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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-944/669 

2022-03-31/2022-04-04 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-944/669-I-1 priede pateikiama: 

• 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. kovo 24 d. Nr. XIV-980, TN: tn. 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS NR. IX-1565, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-06-01, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-I-2 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, 

ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ 

SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 2, 29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 IR 100 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-I-3 priede pateikiama: 

• LRV 2022-03-30 pranešimas. Nuo kito pirmadienio kaukių dėvėjimas bus 

rekomenduojamas, trumpinamas COVID-19 ligonio izoliacijos laikotarpis, TN: tn, 

• LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-I-3-1 priedas 2022-04-04.doc). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-I-4 priede pateikiama: 

• VERT 2022 m. kovo 31 d. nutarimas Nr. O3E-446 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

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

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS 

UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS 

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

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

administratorių, žyma:IS-944/669-I-4-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-I-5 priede pateikiama: 

• VERT 2022-03-25 pranešimas. VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimus, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2022-03-29 teikimas Nr. (21.2-25Mr)3-461 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/ujoBnQuFPM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efeedab0aa7011ec8d9390588bf2de65
https://lrv.lt/lt/naujienos/nuo-kito-pirmadienio-kaukiu-devejimas-bus-rekomenduojamas-trumpinamas-covid-19-ligonio-izoliacijos-laikotarpis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/gLQRNLfjiz
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f5e2145b12c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=2a8fdc63-1e6e-42f5-bd6c-04bdd11d90da
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f5e2145b12c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=2a8fdc63-1e6e-42f5-bd6c-04bdd11d90da
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-25/vert-suderino-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu-pakeitimus.aspx
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„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 

pakeitimo“ projektj, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydinty 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-944/669-II-1-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2022-03-31 teikimas Nr. (21.2-25Mr)3-479 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

o ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO 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-944/669-II-2-1 priedas 2022-04-

04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-3 priede pateikiama:  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 

55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 54 

STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 

STRAIPSNIU ĮSTATYMO Projektas Nr. XIIIP-5202(3), TN: tn .  

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-4 priede pateikiama:  

• EM 2022-03-31 teikimas Nr. (22.2-24Mr) 3-483 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 

„Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo 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-944/669-II-4-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-5 priede pateikiama:  

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymo DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO 

DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 

M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS 

DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS 

APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ 

PAKEITIMO projektas, TN: tn, 

o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymo DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO 

DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 

2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dac01410af4811ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4cec1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dac01410af4811ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4cec1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e69ea30b0c511ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e69ea30b0c511ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a299eff0ac3e11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e412bb37-4a14-4ea2-a32f-b3367ed7f079
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094?jfwid=-13e9x0xuvm
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094?jfwid=-13e9x0xuvm
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/00_220401_EM_Rastas_imonems_del-projekto_2022-03-30.zip
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PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO 

DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO projektas ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-944/669-II-5-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2022-03-28 teikimas LRV Nr. (61-1)-D8(E)- 21-31597(3) DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS 

PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO 

PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn, 

o APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS 

PROGRAMOS projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-II-6-1 priedas 2022-04-

04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-03-31 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, TN: tn. 

• VERT 2022-03-28 pranešimas. VERT viešajai konsultacijai skelbia Valstybės reguliuojamų 

kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2022-03-28 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų neteisminio 

sprendimo procedūros taisyklių pakeitimo, TN: tn, 

o Ginčų neteisminio sprendimo procedūros 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-944/669-II-8-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-II-9 priede pateikiama: 

• VERT 2022-04-07 posėdžio darbotvarkė, TN: tn,  

o VERT 2022-04-07 posėdžio: „1. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2021 m. 

veiklos ataskaitos derinimo“; „7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 

m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, 

protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo 

vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-944/669-II-9-1 priedas 2022-04-04.zip).  

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-03-29 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/00_220401_EM_Rastas_imonems_del-projekto_2022-03-30.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8652e3d0ae6211ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9d4d60c8-76eb-4014-a099-8108457db9d2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8652e3d0ae6211ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9d4d60c8-76eb-4014-a099-8108457db9d2
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vk-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-viesajai-konsultacijai-skelbia-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-gincu-neteisminio-sprendimo-proceduros-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-gincu-neteisminio-sprendimo-proceduros-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
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Šio skyriaus IS-944/669-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-03-29 raštas LRV, LRS EK, EM, AM, VERT, VPT, Baltpool, GET Baltic Nr. 

34 DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. ŠILDYMO 

SEZONUI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT pakeitė vandens kainų nustatymo metodiką, TN: tn, 

• VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ pakartotinio 

dujinimo kainas, TN: tn, 

• VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT priėmė sprendimus, leisiančius sumažinti SGDT 

išlaikymo kaštus, TN: tn, 

• VERT 20225-03-31 pranešimas. VERT patvirtino tvarką, kaip bus vykdoma transporto 

sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų priežiūra dėl biodegalų kiekio, TN: tn, 

• VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT sprendimai dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų, 

TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-03-31 raštas AM Nr. 35 DEKARBONIZACIJOS PRIEMONIŲ 

PASIŪLYMAI, TN: tn,  

o LŠTA rašto priedai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-944/669-III-4-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-5 priede pateikiama  

• AB Šiaulių energija 2022-04-01 raštas LŠTA Nr. SD-838 DĖL CIVILINIO 

MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SĄRAŠO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-6 priede pateikiama  

