Lietuvos mastu kainų 

skirtumas siekia 3 kartus. Vertinant paslaugų kainą pagal gyventojų skaičių 

regionuose, pastebėta, kad tuose regionuose, kuriuose gyvena daugiau 

gyventojų, kaina yra mažesnė (1,25 Eur – 1,91 Eur), nei tuose regionuose, 

kuriuose gyvena mažiau gyventojų (2,36 Eur – 2,51 Eur).  

- Didesnes pajamas gaunantys miestų gyventojai už paslaugas moka 

mažiau nei regionų ar savivaldybių gyventojai, kurių darbo užmokestis 

ženkliai mažesnis. Vertinant paslaugų kainą ir vidutinio darbo užmokesčio 

(toliau – DU) regionuose ir savivaldybėse santykį, nustatyta, kad paslaugų 

kaina didžiausia Šiaulių regione (2,51 Eur) ir Tauragės regione (2,45 Eur), 

kai vidutinis DU (bruto) šiuose regionuose yra vienas mažiausių (Šiaulių 

regione 772,80 Eur, Tauragės regione 731 Eur). Mažiausia paslaugų kaina 

yra Vilniaus regione (1,25 Eur), o vidutinis DU (bruto) šiame regione yra 

vienas didžiausių (1034,60 Eur).  

- Prastėjantys demografiniai rodikliai Lietuvoje. Vadovaujantis gyventojų 

skaičiaus prognoze, 2028 m. šalyje gyvens 11,5 proc. arba 332 tūkst. 

mažiau gyventojų; 2050 m. – 22,5 proc. arba 633 tūkst. mažiau gyventojų 

nei 2018 m. Prognozuojama, kad 2028 m., 2050 m. didžiausia gyventojų 

dalis gyvens trijuose Lietuvos regionuose – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. 

2050 m. pagal gyventojų skaičių augantis bus tik vienas regionas – 

Vilniaus, tam įtakos turės sostinė. Atliekant skaičiavimus nustatyta, kad 

esant nedidelei paslaugų kainai ir nekintančiam metiniam vandens 

suvartojimui, investicijų atsiperkamumo laikotarpis yra gana didelis (nuo 

15 iki 26 metų), todėl prastėjantys demografiniai rodikliai Lietuvoje labiau 

pailgins šių investicijų atsiperkamumą ir didins paslaugų kainą ir kainų 

skirtumus. 

Žemas daugelio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas teikiančių įmonių veiklos efektyvumas: 

-  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus vertinimas 

atskleidė, kad savivaldybėse ir vandentvarkos  įmonėse situacija labai 

skiriasi. Šiuo metu  48 proc. minėtų įmonių veikia nuostolingai, neatitinka 

finansinių licencijuojamos veiklos kriterijų arba jų blogi finansiniai 

rodikliai, o teikiamų paslaugų kainos ženkliai didesnės nei sektoriaus 

vidurkis. Tokioms įmonėms kyla sunkumų investuojant į infrastruktūros 

atnaujinimą ir plėtrą, jos neišsilaiko iš veiklos pajamų. Tikėtina, kad 

 
1 Duomenys iš projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/2020%2001%2020%20galutin%C4%97%20ataskaita%20(suformatuota)_f

inal(1).pdf 

 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/2020%2001%2020%20galutin%C4%97%20ataskaita%20(suformatuota)_final(1).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/2020%2001%2020%20galutin%C4%97%20ataskaita%20(suformatuota)_final(1).pdf
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trūkstant lėšų prastos būklės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo tinklų renovavimui ar keitimui, ateityje išaugs avarijų skaičius, 

infiltracijos lygis, dar labiau padidės įmonių veiklos sąnaudos, suprastės 

paslaugų užtikrinimas, nebus užtikrinamos kokybiškos paslaugos šalies 

gyventojams. Dėl šios situacijos daug vandentvarkos įmonių jau šiandien 

neįgyvendina 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl 

miesto nuotėkų valymo  reikalavimų. Išskirta 20 rizikingiausių įmonių, 

kurių sverto, likvidumo, pelningumo ir skolos rodikliai yra blogiausi, 20 

įmonių, kurios aptarnauja aglomeracijas, neatitinkančias Nuotekų 

direktyvoje nustatytų tikslų ir 7 įmonės, kurių finansinis pajėgumas 2018 

m. nebuvo pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti. Taip pat siekiant 

įgyvendinti naują Geriamojo vandens direktyvą reikalinga tolimesnė 

geriamojo vandens tiekimo plėtra, didesnė vandens tiekėjo atsakomybė, 

papildomi vandens kokybės rodikliai reikalavimai, kurių įgyvendinimui bus 

reikalingos investicijos. 

- Didžiausią vandentvarkos įmonių sąnaudų dalį sudaro personalo 

sąnaudos. 2018 m. duomenimis šalies vandentvarkos įmonių personalo 

sąnaudų dydis siekė 68,62 mln. Eur,  t. y. daugiau kaip 40,9 proc. visų 

sąnaudų. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi tyrimą 

„Nepotizmo paplitimo kaita Lietuvos savivaldybių administracijose ir 

savivaldybėms pavaldžiose įmonėse“, konstatavo, kad bendras nepotizmo 

rizikos intensyvumo indeksas  savivaldos srityje 2019 m. yra 16,92 %. 

Vandentvarkos įmonėse šis indeksas viršija vidurkį ir siekia 18,6 %.  

- Neįgyvendinamas sąnaudų susigrąžinimo principas. Neužtikrinamas 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus tvarumas 

ateityje. Sektorius neprisitaikęs gyventi be Europos Sąjungos subsidijų. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų srityje taikomas 

sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, 

reikalingas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 

paslaugoms teikti, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, 

abonentams ir vartotojams priimtinomis sąlygomis naudotis geriamuoju 

vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat 

aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti. Šiuo metu 

šis principas nėra pilnai įgyvendinamas. Į geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sektorių investuota daugiau kaip 1,3 milijardo eurų 

Europos Sąjungos fondų lėšų, už kurias sukurta didesnė dalis visos 

infrastruktūros, reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugoms teikti. Skaičiuojama, kad 44,9 proc. geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo turto sukurta Europos Sąjungos už lėšas, dar 29,1 

proc. turto sukurta už savivaldybės lėšas. Kadangi už Europos Sąjungos 

dotacijų ir subsidijų lėšas sukurta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimo sąnaudos neįskaičiuojamos į 

paslaugų kainą – lėšos, skirtos nusidėvėjusio turto atstatymui ateityje, yra 

nekaupiamos. Be to, į paslaugų kainą įskaičiuojama minimali investicijų 

grąža, todėl įmonės negali sukaupti pakankamai nuosavų lėšų reikalingai 

infrastruktūros rekonstrukcijai ar plėtrai, todėl turi būti pajėgios skolintis, 

kad vėlesnės investicijos būtų įtrauktos į paslaugų kainą.  

Dėl reformos būtinybės Lietuvą informuoja ir Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. 

II. Siūlomos Siekiant išspręsti sektoriuje esančias problemas ir įgyvendinti Įstatymų 



 

28 

priemonės projektų tikslus, Įstatymo projekte siūloma: 

-  pakeisti  vandentvarkos įmonių licencijuojamos veiklos kriterijus; 

-   įtvirtinti veikiantį mechanizmą, kuris užtikrintų geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei 

geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui būtų sustabdyta ar 

panaikinta licencija (garantinis paslaugų tiekimas);  

- nustatyti paslaugų kainų nustatymo metodiką ir pritaikyti ją taip, 

kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir 

rekonstrukciją iš veiklos pajamų ir nebūtų priklausomas nuo subsidijų; 

- skatinti savanorišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo regioninių įmonių plėtrą, numatant pereinamojo laikotarpio 

kainodarą, didesnę investicijų grąžą besijungiančioms vandentvarkos  

įmonėms, mažinant administracinę naštą regioninei įmonei dėl kainų ir 

veiklos planų derinimo savivaldybėse; 

- numatyti išsamesnės vartotojams teikiamos informacijos suteikimą 

apie geriamojo vandens kokybę ir kainos aspektus, pagerinti prieigą prie 

geriamojo vandens; 

- sukurti individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo 

informacinę sistemą. 

III. Priemonių 

kaštai 

Įstatymų projektų nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą būtų: 

1) sumažintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainų netolygumas ir socialinė nelygybė Lietuvos gyventojams; 

2) užtikrintas nacionalinių ir ES įsipareigojimų, teikti kokybiškas 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, 

įgyvendinimas; 

3) pasiekta, kad visos vandentvarkos įmonės, teikiančios geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, vykdytų veiklą efektyviai 

ir išsilaikytų iš veiklos pajamų (sąnaudų susigrąžinimo principo 

įgyvendinimas). 

Įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas ir siūlymus, Įstatymo projekte atlikti šie 

pakeitimai: 

• garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas bus parenkamas tik Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos sprendimu pagal Įstatymo projekte įtvirtintus kriterijus (atsisakyta 

konkurso); 
• įtvirtinti tinkamumo ir reikalingumo kriterijai, kurias vadovaujantis išperkama arba 

perimama geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūra, paviršinių nuotekų 

tvarkymo  infrastruktūra (pažymėtina, kad šie kriterijai šiuo metu nustatyti Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimo tvarkos apraše patvirtintame 

Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“); 
• atsisakyta vienos aplinkybės dėl kurios galėtų būti panaikintas licencijos galiojimas,  t. y.  

„geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina daugiau kaip 30 proc. didesnė už 

regiono vidurkį“; 

• numatyta, kad turėti darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, 

atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams 

ir ginčams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti yra licencijuojamos veiklos sąlyga, o ne 

licencijų išdavimo sąlyga; 

• atsisakyta besidubliuojančių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų  ir 

savivaldybių funkcijų, tokiu atveju sumažinama administracinė našta savivaldybėms.  
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 Atlikti ir kiti pakeitimai bei patikslinimai. Išsamiau Įstatymų projektais siūlomos nuostatos 

aptariamos aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektai pirmą kartą skelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS, Nr. 22-395). Įstatymo projektai derinti su Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija, Lietuvos antstolių rūmais, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,  

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija,  Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija, Nacionalinei regioninės plėtros taryba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Vyriausybės atstovų įstaiga ir viešaisiais geriamojo 

vandens tiekėjais ir nuotekų tvarkytojais (60). Papildomai gautos pastabos iš Valstybinės įmonės 

„Registrų centras“, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarybos. Pastabos ir 

pasiūlymai įvertinti, į kuriuos neatsižvelgta informacija pateikta derinimo pažymoje. 

Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymų reikalavimų.  

Įstatymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, 

neprieštarauja strateginiams planavimo dokumentams. 

 Įstatymų projektai nenotifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, 

reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, atliktas Įstatymų projektų numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.  

Konsultacijos su visuomene dėl šių įstatymų projektų nevyko ir ateityje neplanuojama jų 

rengti, tačiau savo pasiūlymus ir pastabas dėl jų visuomenė gali teikti. 

 Įstatymo projektui atliktas didesnio poveikio vertinamas, kuris buvo paskelbtas e.pilietis.lt 

internetinėje platformoje: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-geriamojo-

vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-istatymo-pakeitimo-istatymo-projekto. 

Įstatymų projektus parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (grupės 

vadovas Vitalijus Auglys, tel. 8 686 46 087, el. p. vitalijus.auglys@am.lt, vyresnysis patarėjas 

Irmantas Valūnas tel. 8 684 04 000, el. p. irmantas.valunas@am.lt)) vyriausioji specialistė Judita 

Vaišnorienė, tel. 8   695 54 136 , el. p. judita.vaisnoriene@am.lt. 

Įstatymo projektas perkelia Geriamojo vandens direktyvos ir 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos 

direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo konkrečias nuostatas. 

 Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome argumentuotas pastabas ir pasiūlymus dėl Įstatymų 

projektų pateikti per 12 darbo dienų nuo paskelbimo TAIS. Per nurodytą terminą negavę pastabų ir 

pasiūlymų, laikysime, kad pastabų ir pasiūlymų neturite. 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 47 lapai. 

2. Aiškinamasis raštas, 18 lapų. 

3. Atitikties lentelė (Geriamojo vandens direktyva), 11 lapų.  

4. Atitikties lentelė (Miesto nuotekų direktyva), 3 lapai. 

 5. Numatomo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai. 

 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos 

mailto:vitalijus.auglys@am.lt
mailto:judita.vaisnoriene@am.lt
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Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

  7. Vietos savivaldos įstatymo projektas, 1 lapas. 

8. Vietos savivaldos įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

 9. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 18 lapų. 

         10. Derinimo pažyma, 34 lapai. 

         11. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 4 lapai. 

 

 

Aplinkos viceministrė                                                                                          Raminta Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

Judita Vaišnorienė, tel. 8  695 54 136 , el. p. judita.vaisnoriene@am.lt. 

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO projektai ir 

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

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

943/668-II-5-1 priedas 2022-03-28.zip). 

mailto:judita.vaisnoriene@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd3517f0ab8d11ecaf79c2120caf5094
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IS-943/668-II-6 priedas 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

Biudžet inė  įsta iga ,  A. Jakšto  g . 4 ,  LT-01105 Vilnius, 

t el .  8  706  63661 ,  e l . p.  info@am .lt ,  http: //am .lrv .l t. 

Duom enys kaupiami ir  saugomi Juridinių asmenų reg istre ,  kodas 188602370 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 

 2022-03-25 Nr. (14)-D8 (E)-1633 

 

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-15 

„Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymo Nr. 

D1-15 pakeitimas), „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo 

Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(toliau – įsakymo Nr. D1-901 pakeitimas) ir „Dėl statybos produktų nurodytų Reglamentuojamų 

statybos produktų sąraše tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų“ 

(toliau – įsakymo projektas) projektus (toliau – Įsakymų projektai), kurie siejasi pagal pakeitimo 

tikslą. 

Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos karinį išpuolį prieš Ukrainą, kuris pagal tarptautinę teisę 

laikomas karine agresija, į Baltarusijos Respublikos įsitraukimą į šį išpuolį, į Europos Sąjungos 

Tarybos 2022 m. kovo 2 d. reglamentu (ES) 2022/355, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje, įvestus importo 

ribojimus ar draudimus Baltarusijos Respublikoje gaminamiems medienos, cemento, geležies, 

plieno ir kitiems su statybos sektoriumi susijusiems produktams, ir siekiant užtikrinti, kad šios šalys 

nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebūtų finansuojamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

statybos rinkos dalyvių, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras sustabdė statybos produktų 

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatų, statybos produktų (vidinės) gamybos kontrolės 

atitikties sertifikatų (toliau – sertifikatai) galiojimus. 

Sustabdžius sertifikatų galiojimus Aplinkos ministerija įvertino rizikas ir atsižvelgusi į 

rinkos dalyvių iškeltas problemas ir pasiūlymus parengė įsakymų projektus, kurie palengvina 

pereinamuoju laikotarpiu nedarniosios srities statybos produktų patekimą į Lietuvos Respublikos 

rinką. 

Įsakymo Nr. D1-15 pakeitime siūloma papildyti 2.2, 2.4 ir 2.6 papunkčius, o įsakymas Nr. 

D1-901 pakeitime – 16 punktą, kurie suteikia galimybę atskiru aplinkos ministro įsakymu numatyti 

atitinkamas išimtis nedarniosios srities statybos produktų patekimui į Lietuvos Respublikos rinką. 

Įsakymo projektas sukonkretina nedarniosios srities statybos produktų, nurodytų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų 

statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ priedo 19.1 – 19.4 papunkčiuose, patekimą į Lietuvos 

Respublikos rinką, t.y. iki 2022 m. spalio 10 d. nurodyti statybos produktai, neturintys darniųjų 

techninių specifikacijų, gali būti tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai jų nesertifikuojant Lietuvos 

Respublikoje įsiteigusioje sertifikavimo įstaigoje, tačiau statybos produktai negali būti pagaminti 

Rusijos Federacijoje ar Baltarusijos Respublikoje, ir statybos produkto gamintojas ar platintojas 



 

32 

Lietuvos Respublikos rinkai tiekdamas nurodytus statybos produktus užtikrina, kad su jais būtų 

pateikti kilmės šalyje nustatytus reikalavimus atitinkančio dokumento, kuriame gamintojas 

deklaruoja statybos produkto eksploatacines savybes ir prisiima atsakomybę už statybos produkto 

atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms kopiją, dokumentai turi būti išversti į lietuvių 

kalba kvalifikuotame biure. Įsakymo projekte nurodytos išimtys taikomos iki 2022 m. spalio 10 d., 

todėl statybos produktai į Lietuvos Respublikos teritoriją turi būti įvežti iki 2022 m. spalio 10 d. 

Nenumatomas lėšų poreikis Įsakymų projektų įgyvendinimui. Administracinė našta ūkio 

subjektams sumažinama iki 1 328,25 Eur. 

Visuomenė su Įsakymų projektais susipažinti gali Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 

teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Įsakymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

Įsakymų projektais neįgyvendinami ir neperkeliami Europos Sąjungos teisės aktai ar jų 

nuostatos. 

Įsakymų Nr. D1-15 ir Nr. D1-901 pakeitimai skubos tvarka bus teikiami notifikavimui 

Europos Komisijai, valstybėms narėms ir Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatui pagal 

Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, 

patvirtintas Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.  

Įsakymų projektais naujos sąvokos neapibrėžiamos.  

Įsakymų projektus parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas – Dainius Čergelis, tel. 86 169 8137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji 

specialistė Lina Lekūnaitė-Lukošiūnė, tel. 86 852 5314, el. p. lina.lekunaite@am.lt. 

Įsakymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje. 

Atsižvelgiant į šiame lydraštyje nurodytą įsakymų projektų svarbą, prašome pastabas ir 

pasiūlymus pateikti per 5 darbo dienas. 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo Nr. D1-15 pakeitimas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai. 

2. Įsakymo Nr. D1-901 pakeitimas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai. 

3. Įsakymo projektas, 2 lapai. 

4. Įsakymų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymos, 26 lapas. 

5. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 6 lapai. 

6. Adresatų sąrašas, 2 lapai. 

 

 

 

L. Lekūnaitė-Lukošiūnė, 86 852 5314, el. p. lina.lekunaite@am.lt 

_________ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 

m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-

901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl statybos 

produktų nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąraše tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai 

taikomų išimtinių reikalavimų“ projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-6-1 priedas 2022-03-28.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0fddd320ac1111ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
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IS-943/668-II-7 priedas 
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AB Panevėžio energija_PASTABOS_DĖL AM projektų derinimo_STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui 

 
From: Virginija Silickiene <v.silickiene@pe.lt>  

Sent: Monday, March 21, 2022 2:40 PM 
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Cc: Petras Diksa <p.diksa@pe.lt> 

Subject: Fw: PASTABOMS_DĖL AM projektų derinimo_STR 

 

Sveiki,  

persiunčiu pastabas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.  

 
Pagarbiai  

Virginija Silickienė   

AB "Panevežio energija"  
Investicijų valdymo skyriaus viršininko pavaduotoja  

Tel.    8 45 501067  

Mob. 8698 79953  

Faks. 8 45 501085  

El.p. v.silickiene@pe.lt  

 
 

_______ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 

m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ir pirmą kartą teikia derinti Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymo Nr. D1-971 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-II-7-1 priedas 2022-03-28.zip). 

mailto:v.silickiene@pe.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:p.diksa@pe.lt
mailto:v.silickiene@pe.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ef15d3009eef11ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=221&searchModelUUID=89497209-8f08-4722-af1e-a397806b1003
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IS-943/668-II-8 priedas 

 

 
________ 
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AB Panevėžio energija PASTABOS_Dėl STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo 

 
From: Virginija Silickiene <v.silickiene@pe.lt>  

Sent: Tuesday, March 22, 2022 1:07 PM 
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Cc: Virginijus Petraska <v.petraska@pe.lt> 

Subject: Fw: PASTABOMS_Dėl STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ 

pakeitimo 

 

Sveiki,  

persiunčiu pastabą dėl STR 1.06.01:2016 pakeitimo 1.3. punkto  

Pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo 11 punktą ir jį išdėstau taip:  

,,11. Statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. Statytojas 

(užsakovas) privalo naudoti elektroninį Žurnalą statant naujus ypatinguosius ir 

neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, 

griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų 

statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų 

paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis...“  

Komentarai:  

1. Pirmas sakinys ir antras sakinys prieštarauja vienas kitam. Pagal 11 punkto antrą sakinį 

suprantama, kad visiems ypatingiesiems ir neypatingiesiems  statiniams privaloma naudoti 

elektroninį Žurnalą.  

2. Statybos žurnalas yra privatus gaminys, jį turi keli gamintojai, kaip jis bus įteisintas?  

SIŪLOME  4 priedo 11 punkto nekeisti.  

 
Pagarbiai  

Virginija Silickienė   

AB "Panevežio energija"  

Investicijų valdymo skyriaus viršininko pavaduotoja  

Tel.    8 45 501067  

Mob. 8698 79953  

Faks. 8 45 501085  

El.p. v.silickiene@pe.lt  

 
________ 

 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas 

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

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

administratorių, žyma:IS-943/668-II-7-1 priedas 2022-03-28.zip). 

mailto:v.silickiene@pe.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:v.petraska@pe.lt
mailto:v.silickiene@pe.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=a42d5788-a869-4c2e-bebe-46c439bc859c
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TEISĖS AKTŲ 
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PRAKTIKA 
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IS-943/668-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-03-23 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-22 

 
 

Vėliausio 2022-03-22 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai po aukciono 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 84 490 27.51 -5.53 % 140 27.00 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 47 600 25.52 +0.08 % 0 0.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 60 760 21.32 -33.68 % 2 520 24.50 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 2 310 19.00 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 1 070 53.41 +2.15 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 140 23.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
350 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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IS-943/668-III-2 priedas 

 

VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: sukaupta ir nepanaudota saulės elektros energija iš 

vieno to paties vartotojo objekto į kitą nėra perkeliama  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir UAB 

„Ignitis“ kilusio ginčo aplinkybes, konstatavo, kad bendrovė pagrįstai vartotojui pateikė apmokėti 

sąskaitą už suvartotą elektros energiją ir suteiktas paslaugas bei atmetė vartotojo reikalavimą 

įpareigoti bendrovę grąžinti permokėtą sumą. 

Vartotojas nurodė, kad viename iš jam priklausančių objektų įrengė saulės elektrinę. 

Kadangi šiame objekte vartotojas gyvena tik vasarą, todėl tikėjosi, kad didesnis saulės elektrinės 

pagamintas elektros energijos kiekis bus priskirtas kitam jo objektui. Bendrovė, anot vartotojo, 

neperkėlė sukauptos, bet nepanaudotos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos į kitą 

vartotojui priklausantį objektą ir pateikė sąskaitą apmokėti už antrame jo objekte suvartotą elektros 

energiją. Vartotojo vertinimu, bendrovė ketina pasisavinti jo pagamintą elektros energiją ir vėliau 

kompensuoti ją tarpusavyje sutartomis kainomis, kurios jam nėra žinomos.  

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad teisės aktai nenumato galimybės perkelti 

sukauptą ir nepanaudotą elektros energijos kiekį iš vieno vartojimo objekto į kitą, o už sukauptą 

energijos kiekį tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas su bendrove sutartimis yra sutarę dėl sukaupto, 

bet neatgauto elektros energijos kiekio kompensavimo tvarkos, todėl vartotojo argumentai, kad 

kompensavimo tvarka jam nėra žinoma, yra atmestini. 

Įvertinus UAB „Ignitis“ pateiktus duomenis buvo nustatyta, kad trūkstamas elektros 

energijos kiekis, kurį vartotojo antram objektui per tam tikrą laikotarpį patiekė bendrovė, buvo 

apskaičiuotas ir apmokestintas teisingai. Todėl vartotojas privalo nurodytu terminu atsiskaityti už 

elektros energiją. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

_______ 

 

VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: svarbu atkreipti dėmesį į sutarties sąlygas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir 

UAB „Elektrum Lietuva“ dėl elektros energijos kainos apskaičiavimo teisingumo, atmetė kaip 

nepagrįstą vartotojo prašymą įpareigoti bendrovę perskaičiuoti trūkstamo iš tinklo elektros 

energijos kiekio kainą pagal valandinį suvartojimą. Bendrovė taikė sutartyje numatytą kainos 

apskaičiavimo principą. 

Vartotojas nurodė, kad jam priklausančiame objekte yra sumontuotas išmanus elektros 

skaitiklis ir jis prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, kadangi vartotojas yra 

įsirengęs saulės elektrinę. Vartotojas kreipėsi į bendrovę su prašymu paaiškinti, kaip yra 

apskaičiuojama suvartota elektros energijos kaina ir gavo patvirtinimą, kad suvartotos elektros 

energijos kaina yra apskaičiuojama pagal valandinius suvartojimo kiekius. Vėliau, anot vartotojo, 

gautas kitas atsakymas, kad taikomas netolygumo koeficientas (likutinis grafikas). Vartotojas 

pageidautų, kad suvartota elektros energija būtų apskaičiuojama pagal valandinius suvartojimo 

kiekius.  

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad bendrovė galutinį trūkstamą kiekį sužino 

tik pasibaigus einamajam mėnesiui ir negali nustatyti, kokią valandą kokia trūkstamo kiekio dalis 

buvo faktiškai suvartota. Bendrovė, einamojo mėnesio pabaigoje taikydama koeficientus, paskirsto 

objektui patiektą trūkstamą kiekį kiekvienai mėnesio valandai, kaip tai numatyta sutartyje, todėl 

vartotojo prašymas tikslinti reguliavimą ar teikti išaiškinimą tiekėjams yra netikslingas. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert-sukaupta-ir-nepanaudota-saules-elektros-energija-is-vieno-to-paties-vartotojo-objekto-i-kita-nera-perkeliama.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert-svarbu-atkreipti-demesi-i-sutarties-salygas-.aspx
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Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

_________ 

 

VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: svarbu tinkamai įvertinti sutarties su elektros tiekėjais 

sąlygas prieš ją pasirašant  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir UAB 

„Elektrum Lietuva“ kilusio ginčo aplinkybes, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą 

įpareigoti bendrovę perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kainas ir pateikti naują sąskaitą 

apmokėjimui. VERT konstatavo, kad bendrovė apskaičiavo elektros energijos kainą laikydamasi 

sutarties sąlygų, todėl vartotojo reikalavimas yra nepagrįstas. 

Vartotojas teigė, kad UAB „Elektrum Lietuva“ už tam tikrą laikotarpį nepagrįstai 

apskaičiavimo didesnę elektros energijos kainą nei kiti elektros tiekėjai, tiekiantys elektrą tokiomis 

pačiomis sąlygomis. Anot vartotojo, kitų elektros tiekėjų elektros energijos kainos buvo žymiai 

mažesnės, nors jos priklauso nuo tos pačios „Nord Pool“ biržos kainų. 

Patikrinus skaičiavimus buvo nustatyta, kad bendrovė elektros energijos kainą apskaičiavo 

laikydamasi sutartyje nustatytų elektros energijos kainos apskaičiavimo principų. Aplinkybės, jog 

kitų elektros energijos tiekėjų kainos yra mažesnės, nei bendrovės pritaikyta kaina, neturi jokios 

reikšmės ir jų vertinimas nėra tikslingas. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

________ 

 

VERT 2022-03-22 pranešimas. Kaip įsitikinti, ar elektros energijos skaitiklis iš tiesų sugedęs?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl mokesčių už elektros 

energiją, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes elektros skaitiklis nebuvo sugedęs, kaip 

teigė vartotojas.   

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog gavo 13-ka kartų didesnę sąskaitą nei įprastai 

pagal vidutinį suvartojimą. Už 2021 m. sausio, vasario mėnesius vartotojui sąskaitos nebuvo 

pateiktos, nes buvo susidariusi permoka, už kovo ir kitus mėnesius vartotojas atsiskaitydavo pagal 

vidutinį suvartojimą. Nuo kovo mėnesio, praėjus 6 mėnesiams, suvartojimas išaugo. 

Vartotojas nurodė, jog pareikalavo ESO patikrinti elektros skaitiklį ir vėliau jį pakeisti. 

Elektros skaitiklis pakeistas, patvirtinant, kad jis buvo sugedęs. Vartotojas gavo pranešimą apie 

sugedusio elektros skaitiklio keitimą.  

Vartotojas gavo dar vieną sąskaitą pagal vidutinį suvartojimą, tačiau, jo vertinimu, ši 

sąskaita neteisinga, nes suformuota iki mėnesio galo, o elektros skaitiklis buvo pakeistas mėnesio 

viduryje, tačiau šią sąskaitą vartotojas apmokėjo. Pakeitus elektros skaitiklį, elektros suvartojimas 

tapo toks pats, koks ir buvo anksčiau iki elektros skaitiklio gedimo. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog ESO vartotojo prašymu objekte pakeitė 

skaitiklį nauju, o nuimtas skaitiklis buvo perduotas atlikti neeilinę metrologinę patikrą, kurią atliko 

AB „Vilniaus metrologijos centras“. Nustatyta, kad prietaisas atitinka jam keliamus reikalavimus, 

jis veikė gerai, nebuvo nustatyta veikimo sutrikimų. Patikros sertifikatu pripažinta, kad skaitiklis 

tinkamas naudoti. 

Esant kompetentingos įstaigos išvadoms dėl skaitiklio tinkamumo, VERT neturi pagrindo 

abejoti skaitiklio tinkamumu ir jo užfiksuoto faktinio elektros energijos kiekio teisingumu. VERT 

nutarė, jog vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nes jam buvo išrašytos teisingos sąskaitos už objekte 

suvartotą elektros energiją. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

________ 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-22/vert--svarbu-tinkamai-ivertinti-sutarties-su-elektros-tiekejais-salygas-pries-ja-pasirasant.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/kaip-isitikinti-ar-elektros-energijos-skaitiklis-is-tiesu-sugedes.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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VERT 2022-03-21 pranešimas. VERT nutarė, jog ESO teisingai apskaičiavo vartotojo 

prijungimo prie elektros tinklų įmoką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl prijungimo įmokos dydžio, nutarė, jog įmonė 

teisingai apskaičiavo objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog paprašė ESO prijungti objektą prie elektros tinklų 

suteikiant 5 kW leistinąją naudoti galią. ESO apskaičiavo prijungimo įmoką. Vartotojas, įvertinęs 

jam ESO išduotas prijungimo sąlygas, kuriose buvo nurodyta, kad bus rengiamas investicinis 

projektas elektros energijos tiekimo kokybei užtikrinti ir pagal kurį darbus ESO atliks savo lėšomis, 

mano, kad sumokėjęs reikalaujamą prijungimo įmoką apmokėtų dalį ESO investicinio projekto 

išlaidų. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO nusidėvėjusią 0,4 kV oro liniją rekonstruoti savo 

lėšomis ir perskaičiuoti objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog ESO elektros energijos tiekimas oro 

linija, prie kurios bus jungiamas vartotojo objektas, neatitinka kokybės standarto reikalavimų, t. y. 

įtampos nuostoliai minėtoje linijoje ties objekto prijungimo vieta sudaro 21,2 % (turi būti iki 10 %). 

ESO, siekdamas sutvarkyti elektros tinklo dalį, kad minėtoje 0,4 kV oro linijoje įtampos nuostoliai 

neviršytų 10 %, parengė investicinį projektą. 

Nustatyta, kad ESO objekto prijungimą planuoja vykdyti nuo 0,4 kV oro linijos po to, kai 

bus nutiesta 10 kV kabelių linija ir 0,4 kV oro linija pakeista į oro kabelinę liniją bei elektros 

energijos tiekimo kokybė atitiks kokybės standarto reikalavimus. Po šių darbų siekiant prijungti 

objektą prie elektros tinklų, kuri jau atitiks kokybės standarto reikalavimus, bus atliekami darbai, 

būtini konkrečiai objekto prijungimui, todėl vartotojo teiginiai, kad jo prijungimo įmoka padengs 

dalį įmonės investicinio projekto, yra nepagrįsti. 

VERT, įvertinusi turimus duomenis, nutarė, kad vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nes ESO 

teisingai apskaičiavo objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-03-21 pranešimas. VERT: ESO pagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą 

objektui, kuriame elektra nebuvo vartojama daugiau nei 6 metus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos 

teikimo atnaujinimo, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog įsigijo sklypą. Buvęs savininkas perdavė jam 

dokumentus: su tiekėju sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros tinklų 

nuosavybės aktą. 

Vartotojas kreipėsi į ESO dėl elektros energijos tiekimo atnaujinimo, tačiau ESO informavo, 

jog oro linija panaikinta. Vartotojas kreipėsi į ESO su prašymu pateikti pagrindžiančius dokumentus 

bei informaciją, susijusią su linijos demontavimu, tačiau gautame atsakyme išdėstyti faktai, 

vartotoju manymu, buvo abejotini. Vartotojas prašė įpareigoti ESO atstatyti elektros liniją ir 

atnaujinti tiekimą objektui. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog ESO pagrįstai ir teisėtai nutraukė 

elektros energijos tiekimą objektui dėl ilgesnio nei 36 mėnesiai iš eilės elektros energijos 

nevartojimo. Elektra objekte nebuvo vartojama daugiau nei šešerius metus, ir po to ESO turėjo teisę 

demontuoti elektros liniją, kuria buvo tiekiama elektros energija objektui.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/vert-nutare-jog-eso-teisingai-apskaiciavo-vartotojo-prijungimo-prie-elektros-tinklu-imoka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-21/vert-eso-pagrsstai-nutrauke-elektros-energijos-tiekima-objektui-kuriame-elektra-nebuvo-vartojama-daugiau-nei-6-metus.aspx
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Taigi, vartotojas įsigijo prie ESO elektros tinklų neprijungtą objektą, todėl VERT nutarė, jog 

vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nėra pagrindo įpareigoti įmonę atstatyti elektros liniją ir atnaujinti 

tiekimą objektui.  

Objekto elektros įrenginiai prie ESO elektros tinklų gali būti prijungti vartotojui kreipusis į 

ESO ir sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka apmokėjus prijungimo įmoką bei atlikus visus kitus 

būtinus veiksmus atsižvelgiant į objekto vidaus elektros tinklo būklę. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

 
 

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-943/668-III-3 priedas 
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IS-943/668-IV-1 priedas 

 

EM 2022-03-24 pranešimas. Tapusi prestižinės pasaulinės energetikos organizacijos nare 

Lietuva dalyvauja diskusijose globaliais energetinio saugumo klausimais, kurių epicentre – 

priklausomybės nuo Rusijos mažinimas, pagalba Ukrainai ir žalioji darbotvarkė 

TN: tn  

 

 
 

Kovo 23-24 d. energetikos ministras Dainius Kreivys dalyvavo Paryžiuje, Prancūzijoje, 

vykusiame Tarptautinės energetikos agentūros (Agentūra) ministrų susitikime. Kas dvejus metus 

vykstantis aukšto lygio Agentūros susitikimas, šiais metais subūrė ministrus iš daugiau nei 40 

pasaulio šalių ir tiek pat pasaulinio lygio energetikos kompanijų. Dvi dienas vykusiose plenarinėse 

diskusijose taip pat dalyvavo Europos Komisijos bei kviestinio svečio teisėmis Ukrainos atstovai. 

Susitikimų,  kuriems pirmininkavo JAV, metu buvo aptariami žaliosios transformacijos ir 

energetinio saugumo klausimai globaliame kontekste ir ypatingai Ukrainoje. 

Dalyvaudamas diskusijoje apie globalius energetinio saugumo iššūkius, energetikos 

ministras D. Kreivys pažymėjo, kad karas Ukrainoje priminė visam pasauliui energetinio saugumo 

svarbą. „Lietuvoje energetinis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Pastarąjį 

dešimtmetį kryptingai ir nuosekliai siekėme stiprinti energetinį saugumą šalyje ir pasiekėme 

reikšmingų rezultatų. Tai pareikalavo stiprios politinės valios, neretai  plačios politinės ir 

visuomenės paramos nesulaukusių, bet vėliau pasiteisinusių, sprendimų bei didelių finansinių 

investicijų. Šiandien galime džiaugtis galėdami savarankiškai užtikrinti nepertraukiamą energijos 

tiekimą iš patikimų šaltinių savo ir regiono šalių energijos vartotojams“ – kalbėjo energetikos 

ministras.  

Kreipdamasis į Europos Sąjungos ir kitų šalių ministrus bei Europos Komisijos atstovus, 

ministras priminė daugelį metų Lietuvos atkakliai keltus klausimus, susijusius su energetinės 

priklausomybės nuo Rusijos rizikomis, ir kvietė šalis laikytis vieningos pozicijos ir atsisakyti 

energijos importo iš Rusijos. „Privalome išlikti vieningi ne tik žodžiais, bet ir veiksmais“ – 

pažymėjo ministras. 

Atsižvelgiant į geopolitinę saugumo situaciją, ministrų diskusijų metu ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas situacijai Ukrainoje, įskaitant šalių galimybes sutelkti pastangas ir suteikti 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/tapusi-prestizines-pasaulines-energetikos-organizacijos-nare-lietuva-dalyvauja-diskusijose-globaliais-energetinio-saugumo-klausimais-kuriu-epicentre-priklausomybes-nuo-rusijos-mazinimas-pagalba-ukrainai-ir-zalioji-darbotvarke
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visokeriopą pagalbą ir paramą Ukrainai, siekiat užtikrinti energijos tiekimo saugumą šalyje. 

„Privalome nutraukti rusiškos energijos importą. Negalime toliau tokiu būdu finansuoti Rusijos 

karinių veiksmų Ukrainoje. Tik taip galime padėti Ukrainai laimėti karą už mūsų visų vertybes ir 

saugumą.“ – sakė energetikos ministras. 

Ministras taip pat pasveikimo Ukrainą sėkmingai atlikus šalies elektros tinklų 

sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais, kartu akcentuodamas šio klausimo svarbą 

Lietuvai, kuri dar tik žengia tuo pačiu keliu. Susitikimuose svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos 

energetikos ministro pavaduotojas, atsakingas už Europinės integracijos klausimus, kvietė šalis 

atsisakyti energijos šaltinių importo iš Rusijos ir taip izoliuoti Rusiją bei stabdyti jos karinius 

veiksmus Ukrainoje. 

Ministrų diskusijų metu neliko pamirštas šalių įsipareigojimas siekti šalių perėjimo prie 

klimatui neutralios ekonomikos, kuris dabartinių geopolitinių aplinkybių kontekste tampa ypatingai 

svarbus prisidedant prie energetinio saugumo stiprinimo. Diskusijose žaliosios transformacijos 

klausimais energetikos ministras D. Kreivys pasidalino Lietuvos, keliančios sau ambicingus tikslus 

atsinaujinančios energetikos srityje ir sparčiai žengiančios šiuo keliu, patirtį ir tikslus artimiausio 

dešimtmečio perspektyvoje. „Galime pasidžiaugti, kad turėdami stiprią politinę valią ir ilgalaikę 

strategiją, galime imtis atitinkamų veiksmų, siekiant švelninti teisinius apribojimus ir skirti 

reikalingą finansavimą atsinaujinančios energetikos plėtrai Lietuvoje. Visos šios priemonės padeda 

Lietuva sparčiai žengti atsinaujinančios energijos keliu“ – kalbėjo energetikos ministras.  

Paryžiuje vykęs Agentūros ministrų susitikimas – tai pirmasis susitikimas, kuriame Lietuva 

oficialiai dalyvauja kaip visateisė Agentūros narė. Susitikimų metu Agentūros generalinis 

direktorius ir susitikimams pirmininkavusi JAV energetikos sekretorė sveikino Lietuvą, tapusią 

Agentūros nare per rekordiškai trumpą palaiką ir parodžiusią savo pasiryžimą nedelsiant įsitraukti į 

Agentūros veiklas. Pasinaudodamas proga energetikos ministras išsakė padėką už paramą stojimo 

procese ir šalies nusiteikimą prisidėti prie kolektyvinių veiksmų, siekiant stiprinti energetinį 

saugumą globaliu mastu.  
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IS-943/668-IV-2 priedas 

 

AM 2022-03-21 pranešimas. TEA pateikė siūlymus, kaip didinti nepriklausomybę nuo 

iškastinio kuro 

TN: tn  

 

Tarptautinė energetikos agentūra (TEA), reaguodama į Rusijos invaziją į Ukrainą, ragina 

valstybes nares imtis neatidėliotinų priemonių naftos paklausai mažinti ir nepriklausomybei nuo 

iškastinio kuro didinti. Siūloma įvesti greičio ir vairavimo ribojimus, skatinti persėsti į viešąjį 

transportą, mažinti keliones oro transportu. 

„Geriausias boikotas yra nevartojimas. Šiandien tiek verslas, tiek gyventojai turi būti kaip 

niekad dėmesingi savo pasirinkimams. Rusija per dieną gauna 600 mln. eurų pajamų už naftą ir 

dujas. Kviečiu kiekvieną kartą sėdant į automobilį pagalvoti ar jūsų kelionės tikslas galėtų būti 

pasiektas pėsčiomis ar viešuoju transportu“, – pasiūlymus komentavo aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas. 

TEA vadovas Fatihas Birolis perspėjo, kad tokių veiksmų gali prireikti naftos rinkoms 

atsidūrus avarinėje situacijoje ir padėčiai galint pablogėti. 

Jau kitą mėnesį dėl Rusijos boikoto gali būti nutrauktas net 2,5 mln. barelių per dieną 

rusiškos naftos importas. 

TEA pasiūlė 10 konkrečių priemonių, kurios leistų per ateinančius keturis mėnesius naftos 

paklausą sumažinti 2,7 mln. barelių per dieną. Tai padėtų subalansuoti galimus nuostolius, 

susijusius su naftos tiekimo šoko, kuris, prognozuojama, bus didžiausias per pastaruosius 

dešimtmečius. 

Sumažinus leistiną greitį keliuose bent 10 kilometrų per valandą, per dieną galima sutaupyti 

290 tūkst. barelių naftos, kurią sunaudoja automobiliai, ir dar 140 tūkst. barelių, kuriuos sunaudoja 

krovininis kelių transportas.  

Rekomenduojama mažinti verslo keliones lėktuvu. Kai įmanoma, keliauti traukiniu ar kitu 

alternatyviu transportu. Tai leistų sutaupyti apie 40 tūkst. barelių naftos per dieną. 

Taip pat raginama skatinti gyventojus bent tris dienas per savaitę dirbti iš namų ir taip 

sutaupyti 500 tūkst. barelių naftos, atpiginti viešąjį transportą ar net sudaryti galimybę juo naudotis 

nemokamai, daugiau vaikščioti pėsčiomis, keliauti dviračiais, plėsti pavežėjimo ir dalijimosi 

automobiliu paslaugas.  

Kartu siūloma drausti automobiliams patekti į miestus sekmadieniais, riboti privačių 

automobilių judėjimą didžiųjų miestų keliais, taip būtų galima sutaupyti atitinkamai 380 tūkst. ir 

210 tūkst. barelių naftos per dieną. 

Priemonių sąraše įtrauktas ir elektromobilių bei kitų iškastinio kuro nenaudojančių 

transporto priemonių naudojimo skatinimas, kuro sąnaudų mažinimo priemonių diegimas, 

krovininio transporto, pristatančio prekes, efektyvesnio naudojimo didinimas. 

Šias rekomendacijas, kuriomis siūloma naudotis kuriant atsako energetinei krizei planus, 

TEA šią savaitę planuoja pristatyti šalių narių energetikos ministrams.  

Daugiau apie TEA 10 žingsnių planą rasite čia.  
 
In this report 
In the face of the emerging global energy crisis triggered by Russia’s invasion of Ukraine, the IEA’s 
10-Point Plan to Cut Oil Use proposes 10 actions that can be taken to reduce oil demand with 
immediate impact – and provides recommendations for how those actions can help pave the way 
to putting oil demand onto a more sustainable path in the longer term. 
Read press release  

• Download the summary infographic  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tea-pateike-siulymus-kaip-didinti-nepriklausomybe-nuo-iskastinio-kuro
https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use
https://www.iea.org/news/emergency-measures-can-quickly-cut-global-oil-demand-by-2-7-million-barrels-a-day-reducing-the-risk-of-a-damaging-supply-crunch
https://iea.blob.core.windows.net/assets/07d11589-2276-491d-9ab4-d63bfa83475f/10PointPlantoCutOilUse_Infographic.pdf
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IS-943/668-IV-3 priedas 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 2022-03-21 pranešimas.  
TN: tn  

 

ŠIUO METU ŠALYJE ATNAUJINAMA ARTI 600 DAUGIABUČIŲ 

 

 
 

Remiantis Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) naujausiais duomenimis, 

įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, šiuo metu šalyje atnaujinama beveik 600 

daugiabučių 52 savivaldybėse. 

Vertinant rezultatus atskirose savivaldybėse, matyti, jog daugiausia daugiabučių namų šiuo 

metu atnaujinama didžiuosiuose šalies miestuose – Kaune renovuojami 57 daugiabučiai, Klaipėdoje 

– 41, Vilniuje – 37. 

Tarp mažesnių savivaldybių išsiskiria Jonavos rajonas, kuriame šiuo metu atnaujinami 28 

namai,  Ukmergės rajonas, kuriame renovuojamas 21 daugiabutis, Švenčionių (20), Utenos (19), 

 Kėdainių (17) ir Trakų (17) rajonų savivaldybės. 

„Šie rezultatai išryškina keletą svarbių momentų. Pirmiausia džiugina faktas, jog 

renovacija įsibėgėjusi visoje Lietuvoje – daugiabučių atnaujinimo projektai įgyvendinami daugiau 

kaip 50 – tyje šalies savivaldybių. Antra, ne mažiau džiuginanti tendencija, jog auga skaičius 

savivaldybių, kuriose artimiausiais metais bus modernizuota didžioji dalis energetiškai 

neefektyviausių daugiabučių“, – tvirtina APVA Pastatų energinio taupumo departamento 

direktorius Vytautas Vrubliauskas . 

Pagal paskutinį Aplinkos ministerijos kvietimą teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimui 

gautos 785 paraiškos, kurių bendra vertė siekia 435 mln. eurų. 

Nuo 2013 m. Lietuvoje atnaujintas 3121 daugiabutis, iš kurių 71 daugiabutis atnaujintas 

2022 m. 

_______ 

 
NEĮSTENGIANČIŲ SUMOKĖTI UŽ ŠILDYMĄ PADAUGĖJO KONE DVIGUBAI, BET 

DRASTIŠKAI IŠSAUGUSIOS KAINOS – NE VIENINTELĖ PRIEŽASTIS 

2022 m. kovo 23 d. Miglė Valaitienė www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Nors šilumos kaštus gyventojams bandoma sumažinti atliekant būsto renovacijos projektus, 

taikant lengvatas, statistika rodo, kad susiduriančių su energetiniu skurdu gyventojų šalyje 

nemažėja. Netgi priešingai – žiūrint į išaugusį prašymų dėl šildymo kompensacijos skaičių atrodo, 

kad negalinčių susimokėti už būsto šildymą skaičius gerokai šoktelėjo.  

https://www.apva.lt/siuo-metu-salyje-atnaujinama-arti-600-daugiabuciu/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/neistengianciu-sumoketi-uz-sildyma-padaugejo-kone-dvigubai-bet-drastiskai-issaugusios-kainos-ne-vienintele-priezastis.d?id=89654953
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Prie to, sako specialistai, galėjo prisidėti kainų šuolis, tačiau tai nėra vienintelė priežastis.  

„Eurostat“ atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje net 23 proc. gyventojų teigia negalintys 

tinkamai apšildyti savo būsto. Tai yra vienas blogiausių rezultatų Europoje – prastesnė padėtis yra 

tik Bulgarijoje.  

Problema – ilgalaikis skurdas  

Pasauliui susidūrus su energetine krize, šildymas Lietuvoje vidutiniškai pabrango apie 30 

proc., o kai kuriose vietovėse, pavyzdžiui, daugiausia dujomis besišildančiame Vilniuje, kainos 

išaugo net 60 proc. Didelės kainos paskatino daugiau gyventojų ieškoti valstybės pagalbos apšildant 

būstą – prašymų dėl šildymo kompensacijos padaugėjo 40 proc.  

Tiesa, didesnį prašymų skaičių galėjo lemti ne tik kainos, bet ir valstybės sprendimas 

sumažinti reikalavimus paramą norintiems gauti žmonėms. „Gali būti, kad dabartinis prašymų 

skaičius neatspindi viso pagalbos poreikio, reikalingo gyventojams. Dalis žmonių gali stokoti 

informacijos, kur galima kreiptis pagalbos, arba nežinoti, ar jiems priklauso parama. Šiuo metu 

kompensacijos gavimo tvarka yra palengvinta, ir tai yra gerai, nes anksčiau buvo vertinamas turtas. 

Žmonės galėjo turėti, pavyzdžiui, nevertingą žemės plotelį, kurio nepavyksta parduoti, ir tas turtas 

užkirsdavo kelią gauti kompensaciją“, – sakė Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo 

direktorė Aistė Adomavičienė.  

 Aistė Adomavičienė  

Šiuo metu kompensacija už šildymą gyventojams skiriama atsižvelgiant tik į jų pajamas ir 

būsto plotą vienam gyventojui, turimo turto nevertinant. Anot A. Adomavičienės, šilumos skurdo 

problema labiausiai paplitusi regionuose ir kaimuose, kur didesnė dalis gyventojų neturi centrinio 

šildymo, o būstą šildo, pavyzdžiui, kietuoju kuru. Regionuose didesnė bendra skurdo problema, 

kurią nulemia nedidelė darbų pasiūla – žmonės neturi galimybės lengvai keisti darbą ir yra priversti 

dirbti už santykinai nedidelį atlyginimą.  

„Kai užduodamas klausimas apie šildymą, žmonės atsako taip, kaip supranta. Taigi, dalis 

žmonių iš tiesų susiduria su problemomis būstą apšildant, pavyzdžiui, negali įsigyti malkų, o 

kitiems sunku apmokėti centralizuoto šildymo sąskaitas ir jie išleidžia tam neproporcingai daug. 

Dalis žmonių turi skolintis iš artimųjų, norėdami padengti šildymo sąskaitas, arba yra įsiskolinę 

komunalininkams, po to tuos įsiskolinimus sunku padengti“, – apie užsisukantį skurdo ratą pasakoja 

A. Adomavičienė.  

Skurdas daro reikšmingą neigiamą poveikį psichologinei sveikatai. Anot A. Adomavičienės, 

jaučiant nuolatinę įtampą dėl finansų trūkumo mažėja pasitikėjimas savimi, žmogus nesijaučia oriai, 

todėl jam tampa dar sunkiau išbristi iš susidariusios situacijos. Dažnai žmonės nedrįsta kreiptis 

paramos, nes jaučia gėdą.  

Priežastis – ne tik kainos  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius teigia, kad 

„Eurostat“ apklausos duomenys apie šilumos skurdą Lietuvoje panašų rezultatą pateikia ne 

vienerius metus – nuo 25 iki 30 proc. – nepaisant to, kad šilumos kainų situacija reikšmingai keitėsi.  

 Valdas Lukoševičius  

„Nuo 2012 metų šilumos kaina buvo sumažėjusi beveik per pusę ir tik šių metų sausį 

gyventojai gavo kur kas didesnes sąskaitas. Taigi, jei apklausos rezultatai būtų proporcingi šilumos 

kainoms, nepatenkintų vartotojų skaičius būtų perpus ir sumažėjęs. Vis dėlto rezultatai visada būna 

labai panašūs. Manau, kad centralizuoto šildymo vartotojai gali būti nepatenkinti šildymo kokybe. 
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Rudenį iš jų gauname daug skundų, kai savivaldybės laiku nepaleidžia šildymo, pavasarį per anksti 

išjungia, o žmonės nori komfortiškai gyventi“, – teigė dr. V. Lukoševičius.  

Specializuotą gyventojų apklausą, anot dr. V. Lukoševičiaus, savarankiškai atliko Vilniaus 

šilumos tinklai ir Būsto energijos taupymo agentūra. Pagrindiniai su šildymu susiję nusiskundimai 

buvo dėl šildymo kokybės ir galimybės patiems reguliuoti šildymą nebuvimo.  

Nepasitenkinimą dėl kainų kur kas dažniau gali jausti individualų šildymą turintys žmonės 

ne tik dėl to, kad šildytis elektra ar kietuoju kuru kainuoja brangiau, tačiau ir dėl valstybės planų 

drausti taršų kurą, taigi gyventojams teks įsirengti alternatyvias šildymo sistemas. Vilnius jau ėmėsi 

tokios iniciatyvos ir uždraudė kūrenimą anglimis ir durpėmis, o ilgainiui planuojama atsisakyti 

malkų, nes jos išskiria daug kancerogeninių medžiagų.  

„Atskiri miestai jau pradeda drausti naudoti taršų kietąjį kurą. Valstybė kompensuos 

efektyvių šildymo sistemų įsirengimą, padengdama 30–40 proc. kainos. Šildymo išlaidos neturi 

viršyti 10 proc. nuo pajamų, tai jei šių skiriamų paramos lėšų nepakanka, reikia kreiptis 

individualiai dėl šildymo kompensacijos“, – sakė dr. V. Lukoševičius.  

Padėtį keistų spartesnė renovacija  

Šildymo kokybę pagerinti ir sumažinti išlaidas padėtų ir daugiabučių renovacija bei 

modernių šildymo sistemų įrengimas. Siekiant paskatinti spartesnę renovaciją, valstybė siūlo 

palankesnes sąlygas, pavyzdžiui, gyventojams siūloma ir toliau mokėti tą pačią kainą, kokią kasmet 

vidutiniškai mokėdavo už šildymą, realiai šildymo kainai sumažėjus būstui tapus ne tokiu pralaižiu, 

mokėdami tą pačią sumą gyventojai padengia ir renovacijos kaštus.  

„Siekdami sumažinti gyventojų nepasitenkinimą, mes įdėjome daug pastangų vystyti mažąją 

renovaciją, kai tvarkomi tik šilumos tinklai, įstatomas termostatas ir gyventojai gali mokėti pagal 

savo šilumos suvartojimą. Mažoji renovacija leistų užtikrinti, kad visos patalpos šiltų vienodai ir 

nebūtų taip, kad vieni perkaitinami, o kiti šąla. Bet tokiai pertvarkai reikia gyventojų sutikimo, o 

gyventojai jo duoti neskuba“, – paaiškino dr. V. Lukoševičius.  

Nekilnojamas turtas  

V. Lukoševičius mano, kad užtikrinti šildymo efektyvumą ir mažesnes kainas padėtų 

tikslinga valstybės politika – reikėtų organizuoti privalomą renovaciją daugiabučiuose, kuriuose 

nėra tolygaus šilumos pasiskirstymo ir yra didelis šilumos suvartojimas, o kitu būdu užtikrinti 

privalomos 20–25 laipsnių šilumos nepavyksta.  

Vis dėlto privaloma renovacija gali sukelti sunkumų skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms, 

kurių pajamos neaugs. „Kai kurių žmonių pajamos priklauso nuo valstybės sprendimų ir ši situacija 

jau nesikeis, pavyzdžiui, pensininkai arba neįgalūs žmonės, gyvenantys iš tam tikrų išmokų. Šiems 

žmonėms valstybės pagalbos reikia įvairiose srityse, todėl turėtų būti plečiamas bendras paslaugų 

sektorius ir pirmiausia siekiama sumažinti bendrą skurdą“, – teigė A. Adomavičienė.  

Finansinių išteklių trūkumas įvairiose srityse užkerta kelią priimti sprendimus, kurie atneštų 

didesnį komfortą ir naudą ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau prieš tai pareikalauja didesnių išlaidų.  

_______ 

 

GYVENTOJAI SKUNDŽIASI REKORDINĖMIS ŠILDYMO IR ELEKTROS 

SĄSKAITOMIS: SPECIALISTAI PATARIA, KAIP JAS SUMAŽINTI 

APVA, 2022 m. kovo 22 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89756757
https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-45624-89756789.jpg
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Gyventojai skundžiasi, kad šių metų žiemos sąskaitos už šildymą ir elektrą – 

rekordinės ir svarsto, ką gali padaryti, siekiant jas sumažinti. Aplinkos projektų valdymo 

agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamentas primena, jog vienas iš būdų – 

gyvenamojo daugiabučio modernizavimas ir skatina tai padaryti kuo greičiau, nes kainos ir 

toliau gali sparčiai augti. Taip pat svarbu paminėti, jog Lietuva turi įsipareigojimų Europos 

Sąjungai (ES), dėl kurių iki 2050 m. didžioji dalis šalies daugiabučių privalės būti renovuoti.  

Atsižvelgiant į tai, kad vidutinė šilumos kWh kaina 2021 m. gruodžio mėn. didėjo 60 proc., 

o 2022 m. sausį – beveik 80 proc., lyginant su prieš metus buvusiomis šildymo kainomis, taip pat į 

tai, kad metinė infliacija Lietuvoje vasarį pasiekė 13,9 proc., gyventojams rekomenduojama pradėti 

rūpintis savo gyvenamojo daugiabučio modernizavimu dar šįmet. 

„Kainos sparčiai auga ir, panašu, kad gali augti ir toliau, todėl gyventojams sprendimus 

rekomenduojame priimti kuo greičiau. Pastebime, jog dalis jų nesutinka renovuoti savo daugiabučio 

argumentuodami, kad kainos per aukštos. Vis dėlto, lyginant kainas prieš kelis metus ir dabar, 

akivaizdu, kad išlošė tie, kurie daugiabutį atsinaujino anksčiau, nes mokėjo mažiau. Būtent todėl 

veiksmų reikia imtis dabar, nes kiekvienas gyvenamasis daugiabutis ateityje bus renovuotas, tik už 

jį gali tekti mokėti daug brangiau“, – pasakoja Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius. 

Šiuo metu valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto 

parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 

proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 

proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, 

susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu. 

Daugiabučio modernizavimo nauda – ne tik finansinė 

Vis dėlto, nors daugiabučių modernizavimą dažniausiai motyvuoja tokios priežastys kaip 

energijos sutaupymas ir sumažėjusios išlaidos, svarbu nepamiršti ir plataus spektro kitų renovacijos 

naudų – geresnės socialinės aplinkos, pagerėjusios sveikatos, pastato saugumo, būsto vertės 

padidėjimo. 

„Vis daugiau šalies savivaldybių, išnaudodamos sukauptą patirtį ir įgytas kompetencijas, 

įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, pereina nuo pavienių 

pastatų atnaujinimo, prie kompleksinių energinio efektyvumo didinimo priemonių ir gyvenimo 

kokybę kvartale gerinančių priemonių diegimo. Matome, jog įgyvendinus kompleksinius 

sprendimus, išsprendžiamos ne tik daugiabučių infrastruktūros problemos, bet ir išauga gyventojų 

bendruomeniškumas, socialinės atskirties mažinimas. Šie renovacijos privalumai taip pat yra 

svarbūs“, – dalinasi D. Kvedaravičius. 

Didžioji dalis šalies pastatų – energetiškai neefektyvūs 

Ilgalaikės renovacijos strategijoje pažymima, kad net 75 proc. Nacionalinio pastatų fondo 

ploto, vartojančio šilumą, yra pastatyta iki 1992 m. Absoliuti dauguma šių pastatų 2050 m. bus 

senesni nei 60 metų ir, siekiant juos toliau eksploatuoti, bus privalomas jų atnaujinimas. Statistika 

kalba pati už save – net 63 proc. visos pastatų fondo pirminės energijos vartoja gyvenamieji namai: 

34 proc. yra individualūs gyvenamieji namai, o 29 proc. – daugiabučiai. Net 78 proc. iš jų – 

žemesnės nei C energinio naudingumo klasės pastatai. 

„Lietuvos ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos tikslas yra transformuoti esamą pastatų 

fondą, kad 2050 metais jis būtų efektyviai vartojantis šilumą, su sąlygomis pertvarkymui į beveik 

nulinės energijos pastatus, ir nepriklausomas nuo iškastinio kuro bei atitinkantis universalaus 

dizaino principus“, – teigia Aplinkos viceministras. 

Kodėl iki 2050 m? 

Gali kilti klausimas – kodėl didžioji dalis daugiabučių turi būti modernizuoti iki 2050 m.? 

Lietuva, kaip ES šalis, turi vykdyti ES strateginių dokumentų (Reglamentų, Žaliojo kurso ir pan.) 

nuostatas. Lietuvos ilgalaikė pastatų renovacijos strategija buvo parengta atsižvelgiant į ilgalaikį ES 

tikslą – didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dioksido 

išmetimui. Taip pat jie turi būti ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik nulinės energijos, t.y. 

beveik nevartojančius energijos pastatus. 

https://www.delfi.lt/temos/apva


 

55 

„Svarbu nepamiršti, kad ES įsipareigojimų vykdymas yra buvimo ES dalis – todėl iki 2050 

m. planuojama atnaujinti apie 30 tūkst. daugiabučių, kad šį tikslą pasiektume. Po renovacijos jų 

energinis efektyvumas vidutiniškai padidės daugiau nei 60 proc., o CO2 emisijos sumažės daugiau 

kaip 80 proc.“, – pažymi D. Kvedaravičius. 

Pašnekovo teigimu, dar 2016 m. Lietuva, kartu su 195 pasaulio šalimis pasiekė bendrą 

Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, kad kartu užtikrins, jog vidutinės temperatūros kilimas 

pasaulyje neperkoptų 1,5 laipsnių Celsijaus. Mokslininkai tvirtina, kad tik tuomet pavyks užkirsti 

kelią pragaištingiems gamtos pokyčiams. 

Europos Komisijos duomenimis, pastatų sektorius sunaudoja maždaug 40 proc. energijos ir 

sudaro 36 proc. visų anglies dvideginio (CO2) emisijų Europos Sąjungoje. Efektyviausi šiltnamio 

dujų emisijos mažinimo būdai yra tiesiogiai susiję su namų ūkių energinio efektyvumo didinimu, 

t.y. ir renovacija. 

Daugiau informacijos apie Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą galite rasti: 

www.betalt.lt arba telefonu 8 614 99699. 

https://www.delfi.lt/temos/renovacija
https://www.betalt.lt/
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IS-943/668-IV-4 priedas 

 

ENERGETIKOS EKSPERTAS: GRIAUDAMI ENERGETIKĄ, GRIAUNAME VALSTYBĘ 

Arvydas Jockus 2022-03-24 www.alfa.lt, 

TN: tn  

 

 
Dirbtinai sužlugdyta trečioji termofikacinė elektrinė buvo didžiausia ir ekonomiškiausia tokio tipo 

jėgainė Baltijos valstybėse. 

 

Pirkdami šilumą, Vilniaus gyventojai finansuoja Maskvos karą Ukrainoje „Šiandien 

energetikai vadovauja vadybininkai, apie energetiką neturintys žalio supratimo. Energetikos 

profesionalų nuomonė niekam neįdomi“, – teigia buvęs ilgametis Valstybinės energetikos 

inspekcijos (VEI) Priežiūros skyriaus Šilumos sektoriaus vadovas Algimantas Žiaunys.  

Energetikos ekspertas vardija nemokšiškų politinių sprendimų šalies energetikos ūkyje 

tragiškas pasekmes:  

✓ per anksti uždaryta Ignalinos atominė elektrinė, galėjusi pigią elektrą saugiai gaminti 

iki 2030 m.,  

✓ sunaikintas mazuto ūkis Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose;  

✓ per anksti uždaryta moderniausia Baltijos šalyse Vilniaus trečioji termofikacinė 

elektrinė;  

✓ sužlugdyti investuotojų planai privačiomis lėšomis šioje elektrinėje dujų katilus 

pakeisti biokuro katilais.  

A. Žiaunys daugiau kaip dvidešimtmetį prižiūrėjo visą Lietuvos šilumos ūkį. VEI jis dirbo 

nuo 1995 m.  

Tragiška Vilniaus padėtis  

Energetikos ekspertas ypač kritiškai vertina dabartinę Vilniaus šilumos ūkio padėtį, kai 

sostinės gyventojams tenka mokėti aukščiausią Lietuvoje šilumos kainą. Valstybės valdomai 

bendrovei „Ignitis grupė“ nespėjus laiku paleisti Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko, šį 

šildymo sezoną sostinėje apie pusę šilumos gaminama deginant rekordiškai pabrangusias gamtines 

dujas, kai visoje Lietuvoje maždaug 75 proc. jos pagaminama iš biokuro.  

Dėl to vilniečiams centralizuotai tiekiamos šilumos kaina šią žiemą išaugo daugiau kaip 2,5 

karto. Net vidutines pajamas gaunantys sostinės gyventojai nesugeba apmokėti kone trigubai 

išaugusių sąskaitų – dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos šiemet kreipėsi 5 kartus daugiau 

žmonių nei pernai. Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, per paskutinius tris praėjusių metų 

mėnesius kompensacijomis būsto šildymui pasinaudojo daugiau nei 19 tūkst. vilniečių, o vien šių 

metų sausį dėl kompensacijų kreipėsi 12 tūkst. sostinės gyventojų.  

„Situaciją labai blogai vertinu. Konservatoriai sužlugdė viską, apie tai labai gerai neseniai 

pasakojo energetikas Arūnas Keserauskas“, – sakė A. Žiaunys.  

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/energetikos-ekspertas-griaudami-energetika-griauname-valstybe/249555/
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Naujienų portalas Alfa.lt rašė, kad šilumos gamyboje dujas pakeisti biokuru Vilnius turėjo 

tiek galimybių, kiek jų neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Buvęs Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) 

direktorius A. Keserauskas teigė, kad prieš dešimtmetį Vilnius turėjo moderniausią Lietuvoje 

termofikacinę elektrinę, kurią buvo galima per trumpą laiką konvertuoti į biokuro jėgainę ir tiekti 

vilniečiams pigiausią šilumą visoje šalyje. „Labai gaila, kad, turėdamas puikias galimybes, Vilnius 

jomis nepasinaudojo. O nepasinaudojo grynai dėl konservatorių ir tuometės šalies prezidentės 

nusistatymo prieš prancūzų kompaniją, kuriai buvo paskelbtas karas. Dėl politikų ambicijų dabar 

Vilniuje neturime pigesnės šilumos, neturime biokuro katilo. Galų gale nebeturime ir pačios 

termofikacinės elektrinės. Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę pardavė „Ignitis grupei“. Vilnius 

praktiškai pasitraukė iš šilumos gamybos“, – apgailestavo A. Keserauskas.  

Buvęs „Lietuvos energijos“, „Vakarų skirstomųjų tinklų“ vadovas A. Keserauskas VŠT 

direktoriumi dirbo 2009–2015 m. Būtent tuo metu buvo parengtas ir Vilniaus miesto taryboje 

daugiausia konservatorių balsais atmestas verslo planas, pagal kurį Vilniaus trečioji termofikacinė 

elektrinė (TE-3) privačiomis lėšomis būtų modernizuota, dujų katilus pakeičiant į biokuro.  

Skaičiuojama, kad vilniečiams šilumos kaina būtų sumažėjusi iš karto po modernizacijos 

2012 m. A. Keserauskas įsitikinęs, kad vilniečiai būtų už šilumą mokėję mažiau ne tik visą praėjusį 

dešimtmetį. „Net dabar už šilumą mokėtume galbūt mažiau negu Kaune“, – teigė energetikas.  

 
Algimantas Žiaunys: racionaliai sunkiai paaiškinamus sprendimus energetikoje priima žmonės, 

kurie patys nėra energetikai. 

Privedė prie žlugimo  

Energetikas A. Žiaunys prisimena, kad TE-3 nuo politikų sprendimų buvo nukentėjusi ir 

anksčiau, kai iš termofikacinių elektrinių buvo atimta elektros energijos supirkimo kvota ir ji 

perduota valstybinės įmonės „Lietuvos energija“ valdomai Lietuvos elektrinei (LE) Elektrėnuose. 

Energetikai tuomet bandė įrodyti, kad valdžios teiginiai, esą Kauno, Panevėžio ir Vilniaus 

termofikacinės elektrinės mažiau efektyvios už LE, visiškai nepagrįsti, tačiau jų nuomonės niekas 

nepaisė.  

Skaičiuota, kad, visas elektros kvotas perdavus LE devintajam blokui, tam pačiam kiekiui 

energijos pagaminti bus suvartota 50 mln. kub. m daugiau gamtinių dujų, o už šį skirtumą sumokės 

vartotojai, o viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) išlaidos padidės 65 mln. litų (18,8 

mln. eurų).  

Energetikų viešai dėstytų argumentų valdžia neišgirdo, iš termofikacinių elektrinių elektros 

gamybos kvotos 2016 m. buvo atimtos. Vyriausybė be konkurso elektros sistemos rezervo paslaugą 

ir už ją sumokėti skirtus daugiau kaip 28 mln. eurų atidavė Elektrėnuose esančiai įmonės „Lietuvos 

energijos gamyba“ elektrinei.  

Vėliau Panevėžio, Kauno ir Vilniaus termofikacinėms buvo suduotas dar vienas smūgis – 

Vyriausybė nutraukė elektros energijos gamybos termofikacinėse elektrinėse rėmimą VIAP 
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lėšomis. Iki 2016 m. šios elektrinės gamino elektros energiją pagal nustatytas kvotas ir tiekė šilumą 

į šilumos tinklus. Kartu gaminant elektrą šilumos gamybos sąnaudos yra mažesnės. Dėl to Vilniuje 

pabrango šildymas, TE-3 veikla tapo nuostolinga. Elektrinė galiausiai uždaryta.  

Kauno ir Panevėžio termofikacinės elektrinės taip pat pradėjo dirbti nuostolingai.  

„Valdžia ne tik neleido Vilniuje statyti biokuro katilinių, kurios būtų sumažinusios šilumos 

kainą, bet ir atėmė VIAP paramą už gaminamą elektrą. Nustojus gaminti elektrą, šiluma pabrango“, 

– prisiminė A. Žiaunys.  

Valdžios sprendimą žlugdyti miestų termofikacines elektrines energetikos ekspertas vertina 

kaip kenkimą valstybei. „Taip. Buvo tokia tendencija – kenkimas valstybei. Ne jeigu kas energetinį 

ūkį griauna, tai tada ir valstybę griauna“, – mano A. Žiaunys.  

Jis prisimena, kad 1983 m. pastatyta Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė, kurios įdiegta 

šilumos galia siekė 603 MW, o elektros galia – 360 MW, buvo trečia pagal pajėgumą Lietuvos 

elektrinė. TE-3 įrengtų dviejų energetinių blokų naudingumo veiklos koeficientas (NKV) buvo 87 

proc. Garo katilo NVK deginant dujas – 94 proc. o deginant mazutą – NVK 93 proc. „Tai labai 

daug, tokių elektrinių reta regione“, – sakė A. Žiaunys.  

Neleidus elektrinės modernizuoti privačiomis lėšomis, TE-3 galiausiai 2016 m. sausį buvo 

uždaryta. Prie elektrinės „mirties“ prisidėjo ir Vyriausybės sprendimas nuo 2016 m. panaikinti 

VIAP kvotas. Šių sprendimų iniciatorius tuometis konservatorių deleguotas energetikos ministras 

Rokas Masiulis tuomet viešai aiškino, kad TE-3 nėra būtina Vilniaus miestui apsirūpinti šiluma. Esą 

ji gali būti gaminama kituose efektyvesniuose įrenginiuose. 2017 m. spalį neveikiančią TE-3 iš VŠT 

už 9,9 mln. eurų nusipirko valstybės įmonė „Ignitis grupė“ (buvusi „Lietuvos energija“), kuri vėliau 

elektrinę perdavė savo antrinei įmonei „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“).  

„Trečioji termofikacinė elektrinė buvo didžiausia ir ekonomiškiausia Baltijos valstybėse. 

Jeigu politikai nebūtų kaišioję pagalių į ratus, ji galėjo miestą dar ilgai šildyti ir gaminti elektrą“, – 

mano A. Žiaunys.  

Vadybininkai prie vairo  

Patyręs energetikas prisimena, kad TE-3 anksčiau valdžiusi „Vilniaus energija“, kurią iš 

Vilniaus miesto savivaldybės 15 metų nuomojo prancūzų investuotoja „Dalkia“ (dabar „Veolia“) 

planavo statyti trečią bloką, bet dėl įvairių kliūčių šių planų neįgyvendino. „Vėliau „Vilniaus 

energija“ planavo ten pastatyti du biokuro katilus, kurie tikrai būtų Vilnių visiškai aprūpinę pigesne 

šiluma. Jau prieš dešimt metų tie katilai būtų dirbę ir dabar nebūtų tokios tragiškos situacijos, – 

tikino A. Žiaunys. – Aš, kaip visą gyvenimą dirbęs energetikos srityje, galiu pasakyti, kad tiesiog 

tam tikri kenkėjai griovė Lietuvos energetikos ūkį. Jeigu valstybė žlugdo energetiką, viską griauna 

ir demontuoja, tai kur mes einame?“  

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad daugelį sunkiai racionaliai paaiškinamų sprendimų 

energetikoje priima žmonės, kurie patys nėra energetikai. Pavyzdžiui, 2009–2012 m. energetikos 

ministras konservatoriaus Andriaus Kubiliaus vyriausybėje, nuo 2015 m. – už energetiką atsakingas 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Sekmokas – inžinierius ekonomistas, iki 

politinės karjeros pradžios pardavinėjęs kompiuterinę įrangą. Prezidentės Dalios Grybauskaitės į 

energetikos ministrus 2014–2016 m. paskirtas R. Masiulis – vadybininkas, ekonomistas. R. Masiulį 

„surado“ ir į valstybės įmonę „Klaipėdos nafta“, kuriai patikėta įgyvendinti Suskystintųjų gamtinių 

dujų terminalo projektą, 2010 m. paskyrė buvęs konservatorių premjeras A. Kubilius. „A. 

Sekmokas prisistato kaip nepriklausomas energetikos ekspertas. Aš nežinau, koks jis ekspertas, gal 

kompiuterių?“ – stebėjosi A. Žiaunys.  

Buvęs ilgametis Lietuvos šilumos ūkio prievaizdas prisiminė, kaip prieš kelerius metus 

Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje energetikų diskusijoje A. Sekmokas, tuometis Vilniaus 

tarybos narys, visus nustebino pareiškęs, kad prancūzai investuotojai „nugyveno“ Vilniaus šilumos 

tinklus. „Aš jo tuomet viešai paklausiau, ką konkrečiai prancūzai nugyveno. Tai jis man neatsakė. 

Tuomet diskusijos dalyviams viešai pasakiau, kad, „Vilniaus energiją“ pradėjus valdyti 

prancūzams, miesto šilumos tinkluose nuostoliai buvo 33 proc., o kai jie po 15 metų pasitraukė, 

nuostoliai sudarė 12 proc. Tai čia šilumos tinklų nugyvenimas, kad perpus sumažino nuostolius? 

Man tiesiog koktu buvo klausyti šio energetikos „eksperto“ tokių kalbų. Užtat aš jo ir paklausiau 
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viešai, ką konkrečiai prancūzai nugyveno. Tai jis nieko neatsakė, taip ir liko klausimas ore“, – 

prisiminė A. Žiaunys.  

Energetikų neišgirdo 2015 m. gruodį Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas kartu 

su energetikos profesionalai ir mokslininkais ragino Vyriausybę priimti sprendimus, kurie leistų 

išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros energijos gamybos šaltinius.  

„Negalime abejingai stebėti, kaip nepamatuoti ir trumparegiški sprendimai žlugdo elektros 

energijos gamybos pajėgumus“, – rašė energetiko profesionalai. Kreipimuisi į tuometę prezidentę 

Dalią Grybauskaitę, premjerą Algirdą Butkevičių ir energetikos ministrą R. Masiulį pritarė buvusių 

Vyriausybių ministrai, kuravę energetikos sektorių ir energetikos ekspertai, – viso 55 žinomi šalies 

energetikai. Jie perspėjo, kad dėl tuometės valdžios planuojamų pokyčių negalės veikti ar veiks 

nuostolingai Vilniaus, Kauno ir Panevėžio TE. Energetikai prognozavo, kad praradus efektyvius 

dujinius gamybos pajėgumus, jų nekompensuos planuotos statyti naujos Vilniaus ir Kauno 

elektrinės. Energetikai įspėjo, kad nesiėmus skubių veiksmų, nuo 2016 m. sausio bus atleisti 

daugiau kaip 100 Vilniaus TE-3 eksploatuojančių aukštos kvalifikacijos ir didžiulę patirtį turinčių 

darbuotojų. „Vyriausybė užmiršta, kad sutrikdyti elektros tiekimą elektros perdavimo linijomis yra 

paprastai. Tai rodo Krymo pavyzdys, Lietuvai likus tik su viena elektrine Elektrėnuose, gali būti 

sutrikdytas visos elektros energetinės sistemos darbas“, – teigė energetikai.  

Ekspertai ragino Vyriausybę išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros 

gamybos šaltinius. „Jų veiklos palaikymui reikalingos sąnaudos keleriopai atsiperka mažesnėmis 

importuojamos elektros kainomis ir padidėjusiu energijos tiekimo patikimumu bei saugumu“, – 

rašyta kreipimesi.  

Į energetikos profesionalų perspėjimus tuometė valdžia neatsižvelgė. Po kelerių metų 

energijos gamybos kvotą termofikacinėms Kauno ir Panevėžio elektrinėms grąžino Sauliaus 

Skvernelio vyriausybė. Užuot be konkurso užsakinėjusi rezervo kvotą Elektrėnams, pradėta rengti 

atvirus aukcionus, kurios laimėjo ir termofikacinės elektrinės. Vilniaus TE-3 aukcionuose dalyvauti 

jau nebegalėjo, nes nebeveikė.  

„Ignitis grupė“: TE-3 eksploatavimas nutrauktas  

Kaip Alfa.lt informavo „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas Domas 

Jurevičius, nuostolingas rinkoje neveikiančios TE-3 energetinių blokų eksploatavimas nuo 2022 m. 

sausio 6 d. nutrauktas. „Toks sprendimas priimtas išanalizavus ir įvertinus įvairius TE-3 įrenginių 

galimo panaudojimo scenarijus bei įsitikinus, kad TE-3 energetinių blokų eksploatavimo 

nutraukimas esminės įtakos elektros energetikos sistemos darbo stabilumui, saugumui, patikimumui 

ir adekvatumui neturės“, – teigė „Ignitis grupės“ atstovas.  
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IS-943/668-V-1 priedas 
 

EM 2022-03-21 pranešimas. Ministerija skelbia kvietimą į NEKSVP priemonių analizės 

pristatymą 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija inicijavo Lietuvos Respublikos Nacionalinio energetikos ir klimato 

srities veiksmų plano (NEKSVP) 2021-2030 m. atnaujinimą, o suinteresuotus asmenis kviečia į 

esamų priemonių analizės pristatymą. 

Minimas dokumentas nustato aiškias priemones, kuriomis bus įgyvendinami Europos 

Sąjungos energetikos ir klimato kaitos politikos tikslai bei uždaviniai nacionaliniu lygmeniu iki 

2030-ųjų. Siekdama užtikrinti efektyvią NEKSVP projekto peržiūrą ir atnaujinimą, ministerija 

pasitelkė konsultacinę ir techninę pagalbą pirmajam atnaujinimo proceso etapui – esamų priemonių 

analizei. 

Kovo 23 d. (trečiadienį), 14 val. kviečiame Jus į renginį, kuriame bus pristatoma NEKSVP 

energetikos dalių (energijos vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, vidaus rinkos ir mokslinių 

tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) esamų priemonių analizė. Šiame renginyje dalyvaus 

konsultantai, NEKSVP energetikos dalių darbo grupių nariai, Energetikos ministerijos ir VšĮ 

Lietuvos energetikos agentūros atstovai. Numatoma pristatymo ir diskusijų trukmė – iki 2 val., 

renginys bus įrašomos ir vėliau patalpintas Energetikos ministerijos interneto svetainėje bei 

Youtube platformoje. 

Visus norinčius dalyvauti renginyje kviečiame pildyti registracijos formą: 

https://forms.office.com/r/DYJm5kK5Ba 

_______ 
 
LŠTA INFO_Registracija į EM renginį 

 

LR Energetikos ministerija inicijavo Lietuvos Respublikos Nacionalinio energetikos ir klimato 
srities veiksmų plano (NEKSVP) 2021-2030 m. atnaujinimą, o suinteresuotus asmenis kviečia į esamų 

priemonių analizės pristatymą. 

Persiunčiame LR Energetikos ministerijos kvietimą kovo 23 d. (trečiadienį), 14 val. dalyvauti 

renginyje, kuriame bus pristatoma NEKSVP energetikos dalių (energijos vartojimo efektyvumo, 

energetinio saugumo, vidaus rinkos ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) esamų 

priemonių analizė. Šiame renginyje dalyvaus konsultantai, NEKSVP energetikos dalių darbo grupių 

nariai, Energetikos ministerijos ir VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atstovai. Numatoma pristatymo ir 
diskusijų trukmė – iki 2 val., renginys bus įrašomas ir vėliau patalpintas Energetikos ministerijos interneto 

svetainėje bei Youtube platformoje. 

Daugiau informacijos apie renginį: https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-skelbia-kvietima-i-
neksvp-priemoniu-analizes-pristatyma 

Visus norinčius dalyvauti renginyje (kovo 23 d. 14 val.) kviečiame pildyti registracijos 

formą: https://forms.office.com/r/DYJm5kK5Ba 

 
Parbiai 
_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-skelbia-kvietima-i-neksvp-priemoniu-analizes-pristatyma
https://forms.office.com/r/DYJm5kK5Ba
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-skelbia-kvietima-i-neksvp-priemoniu-analizes-pristatyma
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-skelbia-kvietima-i-neksvp-priemoniu-analizes-pristatyma
https://forms.office.com/r/DYJm5kK5Ba
mailto:info@lsta.lt
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Kvietimas_2022-04-05 d. prisijunkite konferencija_ prie "        RenOnBill" baigiamosios 

konferencijos, skirtos paminėti ir aptarti rezultatus inovatyvių energijos renovacijos            

finansavimo schemų 

 

Informuojame, jog š.m. balandžio 5 d. vyks tarptautinio projekto RenOnBill baigiamoji 

konferencija "Sąskaitų ir kitų inovatyvių gyvenamųjų pastatų energinės renovacijos 

finansavimo schemų ateities link". 

Daugiau informacijos apie projektą, kurio partneriai Lietuvoje yra AB „Kauno energija“ ir 

Lietuvos energetikos institutas, rasite čia: https://www.lei.lt/projektas/renonbill-lt/ 

Konferencija vyks anglų kalba (be vertimo) hibridiniu formatu (tiesioginė transliacija iš 

Briuselio), užsiregistravę dalyviai el.p. gaus prisijungimo nuorodą. 

Renginio programą ir registracijos nuorodą rasite čia: RenOnBill baigiamoji konferencija – 

apie sąskaitos ir kitų inovatyvių gyvenamųjų pastatų energinio renovacijos finansavimo schemų 

ateitį – Lietuvos energetikos institutas (lei.lt) 

Kviečiame dalyvauti! 
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

RenOnBill final conference – on the future of on-bill and other innovative financing schemes 

for energy renovation of residential buildings 

2022-04-05  

Virtual event  

 
The RenOnBill consortium is kindly inviting to its final conference Towards the future of on-bill 

and other innovative financing schemes for energy renovation of residential buildings, that 

will be held on April 5, 2022 at the Double Tree Hotel in Brussels and online. 

https://www.lei.lt/projektas/renonbill-lt/
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-final-conference-en/
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-final-conference-en/
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-final-conference-en/
http://www.lsta.lt/
https://www.renonbill.eu/
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The RenOnBill final conference closes three years of achievement and results in the field of 

innovative financing schemes for energy renovation of residential buildings. The programme will 

tell the story of this H2020 research and innovation project, highlighting main results and preparing 

the floor for the exploitation of the outputs, with external guests sharing their views and experience. 

The first session will give an introduction on the project and on-bill schemes, highlight the impact 

on-bill schemes and other innovative financing schemes could have on the targets of the current EU 

policy framework (Renovation Wave, Fitfor55, etc.), and present best-practice from abroad. 

The second session will deep dive into the exploitable results of RenOnBill, with presentations on 

the experiences of the three pilot utilities of the project, and on the way forward from the policy and 

commercial perspectives. 

Both sections will be closed by panel discussions to allow for interactivity with the audience on 

spot and online. 

The event will be in English. 

 
DATE AND PLACE 

Date: 5 April 2022, 9:00-13:30 CET 

Place: The event will be hybrid. It will be held at the Double Tree hotel in Brussels and online. 

For those who will follow the event online, you will receive the details to join the live streaming a 

few days before the event. 

 
DRAFT AGENDA 

Session 1: Introduction to on-bill and other innovative financing schemes and to RenOnBill 

• 8:30 Welcome coffee 

• 09:00 – 09:15 Welcome and introduction on RenOnBill and on-bill schemes – David Pérez, 

Creara 

• 09:15 – 09:30 Welcome speech – Christophe Milin, Project Officer (tbc) 

• 09:30 – 9:45 On-bill schemes in the EU policy framework – MEP Tsvetelina PENKOVA 

(tbc) 

• 9:45 – 10:00 On-bill schemes around the world, testimonies from the US – Steve Nadel, 

aceee (tbc) 

• 10:00 Panel discussion 

Christophe Milin, Project Officer (tbc) 

MEP Tsvetelina PENKOVA (tbc) 

Steve Nadel (Aceee) (tbc) 

Mariangiola Fabbri (BPIE) 

Savannah ALTVATER (Retail policy officer, Eurelectric) (tbc) 

Paolo Michele Sonvilla, adelphi (tbc) 

• 10:30 Coffee break 

Session 2: The RenOnBill experience and the way forward 

• 10:45 Methodology and tool behind the RenOnBill pilots Vincenzo Bianco, UNIGE 

• 11:15 On-bill schemes in the EU put into practice Presentations from the three 

RenOnBill partner utilities Feníe (ES), Bluenergy (IT), Kauno Energija (LT) 

• 11:45 Strategic and regulatory recommendations on the way forward – Ivan Jankovic, 

BPIE 

• 12:00 Panel discussion 

3 RenOnBill utilities 

Ivan Jankovic, BPIE 

Isidoro Tapia, European Investment Bank (tbc) 

Joost Declerck, Belfius Bank (BE) 

Vincenzo Bianco (UNIGE) 

• 12:25 Conclusion David Pérez, Creara 

• 12:30 Lunch and networking 

https://www.google.com/maps/place/DoubleTree+by+Hilton+Brussels+City/@50.8552576,4.358267,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x47c3c37888243b61:0x34942e6d74b7424!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.8555778!4d4.3606717
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• 13:30 END 

  

 
  

Follow on Twitter | Website | LinkedIn 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement No #847056. 

Public institution. 

Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 111955219 | VAT number 

LT119552113 

Breslaujos st. 3, LT-44403 Kaunas, 

Tel.: +370 37 401801 

E-mail: rastine@lei.lt  
 

 

https://twitter.com/RenOnBill
https://www.renonbill.eu/
https://www.linkedin.com/groups/8798378/
tel:+370%2037%20401801
mailto:rastine@lei.lt
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 AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-21 pranešimas.  

TN: tn  

 

VISUOMENĖS IR VERSLO ATSTOVAI APLANKĖ PAGRINDINĮ AB „KLAIPĖDOS 

ENERGIJA“ GAMYBOS PADALINĮ 

 

 
 

Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA), vienijanti didžiausias uostamiesčio verslo 

bendroves, praėjusiais metais ėmėsi aplinkosauginės iniciatyvos – įmonių vadovai, KPA Aplinkos 

apsaugos komiteto nariai, visuomeninių organizacijų atstovai betarpiškai supažindinami su 

daugiausiai dėmesio sulaukiančiomis Klaipėdos įmonėmis. Tęsiant susitikimų ciklą šią savaitę 

darbinis vizitas įvyko vieno iš KPA narių – AB „Klaipėdos energija“ – pagrindiniame gamybos 

padalinyje, Šilutės plente esančioje rajoninėje katilinėje. 

„“Klaipėdos energija“ pasirinkta neatsitiktinai. Tai strateginės svarbos įmonė, tiekianti 

šilumą 80 proc. miesto vartotojų. Dėl visame pasaulyje brangstančių energijos išteklių aktualūs 

tampa ne tik aplinkosauginiai, bet ir ekonominiai aspektai, tad nenuostabu, kad į pažintį su 

energetikos įmone užsiregistravusių dalyvių skaičius buvo itin gausus, ypač iš visuomeninių 

organizacijų“, – sakė Jolanta Girdvainė, KPA administracijos direktorė. 

Svečius sutikęs ir bendrovės valdas aprodęs AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius 

Marius Prelgauskis juokavo, jog aplinkosaugininkai jų įmonės padaliniuose yra ne svečiai, o kone 

nuolatiniai gyventojai – reguliariai stebimi visi bendrovės veiklos procesai. Pasak vadovo, 

pastaruoju metu iš inspektuojančių institucijų pastabų nesulaukiama. Didžiausias iššūkis bendrovei 

šiuo metu yra ne Europoje ir Lietuvoje griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, o šilumos 

kainos stabilizavimas. 

„Nuo 2013 m. nuosekliai tampame žaliosios energijos įmone. Vis mažiname iškastinio kuro 

naudojimą, dabar jau 85 procentus mūsų sudeginamo kuro sudaro biokuras. Per paskutiniuosius 

trejus metus rekonstravome 20,86 km šilumos trasų. Metiniai bendrovės nuostoliai trasose sumažėjo 

iki 9 proc., o tai leido sumažinti CO2 išmetimus 6689 tonomis, sutaupyta kuro už maždaug 960 

tūkst. eurų“, – pastarųjų metų pokyčius vardino technikos direktorius.   

Pasak M. Prelgauskio, kuro kainos priklauso nuo pasaulinių tendencijų – kai jos brangsta, 

pajaučia visi. Tad energetikai šilumos kainos stabilizavimui turi tik dvi išeitis: naudoti kuo pigesnį 

kurą ir gamybos procese maksimaliai išnaudoti visas energijos taupymo galimybes. Būtent laiku 

pasirinkta teisinga strategija – pastatyti 6 biokuro katilai, įrengti ekonomaizeriai, saulės baterijų 

parkai ant bendrovės stogų, absorbcinis šilumos siurblys ir kitos techninės naujovės  –  leidžia 

https://www.klenergija.lt/visuomenes-ir-verslo-atstovai-aplanke-pagrindini-ab-klaipedos-energija-gamybos-padalini/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2019/09/10-15.jpg
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bendrovei išlikti tarp šilumos kainų lyderių šalyje. Ir šį šildymo sezoną AB „Klaipėdos energija“ 

tiekiamos šilumos kaina yra mažesnė už Lietuvos vidurkį. 

Susitikimo pabaigoje į svečių klausimus atsakęs AB „Klaipėdos energija“ generalinis 

direktorius Antanas Katinas akcentavo, jog visų kuro rūšių brangimo situacija labai gerai parodė, 

kas yra kas: AB „Klaipėdos energija“ šią žiemą, kaip niekad iki šiol, sulaukė daugybės interesantų 

užklausų apie galimybę prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų ir atsisakyti dujinio šildymo. 

„Centralizuotas šildymas miestuose yra ekologiškiausias, pigiausias ir saugiausias šilumos 

energijos tiekimo būdas. Iš esmės Klaipėdoje dominuojanti dauguma naujos statybos objektų – 

daugiabučių kvartalai, prekybos ir pramogų centrai, biurai – jungiasi prie mūsų tinklų. Tai lemia 

ekonominės priežastys. Be to, mūsų tiekiama šiluma atitinka A++ energinio naudingumo klasės 

pastatų reikalavimus, kuris jau privalomas naujai statomiems objektams“, – kalbėjo A. Katinas, 

primindamas, jog bendrovės profesionalai teikia visą paslaugų kompleksą: įrengia šilumos punktus 

ir juos prižiūri tiek verslo paskirties pastatuose, tiek daugiabučiuose namuose. 

Paklaustas apie šilumos kainos mažėjimą ateityje AB „Klaipėdos energija“ vadovas stebuklų 

nežadėjo: biokuras per metus pabrango dvigubai, dujos – kelis kartus, elektros energija net virš 500 

proc. Dėl karo Ukrainoje kilusios sumaišties prognozuojama, kad visame pasaulyje energijos 

ištekliai tik brangs. 

„Darome, ką galime. Artėjame prie bankrutavusios UAB „Geoterma“ perėmimo ir tikimės 

atgaivinti šilumos gamybą iš žemės gelmėse esančių karštų versmių. Ieškome alternatyvų, 

technologinių sprendimų, kad naudoti pigiausias ir ekologiškiausias kuro rūšis, mažinti energijos 

sąnaudas. Bet, kad ir kaip besistengtume, 80 proc. šilumos kainos sudaro kuro kaina. Jei mūsų 

pagrindinis kuras mediena, gamtinės dujos – rinkoje brangs, šiluma nebus pigesnė“, – reziumavo 

Antanas Katinas. 
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 AB „Panevėžio energija“ 2022-03-24 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI PASITELKS SAULĘ 

 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai įvertinus AB „Panevėžio energija“ pateiktą paraišką 

paramai gauti pagal  Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, skirtas 61,25 

tūkst. eurų finansavimas projektui „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Senamiesčio g.113 

teritorijoje, Panevėžyje“. Skirta parama sudarys apie 25 proc. planuojamo projekto vertės. Projekto 

planuojamų darbų pabaiga 2023 m. 

Projekto vykdymo metu AB „Panevėžio energija“  Panevėžyje, savo teritorijoje 

Senamiesčio g. įrengs saulės fotovoltinę elektrinę, kurios elektros galia sudarys 249 kW. Saulės 

elektrinė bus pajungta į esamą vidinį bendrovės elektros tinklą. Prognozuojama metinė elektros 

energijos gamybos apimtis sieks apie 227 MWh per metus. Pagaminama saulės energija bus 

panaudojama įmonės elektros energijos poreikių tenkinimui. Saulės elektrinė pateisins bendrovės 

siekį kuo mažiau pirkti brangstančios elektros energijos.  

AB „Panevėžio energija“ plėtodama saulės elektrinių projektus, tęsia šilumos ūkio 

modernizavimą diegiant technologijas, kurios didina atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, 

prisideda prie švarios ir saugios energijos panaudojimo bei prie klimato kaitos mažinimo. 2021 m. 

pastatyta 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė jau veikia Pušaloto g. katilinėje Panevėžyje, 

pradedami trijų 238 kW bendros galios elektrą generuojančių saulės elektrinių projektavimo darbai 

Rokiškio, Zarasų, Kėdainių katilinių teritorijose. 

Atnaujinta 2022-03-24 

 
 

https://www.pe.lt/news/537/47/AB-Panevezio-energija-elektros-energijai-gaminti-pasitelks-saule
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LŠTA INFO. Pasitarimo AM apžvalga 

 

Trumpas apibendrinimas po susitikimo su AM Simonu Gentvilu ir 2 viceministrais. Susitikimą 

padėjo organizuoti ir dalyvavo Ričardas Leckas.    

 

1. Dėl biokuro prieinamumo ir sąžiningų kainų: 

- AM ieško būdų, kaip įpareigoti VMU ruošti daugiau žaliavos ir biokuro, kad jis liktų 

šalyje; 

- Vyksta pasitarimai dėl kuro išteklių LRV; 

- Svarstys ir kitus siūlymus. 

2. Dėl dujų keitimo į biokurą reikia konkrečių pasiūlymų – iki kovo 31 dienos teikti 

Dekarbonizacijos grupei. Bandyti teikti siūlymus ir ATL sistemoje dalyvaujančių įmonių 

technologinio gerinimo programoje (2022 pirmą pusmetį kvietimas).     

3. Biokuro katilų statyba numatyta ES paramoje. Kitos priemonės negali dubliuoti ES 

paramos. Be to, tai ilgalaikiai projektai. 

4. De minimi ribojimas nustatytas LRV, gali būti keičiamas. 

5. Vamzdynų apsaugos zonos gali būti mažinamos, dėl viešojo intereso pripažinimo reikia 

tartis ir su Energetikos ministerija. 

6. Dėl vamzdžių (ne)iškasimo reikia papildomo pasitarimo (sutarimo). 

7. Kiti klausimai (Geoterma ir pan.) tik išklausyti.        

Siūlyta kritinėje situacijoje imtis nestandartinių sprendimų. 

 

dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 

Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 
_______ 

 

Dėl apsirūpinimo kuro ir energijos ištekliais 2022/2023 šildymo sezone 

 

Pasaulinė suirutė verčia manyti, kad ateinantį šildymo sezoną bus dar sunkesnė padėtis dėl 

energijos pirminių išteklių. Biokuras, gamtinės dujos ar mazutas ne tik kad bus brangesni, bet ir 

tiekimas gali būti nepatikimas. Absoliuti dauguma Lietuvos daugiaaukščių pastatų šildomi 

centralizuotai, o šiai šilumai pagaminti (apie 70 %) naudojamas biokuras ir komunalinės atliekos 

(apie 9 %). Ankstesnių metų patirtis parodė, kad biokuro kainos „seka“ iškastinio kuro kainų 

lygį, o ir jo pasiūlos atskirais laikotarpiais tiesiog nėra. Be to, dar yra eilė miestų, kur vis dar 

naudojama reikšminga dalis gamtinių dujų, kurias reikėtų keisti į atsinaujinančius vietinius 

išteklius.   

Siekiant kuo skubiau atsisakyti iškastinio kuro ir galutinai dekarbonizuoti Lietuvos 

CŠT sektorių, tuo pačiu tapti nepriklausomiems nuo geopolitinių veiksnių, būtinos skubios 

investicijos katilinių pritaikymui prasčiausios kokybės miško atliekų deginimui ir patikimas 

lietuviško biokuro tiekimas, sąžiningomis kainomis.  Siekiant šių tikslų svarstytinos skubios 

priemonės, pavyzdžiui: 

1. Valstybinės miškų urėdija (VMU) galėtų suformuoti Lietuvos rinkai skirtų miško atliekų 

ir žaliavos didesnius kiekius, o dar geriau jeigu įsitrauktų ir į biokuro gamybą. Tam reikia 

teisinės aplinkos pakeitimų. 

mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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a. Suformuoti visuomeninį biokuro tiekėją (analogija su dujų ir elektros tiekimu), kuris 

garantuotų už sąžiningą (reguliuojamą?) kainą tam tikro kiekio biokuro (kvotos) 

parengimą šildymo sezonui. Šilumos gamintojai iki šildymo sezono pabaigos šią kvotą 

išpirktų ir sunaudotų.  

b. Dalis biokuro - kaip strateginis išteklius, galėtų būti reglamentuojamas kaip 

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

produktai susisiekimo aprūpinimui. Rezervas sunaudojamas ir atnaujinamas kiekvienam 

šildymo sezonui. 

c. Biokuro gamybos įpareigojimas Valstybinei miškų urėdijai, kuri panaudodama 

tiesiogiai savo disponuojamas žaliavas ir masto ekonomiją darytų reikšmingą įtaką 

biokuro kainų lygiui Lietuvoje. 

d. Ilgalaikiai, biokuro tiekimą įpareigojantys kontraktai, biokuro gamintojų 

licencijavimas, įsipareigojimų draudimas ar kitos priemonės, padedančios užtikrinti 

biokuro patikimą ir pagrįstą prieinamumą Lietuvos (šilumos) vartotojams. 

e. Kiti sprendimai??? 

2. Skubi investicinė parama šilumos tiekimo įmonėms gamtinių dujų pakeitimui į 

vietinius atsinaujinančius išteklius. Tai galėtų būti biogranulinių degiklių ar biodulkių 

sistemų įdiegimas dujinėse katilinėse, akumuliacinių talpų įrengimas pikinių poreikių 

tenkinimui biokuru bet ne dujomis, šilumos siurbliai biokuro katilinių galios ir efektyvumo 

padidinimui ir pan. Tam galėtų būti kuo skubiau suformuota Klimato kaitos programos ar 

kita priemonė, kurios pagalba sumažintume didelius kapitalo kaštus naujai įrangai.  

KKP-2022 priemonė skubiam katilų pritaikymui biokuro deginimui įmonėse, kur 

gamtinės dujos sudaro daugiau kaip 10 % kuro struktūroje?  

3. Parama nuosavų „žalios“ elektros generatorių skubiam įsigijimui, kas labai padidintų 

elektros tiekimo patikimumą ir sumažintų jos įsigijimo vis labiau „pučiamus“ kaštus. 

4. Miško atliekas (SM3 ir žemesnės kokybės biokurą) naudojančių katilų diegimas vietoje 

dujinių ar susidėvėjusių biokuro katilų?  

 

Elektros vidutinė kaina CŠT sektoriuje, ct/kWh:  

2020 m. buvo 12,5 ct/kWh 

2021 m. buvo 19,3 ct/kWh 

2022 m. bus    >23 ct/kWh? 

LRV nutarimas įpareigoja užtikrinti veiklos tęstinumą (24 val) nutrūkus elektros tiekimui. 

Reikia skubios paramos „žalios“ elektros generacijos įrenginiams įsirengti (ORC blokai, 

panaudojantys biokuro katilų šilumą, medienos gazifikaciniai kogeneracijos moduliai ir t.t.).  

savo reikmėms.   

Tikslinga sukurti darbo grupę neordinariems sprendimams parengti grėsmingoje situacijoje? 

„De minimi“ ribojimai?   

 Energetika – viena iš trijų NACIONALINIO SAUGUMO sudedamųjų dalių.         
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IS-943/668-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas informavimas. Šilumos energijos 

suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui 

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems šį pirmadienį (kovo 21 d.) vykusiuose mokymuose apie 

šilumos energijos suvartojimą mažinančius sprendimus daugiabučiuose namuose.   

Jeigu turėtumėt papildomų klausimų ar norėtumėt pasikonsultuoti kreipkitės į Saulių 

Blazevičių (UAB „Danfoss“): saulius.blazevicius@danfoss.com | www.danfoss.lt Tel.: +370 5 2105 

743 | Mobile: +370 687 95632 | 

Video įrašą galite peržiūrėti čia:  Mokymai 2022-03-21_vartotojų švietimas 
informavimas_Šilumos energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui-
20220321_180151-Meeting Recording.mp4 

Būtume dėkingi, jei skirtumėte laiko ir paliktumėte savo atsiliepimą apie seminarą: 

VERTINIMAS (Spausti ČIA)  

 

Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
ramune@lsta.lt   
www.lsta.lt 

 
______ 

 

LŠTA INFO. pirmadienio webinaro medžiaga_biodulkių deginimo sprendimai esamuose katiluose   

 

Siunčiame pirmadienį vykusio vebinaro, kurio metu Suomių kompanijos CT Industrial 

atstovai pristatė bio dulkių deginimo galimybes esamuose katiluose, medžiagą.  

Pranešimas:   2022-03-21 fuel preparation and combustion presentation.pdf 

Kilus papildomiems klausimams susisiekite su Tadas Lukoševičium ar  Mikko Lehtonen 

(kontaktai nurodyti paskutinėje skaidrėje) 

Daugiau informacijos: https://cti.fi/project/retrofitting/ 

Vaizdo įrašas:  LŠTA pirmadienio vebinaras_biodulkių deginimo sprendimai esamuose 

katiluose-20220321_140140-Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, March 18, 2022 11:30 AM 

Subject: KVIETIMAS_220321_LŠTA pirmadienio webinaras_biodulkių deginimo sprendimai esamuose katiluose  

Importance: High 

 

Laba diena,  

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

šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, kurio metu Suomių įmonės CT 

Industrial atstovai pristatys bio dulkių deginimo sprendimų diegimą esamuose energetiniuose 

mailto:saulius.blazevicius@danfoss.com
http://www.danfoss.lt/
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EeYO7siTBC1IqTbPi-D5tpEBZlS8rezXfa3sjWgh_VyNjA?e=5mvgvZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EeYO7siTBC1IqTbPi-D5tpEBZlS8rezXfa3sjWgh_VyNjA?e=5mvgvZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EeYO7siTBC1IqTbPi-D5tpEBZlS8rezXfa3sjWgh_VyNjA?e=5mvgvZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EeYO7siTBC1IqTbPi-D5tpEBZlS8rezXfa3sjWgh_VyNjA?e=5mvgvZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuv-ZRCXG1I4R6sk9YwrCv8Rw-4s1w7nRHQ1HQLykFhJN8A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EYnUpRk-pYFLmUXTslW1K-8BkT0wdfgMP3hqI62muprv7A?e=8LCuB0
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EYnUpRk-pYFLmUXTslW1K-8BkT0wdfgMP3hqI62muprv7A?e=8LCuB0
https://cti.fi/project/retrofitting/
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Eaaxvq9T211DlmjgCYm8j0cBry-X2nCkPBUK1UlbhOSNnA?e=D7Pr2Z
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Eaaxvq9T211DlmjgCYm8j0cBry-X2nCkPBUK1UlbhOSNnA?e=D7Pr2Z
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Eaaxvq9T211DlmjgCYm8j0cBry-X2nCkPBUK1UlbhOSNnA?e=D7Pr2Z
http://www.lsta.lt/
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objektuose (degikliai įstatomi į sovietinius katilus vietoje dujinių. Komplektuojama kartu su įranga 

biodulkių gamybai iš granulių. Tokie sprendimai galėtų pakeisti g. dujas į biokurą (taupytų ATL, 

mažintų išlaidas kuro įsigijimui ir pnš.).  

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/ 
 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

LŠTA informacija 2022-03-25 

 

Daniškos biokuro katilinės ypatumai 

 

Kovo 22-23 dienomis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) įmonių specialistų grupė 

lankėsi Danijoje, kur turėjo galimybę apžiūrėti centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonių 

katilinėse veikiančius Dall Energy bendrovės technologinius sprendimus ir pasidomėti 

eksploatacijos patirtimi. Pirmasis aplankytas objektas – 9 MW vandens šildymo katilinė, pastatyta 

2015 metais Sonderborge.     

Dall Energy katilai, skirtingai nuo įprastinių Lietuvoje su ardyninėmis kūryklomis, neturi 

ardyno, o degimas organizuojamas 2 m storio biokuro sluoksnyje. Toks sluoksnio aukštis 

palaikomas pastovus, nepriklausomai nuo generuojamos šiluminės galios, kuri gali būti 

reguliuojama 10-100 % ribose.  

 
Principinė Dall Energy katilo veikimo schema 

 

https://cti.fi/project/retrofitting/
http://www.lsta.lt/
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Biokuras (medienos skiedros ar sodų bei daržų atliekos) į maitinimo bunkerį, kaip įprasta 

Danijoje, kraunamas „krabo“ tipo kranu, o į kūryklą – stumiamas hidraulinio žertuvo pagalba, pagal 

šiluminės galios poreikį. Kūryklos sienelės dvigubos, per jas cirkuliuoja degimui naudojamas oras. 

Pašilęs oras (35 - 120oC, priklausomai nuo kūryklos galios) skaidomas į 3 srautus, kaip parodyta 

paveiksle. Pirminis oras pučiamas į kuro sluoksnio apačią ir tolygiai paskirstomas per skerspjūvio 

plotą. Pirminio ventiliatoriaus sukuriamas slėgis, susijęs su kuro smulkumu (frakcine sudėtimi), 

kuris lemia bendrą kuro sluoksnio aerodinaminį pasipriešinimą. Biokuro degimas vyksta sluoksnio 

viršuje, susidarančios žarijos leidžiasi žemyn ir kaitina biokuro sluoksnį, esant oro trūkumui. Čia 

vyksta kuro pirolizė, išsiskiria lakiosios medžiagos, kurios kūryklos viršuje susimaišiusios su 

antriniu ir tretiniu oru, sudega ir palieka kūryklą. Ištekančių degimo produktų temperatūra 

palaikoma 950oC, reguliuojant pirminio oro drėkinimą. Kitais atvejais naudojama ir dūmų 

recirkuliacija.  

Drėgnas pirminis oras neleidžia šlakuotis pelenams, kurie iš kūryklos į vandens lataką 

pašalinami pasinaudojant sraigtais. Čia įrengtas juostinis transporteris, kuris šalina pelenus į 

surinkimo konteinerį. Sraigtai įrengti nuožulniai sumontuotomis poromis, besisukančiomis 

priešinga kryptimi. Tokiu būdu geriau pašalinami akmenys, šlako gabalai ar kitos nedegančios 

stambios priemaišos iš kūryklos apačios. Tarp pelenų šalinimo sraigtų įrengti pirminio oro 

padavimo kolektoriai ir temperatūros jutikliai. Sraigtai šalina pelenus tada, kai jų temperatūra 

nukrenta žemiau 200 oC. Temperatūrai stabilizavus reiškia, kad kokso degimas pasibaigęs. Kuro ir 

pelenų sluoksnis saugo sraigtus nuo perkaitimo. Teigiama, kad jų reali eksploatavimo trukmė ne 

mažiau kaip 6 metai. Lankytoje katilinėje jie dar nekeisti.         

Gamintojo teigimu, toks inovatyvus biokuro degimo principas turi daug privalumų. 

„Ramus“ degimas lemia, kad sluoksnio paviršiuje mažas oro greitis (apie 1 m/s). Dėl to mažiau 

kilnojamas biokuro sluoksnis ir mažiau iš kūryklos pašalinama pelenų. Smulkios biokuro dalelės 

sudega ir jų pelenai pasilieka sluoksnyje. Visa tai lemia, kad šiuose katiluose maža kietųjų dalelių 

koncentracija iš kūryklos tekančiuose dūmuose. Dūmų trakto gale stebima 10-30 mg/m3 kietųjų 

dalelių koncentracija, kuri atitinka ES normas, be dūmų valymo. Švarūs dūmai reiškia, kad rečiau 

valomi šilumos perdavimo paviršiai. Matytu atveju naudojamas tik vamzdžių apipūtimas suslėgtu 

oru. Svarbi aplinkybė, kad jeigu mažai „išnešama“ pelenų, kuriuose kaupiasi siera  ir chloras, tai 

žymiai mažesnė korozijos rizika plieniniuose šilumokaičių vamzdžiuose ir dūmtakiuose. Tokiu 

būdu vamzdynai tarnauja ilgiau, užsiteršimas minimalus, nedidelės eksploatavimo sąnaudos. 

Katilinėje dirbančioje nuo 2015 metų katilų vamzdžiai dar nekeisti. 

Vizito metu, kai katilinė dirbo 4 MW galia perteklinio deguonies koncentracija dūmuose 

buvo 4%, o CO koncentracija – 39 mg/m3. Azoto oksidų koncentracija ištekančiuose dūmuose – 

177 mg/m3.  Nesudegusio kuro dalis pelenuose, įmonės atstovų teigimu, neviršija 2%. Vietinių 

specialistų teigimu, sustabdžius pirminio oro tiekimą (sugedus jo ventiliatoriui ar nutrūkus elektros 

tiekimui), biokuro įkrova „rusena“ iki paros laiko. Paleidus pirminio oro pūtimą, degimas prasideda 

iš naujo ir greitai gali būti vėl pasiekiama nominali galia. Rusenimo metu (kai netiekiamas degimui 

būtinas pirminis oras) galima atlikti remonto darbus, ar šiaip laukti kol vėl atsiras šilumos poreikis. 

Taip išgaunamas platus galios reguliavimo diapazonas (iki 1:20) suteikia galimybę katilą efektyviai 

naudoti tiek žiemos tiek vasaros režimais. Papildomas skysto kuro degiklis naudojamas biokuro 

sluoksnio uždegimui tik paleidžiant katilą „iš šaltos“ būklės.       

Įdomu buvo palyginti hidraulinę schemą su mūsų įprastinėmis Lietuvos katilinėse. 

Aplankytoje katilinėje vidinis jos kontūras atskirtas nuo CŠT tinklų tarpiniais šilumokaičiais. 

Katilinės kontūre palaikoma žymiai aukštesnė temperatūra negu šilumos tinkluose. Siekiant 

minimizuoti galimą koroziją šilumokaičiuose ir padidinti katilinės patikimumą, katilo šildymo 

paviršius sudaro du atskiri dūmavamzdžiai šilumokaičiai. Dūmai iš kūryklos pradžioje teka į 

pagrindinį šilumokaitį, kur jų temperatūra nuo 950 oC krenta iki 319, o vanduo pašildomas nuo 124 

iki 145 oC. Antrajame šilumokaityje, kuris vadinamas ekonomaizeriu, vanduo patenka 120oC 

temperatūros, o dūmus ataušina iki 143 oC. Po to dūmai teka į drėkintuvą, kuriame jie prisotinami 

vandens (tam naudojamas dūmų vandens kondensatas) ir atitinkamai atvėsinami iki 72 oC. Tokia 

technologija pagerina kondensacijos procesą skruberyje, kur iš dūmų „atimamas“ papildomas 
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šilumos kiekis. Skruberyje dviejų laipsnių laistymo sistema su 2 įkrovomis išmetamus dūmus 

ataušina iki 42 oC, esant grįžtamojo tinklų vandens temperatūrai 38 oC.  Principinė schema „iš 

monitoriaus“ pateikta  paveiksle.   

 

 
Principinė valdymo schema 

 

Kaip išspręstas katilinės patikimumas ir ilgaamžiškumas? Du atskiri šilumokaičiai turi dūmų 

apėjimus, todėl bėdos atveju (prakiurus vamzdžiams) galėtų būti dirbama vienu iš jų, kad ir nepilna 

galia. Tai svarbu, kai katilinėje naudojamas tik vienas šildymo katilas. Katilo šilumokaičiai tik 

dviejų eigų, mažesnis aerodinaminis pasipriešinimas. Pagrindinė antikorozinė priemonė – katilo 

vandens režimas 120/140oC, o dūmų temperatūra už katilo, esant 45 % galiai – 143 oC. Esant 

didesnei galiai temperatūra būtų dar aukštesnė. Akivaizdu, kad katilo paviršiams dirbant tokioje 

aukštoje temperatūroje chloridinės ir sulfatinės korozijos rizika minimali. Sausi ir švarūs paviršiai 

lengvai nusivalo, tad oro apipūtimas įjungiamas gana retai (teigiama, kad tik kartą per valandą). Po 

katilo šilumokaičių toliau dūmai nukreipti ir ataušinami bei prisotinami vandens garais specialiame 

įrenginyje, kuris angliškai vadinamas „quench“. Čia į dūmus purškiamas kondensaciniame 

ekonomaizeryje (skruberyje) susidarantis vandens kondensatas. Dūmai, prisotinti vandens garų, turi 

aukštesnę rasos taško temperatūrą ir todėl aktyviai atiduoda šilumą skruberyje, kuris, kaip ir visa 

dūmų trakto „šlapia“ dalis, pagaminta iš plastiko (stiklo audinio ir klijų).      

Aplankyta 9 MW katilinė dirba automatiniu režimu, ją periodiškai aptarnauja arba pagal 

pranešimą atvyksta vienas operatorius. Su įmonės atstovais diskutuota galimos tokios katilinės 

rizikos. Pavyzdžiui, nėra biokuro valymo nuo stambių priemaišų priemonių. Danai tvirtino, kad 

stambūs šlako gabalai, akmenys ar pan., gana patikimai pasišalina skruberių pagalba į šlapią pelenų 

šalinimo lataką. Be to, Danijos biokuro tiekėjai prieš veždami biokurą į katilines jį apvalo, tiek nuo 

stambių priemaišų, tiek nuo smulkelių (pjuvenų ir spyglių). Kaip tai daroma – atskira tema. 

Paklausus, o kaip degimo procesą paveiktų smulki frakcija, kadangi Lietuvoje biokuras nevalomas, 

atsakė, kad didėtų kuro sluoksnio aerodinaminis pasipriešinimas, todėl reikėtų galingesnio pirminio 

oro ventiliatoriaus. Didesnė smulkių dalelių dalis gali padidinti kietųjų dalelių koncentraciją 

ištekančiuose dūmuose, o tuomet reikėtų įrengti ir dūmų valymo įrenginį. Jų požiūriu viskas 

techniškai išsprendžiama, tačiau kainuoja. 
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Dall Energy įmonės vadovas Jens Dall Bentzen informavo, kad jų užsakovai kol kas 

Danijoje ir Prancūzijoje, tačiau mielai panaudotų savo žinias ir Lietuvoje, tad ieško partnerių su 

kuriais galėtų statyti panašias katilines. Vizitas Lietuvos specialistams praplėtė akiratį, pamatyti 

kitokie sprendimai galimai pravers toliau plėtojant ar atnaujinant biokuro katilines mūsų šalyje.                 

________ 

 

Mikko Lehtonen 2022-03-21 pranešimas „fuel preparation and combustion presentation“ (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-VI-4-1 priedas 2022-03-28.pdf). 

_______ 

 

 

LŠTA INFO. Priminimas_KVIETIMAS_LŠTA nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-03-

28_Kibernetinis saugumas 

 

Primename, jog š.m. kovo 28 d. (pirmadienį) nuo 14 val iki 17 val. vyks LŠTA mokymų 

seminaras „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje“ (lektorius 

Mykolo Romerio universiteto profesorius Dr. Darius Štitilis). 

Pastaruoju metu kibernetinio saugumo teisinis reguliavimas dažnai keičiamas. Naujausi 

Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Buvo pakeista ir 

nemažai lydimųjų teisės aktų. Žinoti bei suprasti aktualius kibernetinio saugumo reikalavimus yra 

labai svarbu, atsižvelgiant ir į dabartinę geopolitinę situaciją.  

Mokymuose bus pristatyti naujausi kibernetinio saugumo reikalavimai, įstatymų ir lydimųjų 

teisės aktų pakeitimai ir rekomendacijos, kaip maksimaliai apsaugoti savo įmonę ir teisiškai 

tvarkingai vykdyti veiklą laikantis galiojančių kibernetinio saugumo reikalavimų (programa 

pridedama) 

Mokymai skirti įmonių vadovams ir IT srities specialistams. Dalyvavimas LŠTA nariams 

nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas. 

Šiuo metu jau užsiregistravo beveik 50 dalyvių iš 24 įmonių, kviečiame dalyvauti ir 

kitus! 

 

Atkreipiame dėmesį, jog šių mokymų vaizdo įrašas nebus daromas - lektorius šiuo atveju norės 

pateikti daugiau įdomių ir aktualių dalykų, kad nenukentėtų mokymų turinys. Mokymų medžiaga 

(skaidrės) bus išplatintos, todėl kam ši tema yra aktuali - siūlome susiplanuoti laiką ir dalyvauti 

mokymuose tiesiogiai.  

 

Užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus prisijungimą prie Teams platformos: UŽPILDYTI 

FORMĄ   

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

LŠTA mokymai narių-įmonių darbuotojams 

Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje 

2022 m. kovo 28 d.  

Laikas: nuo 14:00 iki 17:00 val. MS TEAMS platformoje 

Lektorius: Dr. Darius Štitilis 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFl_FUVYfrPp_qFnbXucRIO6nLaRIDfnvmIjcDxGNNouTNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFl_FUVYfrPp_qFnbXucRIO6nLaRIDfnvmIjcDxGNNouTNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
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Dr. Darius Štitilis yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo 

studijų programos vadovas. Lektorius turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra 

dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse. Publikavęs beveik 50 

mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų 

apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei 

mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo 

moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo 

strategijos modelis. 

Pastaruoju metu kibernetinio saugumo teisinis reguliavimas dažnai keičiamas. Naujausi 

Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Praeitais 

metais buvo pakeista ir nemažai lydimųjų teisės aktų. Žinoti bei suprasti aktualius 

kibernetinio saugumo reikalavimus yra labai svarbu. 

Šiame seminare bus pristatomi naujausi kibernetinio saugumo reikalavimai, įstatymų ir 

lydimųjų teisės aktų pakeitimai ir rekomendacijos, kaip maksimaliai apsaugoti savo įmonę ir 

teisiškai tvarkingai vykdyti veiklą laikantis galiojančių kibernetinio saugumo reikalavimų. 

Temos: 

- Kibernetinio saugumo grėsmės, tendencijos. Ką rodo oficialių institucijų ataskaitos? 

- Saugos konsolidacija Lietuvoje. Ką turime šiandien ir kokie tolesni planai? 

- Lietuvos nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, jos galimas poveikis. 

- Lietuvos kibernetinio saugumo teisinė sistema: ką reikia žinoti? 

- NKSC, institucijos teisės ir jų įgyvendinimo praktiniai niuansai.  

- Kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemos diegimas. 

- Kibernetinio saugumo įpareigojimai. Lydimųjų teisės aktų reikalavimai, jų įgyvendinimas 

praktikoje.  

- Naujausi Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimai ir jų poveikis. Kokie esminiai 

pakeitimai jau atlikti bei dar bus atlikti lydimuosiuose teisės aktuose?  

- Kibernetinio saugumo pažeidžiamumo atskleidimo reguliavimo tendencijos. 

- Konkrečios kylančios pareigos kibernetinio saugumo subjektams (subjektams, valdantiems 

ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius; ypatingos svarbos informacinės 

infrastruktūros valdytojams ir kt.)  

- Kokius dokumentus privaloma turėti pagal kibernetinio saugumo reikalavimus? 

Reikalavimai dokumentų turiniui. 

- Reikalavimai kibernetinių incidentų valdymui. Pranešimo apie kibernetinį incidentą tvarka 

ir terminai.  

- Rizikos vertinimas. 

- Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, jų įgyvendinimas. Santykis 

su el. informacijos saugos reikalavimais ir asmens duomenų saugumo reikalavimais BDAR. 

- Administracinė atsakomybė už kibernetinio saugumo teisės aktų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą 

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 

Užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus prisijungimą prie Teams platformos: UŽPILDYTI 

FORMĄ   

Atkreipiame dėmesį, jog šių mokymų vaizdo įrašas nebus daromas. 

_______ 

 

LŠTA savaitės apžvalga, kvietimas į pasitarimą dėl PVM 

 

Informuojame, kad  šiandien, kovo 17 d. (ketvirtadienį), 15:00 val. eilinio nuotolinio 

LŠTA vadovų pasitarimo nebus (pridedama savaitės apžvalga).  

 

mailto:ramune@lsta.lt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFl_FUVYfrPp_qFnbXucRIO6nLaRIDfnvmIjcDxGNNouTNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFl_FUVYfrPp_qFnbXucRIO6nLaRIDfnvmIjcDxGNNouTNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Primename, kad vietoje jo, šiandien 16.30 val. vyks nuotolinis pasitarimas su Finansų 

ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės mokesčių inspekcijos 

atstovais DĖL PVM KOMPENSACIJOS SUGRĄŽINIMO VARTOTOJAMS (Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo praktinis įgyvendinimas). 

 

Maloniai kviečiame jungtis žemiau pateikta nuoroda. Taip pat prašome nuorodą persiųsti 

atsakingiems specialistams.  

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 
Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
_______ 

 

LŠTA INFO. Video įrašas 2022-03-24 pasitarimo dėl PVM 

 

Visiems dėkojame dalyvavusiems vakar dienos pasitarime, kurio metu aptarėme PVM 

įstatymo pakeitimo praktinį įgyvendinimą, kompensuojant šilumos vartotojams 9 proc. PVM. 

Iš esmės nuspręsta, kad PVM kompensacija turės būti pritaikyta vartotojams kovo mėnesio 

sąskaitose, kurios bus išrašytos balandžio mėn. Jei šilumos tiekėjai vėluos ir sąskaitų neparengs iki 

10 d., tuomet prašysime Finansų ministerijos, Energetikos ministerijos ir Valstybinės mokesčių 

inspekcijos viešos komunikacijos apie sąskaitų vėlavimo priežastis. 

Nurodyta šilumos tiekėjams PVM kompensaciją pritaikyti faktiniams 2022 m. sausio 1 – 

balandžio 30 d. šilumos vartotojams (ne butams), todėl reikalingas mechanizmas, kuris užtikrintų, 

kad kompensaciją gautų tik minėtu laikotarpiu išlaidas patyrę vartotojai (bet ne nauji patalpų 

savininkai ar nuomininkai, kurie ankstesnių šildymo sąskaitų neapmokėjo). 

Taip pat bus reikalinga peržiūrėti nepasiturinčių vartotojų išmokėtų kompensacijų dydžius ir 

iš naujo įvertinti jiems priklausančias kompensacijas, kai atitinkamai šildymo sąskaitos mažinamos 

9 proc.  

Visą pasitarimą galima peržiūrėti video įraše, kurį 7 dienas galite atsisiųsti paspaudę 

nuorodą: https://we.tl/t-OmmfLE5Pur (įrašas skirtas tik pasitarimo dalyviams). 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

______ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76005e43a5fc11ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/76005e43a5fc11ecaf79c2120caf5094
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlNDRkZmYtYTg4Yy00ZGIxLWJlOWUtN2Y4OWE0NGZhYTE4%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_NzhlNDRkZmYtYTg4Yy00ZGIxLWJlOWUtN2Y4OWE0NGZhYTE4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://we.tl/t-OmmfLE5Pur
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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LŠTA savaitės apžvalga 2022-03-24 d. 

 

• Kovo 21 d. vyko LŠTA susitikimas Aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir 2 viceministrais 

dėl biokuro prieinamumo, finansinės paramos dujų konversijai į biokurą, tinklų apsaugos zonų 

dydis, dėl CŠT vamzdynų nugriovimo (iškasti ar palikti žemėje?) ir kt. 

• Kovo 21 dieną Suomių kompanijos CT Industrial atstovai pristatė bio dulkių deginimo 

galimybes esamuose katiluose. 

• Kovo 21 d. vyko konsoliduoti šilumos vartotojų mokymai apie šilumos energijos suvartojimą 

mažinančius sprendimus daugiabučiuose namuose; 

• Kovo 22-23 dienomis LŠTA narių grupė lankėsi Danijoje apžiūrėjo universalaus biokuro 

katilines.  

• Kovo 23 d. LR Energetikos ministerijos renginys, kuriame pristatyta NEKSVP energetikos 

dalių (energijos vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, vidaus rinkos ir mokslinių 

tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) esamų paramos priemonių analizė. 

• Seime kovo 24 d. priimtas ŠŪĮ Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas su S. Gentvilo pasiūlymu (šilumos punktų 

remonto sąnaudų padengimas, naikinami draudimai didiesiems miestams užsiimti ŠKVS 

priežiūra, privaloma 30 proc. kuro struktūroje medienos atliekų, perkeliamos ES AEI 

direktyvos nuostatos). 

A. Šilumos vartotojai turi apmokėti šilumos punktų, priklausančių šilumos tiekėjams, remonto 

išlaidas ir administravimo sąnaudas, kurios nepatenka į priežiūros tarifą. 

B. Ligoninės ar kiti nenutrūkstamo apsirūpinimo šiluma objektai, kurie naudojasi CŠT sistema, 

už paslaugas mokės dvinare kaina. Pastovioji dalis grindžiama sutartine galia, kuri 

reikalinga objektui, o kintamoji dedamoji paskaičiuojama už sunaudotą energiją. 

C. Visi šilumos tiekėjai galės teikti vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros paslaugas. 

D. Šilumos vartotojai turi teisę atsijungti tik nuo neefektyvios CŠT sistemos, tokį sprendimą 

priėmę visų savininkų daugumos balsais. Šilumos tiekėjui turi būti kompensuojamos dėl 

tokių vartotojų padarytos išlaidos. 

E. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, turi užtikrinti, 

kad bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 proc. sudarytų biokuras, kurio gamyboje kaip 

žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. 

F. Kiti pakeitimai. 

Pakeitimai įsigalioja nuo 2022 birželio 1 dienos, o iki to laiko VERT turi paruošti įgyvendinimui 

reikalingus teisės aktus.   

• Kovo 24 d. 16.30 val. pasitarimas su Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija dėl PVM lengvatos šildymui kompensavimo 

vartotojams. 

- Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro   2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 

A1-35 „Dėl Dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo projektas.  

- Vyriausybės nutarimo dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo projektas; 

• Kovo 29 d. vyks LŠTA pasitarimas su Energetikos ir Aplinkos ministerijoms dėl galimybės 

įtraukti į viešąjį interesą šilumos perdavimo tinklus, inicijuojant Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. pakeitimą. 

• Šiaulių energijos informacija dėl aukštų grįžtamų temperatūrų suvaldymo; 

• Dėl ESSF2021-2027 m. krypčių ir tolimesnių veiksmų. TES konsultantų rengiamos 

skaičiuoklės (akumuliacinės talpos, saulės kolektorių, šilumos siurblio); 

• Paskelbtas Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 

6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b571b4609fa911ec9e62f960e3ee1cb6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9fc26f50a9b411ecaf79c2120caf5094?jfwid=-py58q7mil
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• VERT paskelbtas AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų (SGD) 

terminalu taisyklių pakeitimo projektas; 

• AM 2022-03-21 pranešimas. TEA pateikė siūlymus, kaip didinti nepriklausomybę nuo 

iškastinio kuro; 

• VERT 2022-03-22 pranešimas. VERT: sukaupta ir nepanaudota saulės elektros energija iš 

vieno to paties vartotojo objekto į kitą nėra perkeliama; 

• APVA 2022-03-21 pranešimas. Šiuo metu šalyje atnaujinama arti 600 daugiabučių; 

• VERT 2022 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. O3E-351 dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo; 

• Eksperto Valdo Narkūno parengtas Pastatų statybos ir renovavimui tinkamų prisijungimo 

sąlygų šablonas, kuris yra rekomendacinio pobūdžio; 

• Renkama parama Ukrainos šilumos tiekėjams; 

• Kovo 28 d. (pirmadienį) vyks LŠTA mokymai „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų 

įgyvendinimas praktikoje“ (lektorius Mykolo Romerio universiteto profesorius Dr. Darius 

Štitilis); 

• Š.m. balandžio 21 d. bus rengiamas bendras visų sektorių (dujų, elektros, šilumos) 

ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas; 
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IS-943/668-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. Šilumos tinklų techninių sąlygų šablonas_V. Narkūno rekomendacijos 

 

Siunčiame eksperto Valdo Narkūno parengtą tipinį Pastatų statybos ir renovavimui 

tinkamų prisijungimo sąlygų šabloną, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, kiekviena šilumos 

tiekimo įmonė gali papildyti/adaptuoti formą pagal konkrečius savo poreikius.  

Jeigu norėtumėt pasikonsultuoti atskirais klausimais visada galite kreiptis tiesiogiai į Valdą 

Narkūną mob.+370-652-94779, el.p. vnarkunas@gmail.com 

Vykusių nuotolinių susitikimų vaizdo įrašus šiuo klausimu rasite čia: 

2022 m. kovo 14 d.:  LŠTA pirmadienio webinaras_Šilumos tinklų tech. salygos-

20220314_140133-Meeting Recording.mp4 

2022 m. sausio 10 d.:  LŠTA pirmadienio webinaras_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių 

sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos-20220110_140134-Meeting Recording.mp4 
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

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: 

mailto:vnarkunas@gmail.com
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EVcpsnWYyOBJthgMeMbTax4BoLxddMwhCwd7PbCDKOdiyw?e=a8WnCZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EVcpsnWYyOBJthgMeMbTax4BoLxddMwhCwd7PbCDKOdiyw?e=a8WnCZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EVcpsnWYyOBJthgMeMbTax4BoLxddMwhCwd7PbCDKOdiyw?e=a8WnCZ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=fA5PvL
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=fA5PvL
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EaJ_z8gLn_9OmvftTsZsg_wBYEEdGRxG4hwRl-EQPa6KNg?e=fA5PvL
http://www.lsta.lt/
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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. 
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. 



 

82 

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. .................................... 

 

 



 

83 

 

IS-943/668-VI-6 priedas 

 

TN: tn  

 
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos 

kainos: neatidėliotinų priemonių galimybės ir pasirengimas kitai žiemai  

 

Dokumento rūšis Pranešimas 

Numeris COM(2022)138 

Data 23/03/2022 

Atsakinga tarnyba Generalinis sekretoriatas 

 

Parsisiųsdinti dokumentą 

Pagrindinis dokumentas lietuvių kalba Parsisiųsdinti   

1 priedas iš 1 lietuvių kalba Parsisiųsdinti   

Komisijos dokumentų registras 

 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-943/668-VI-6-1 priedas 2022-03-28.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)138&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2022)138_0/090166e5ea138b43?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2022)138_1/090166e5ea138b78?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/