• Tauragės ŠT paklausimas. Dėl ES finansavimo galimybių. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-7 priede pateikiama  

• LEA 2022-03-25 pranešimai apie Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus. TN: tn, 

• LEA 2022-03-31 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS, TN: 

tn, 

• LEA 2022-04-01 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA 

SKELBTI ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-8 priede pateikiama  

• LRV 2022-04-01 pranešimas. Pristatytas 2,26 mlrd. eurų paketas kovai su infliacijos 

pasekmėmis ir energetinės nepriklausomybės stiprinimui, TN: tn, 

o Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo 

PAKETAS, FM 2022-04-01 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-944/669-III-8-1 priedas 2022-04-04.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-944/669-III-9 priede pateikiama  

• EM INFO. Mažoji renovacija. 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220329_34_LSTA_rastas_del_kuro_istekliu_isigijimo.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-pakeite-vandens-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-patvirtino-ab-klaipedos-nafta-pakartotinio-dujinimo-kainas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-prieme-sprendimus-leisiancius-sumazinti-sgdt-islaikymo-kastus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-patvirtino-tvarka-kaip-bus-vykdoma-transporto-sektoriaus-gamtiniu-duju-tiekeju-prieziura-del-biodegalu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-sprendimai-del-reguliuojamosios-veiklos-ataskaitu.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220331_35_AM_rastas_EM_dekarboniz_pasiulymai.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220331_35_AM_rastas_EM_dekarboniz_pasiulymai.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220401_Siauliai_del-civ_mobilizacinio-personalo-rezerv_saraso.docx
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-skelbti-energetikos-duomenu-apzvalga/
https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytas-2-26-mlrd-euru-paketas-kovai-su-infliacijos-pasekmemis-ir-energetines-nepriklausomybes-stiprinimui
https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytas-2-26-mlrd-euru-paketas-kovai-su-infliacijos-pasekmemis-ir-energetines-nepriklausomybes-stiprinimui
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-1 priede pateikiama:  

• AM 2022-04-01 pranešimas. Tyrimas: išaugusios šildymo kainos skatina gyventojus 

atnaujinti savo būstą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-04-01 pranešimas. Tyrimas: klientai aukštai įvertino BALTPOOL paslaugas 

ir aptarnavimo kokybę, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-3 priede pateikiama 

• EM 2022-04-01 pranešimas. Kovos su infliacija priemonių pakete - 1,12 mlrd. eurų 

spartesniam perėjimui prie žaliosios energetikos, TN: tn, 

• EM 2022-04-01 pranešimas. „Proveržio paketas“: žalia šviesa žaliajai energetikai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-4 priede pateikiama 

• EM 2022-03-25 pranešimas. Didieji šilumos gamintojai turės daugiau deginti biokuro iš 

miško kirtimo liekanų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-5 priede pateikiama 

• IŠ VILNIAUS IR KAUNO KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ VALDYBŲ TRAUKIASI 

RASBURSKIS, www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 31 d. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-6 priede pateikiama 

• ŠILDYMAS VILNIUJE GALI PIGTI MAŽIAU NEI NORĖTŲSI: RYŠKĖJA 

NEPALANKI APLINKYBĖ, Vytautas Budzinauskas 2022 m. kovo 27 d. www.delfi.lt, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-IV-7 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-03-29 pranešimas. Vilniečiams nerimą keliančius 

kaminus patikrino užsienio ekspertai, TN: tn, 

• EIB FINANSUOS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMĄ, ELTA, 2022 m. 

kovo 31 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-944/669-V-1 priede pateikiama 

• EM 2022-03-30 pranešimas. Kvietimas dalyvauti Proveržio paketo pristatyme ir diskusijoje 

balandžio 1 d., TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Kvietimas į 220401 pasitarimą dėl saugumo priemonių. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-V-3 priede pateikiama 

• 2022 Euroheat & Power Conference, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-V-4 priede pateikiama 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tyrimas-isaugusios-sildymo-kainos-skatina-gyventojus-atnaujinti-savo-busta
https://www.baltpool.eu/lt/tyrimas-klientai-aukstai-ivertino-baltpool-paslaugas-ir-aptarnavimo-kokybe/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kovos-su-infliacija-priemoniu-pakete-1-12-mlrd-euru-spartesniam-perejimui-prie-zaliosios-energetikos
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/proverzio-paketas-zalia-sviesa-zaliajai-energetikai
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/didieji-silumos-gamintojai-tures-daugiau-deginti-biokuro-is-misko-kirtimo-liekanu
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/is-vilniaus-ir-kauno-kogeneraciniu-jegainiu-valdybu-traukiasi-rasburskis.d?id=89857101
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/sildymas-vilniuje-gali-pigti-maziau-nei-noretusi-ryskeja-nepalanki-aplinkybe.d?id=89499393
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-nerima-keliancius-kaminus-patikrino-uzsienio-ekspertai:650
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89849237
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-dalyvauti-proverzio-paketo-pristatyme-ir-diskusijoje-balandzio-1-d
https://lsta.lt/aktualijos/2022-euroheat-power-conference/
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• Tarptautinio projekto RenOnBill baigiamoji konferencija „Towards the future of on-bill and 

other innovative financing schemes for energy renovation of residential buildings“, TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-03-30 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ TĘSIA 

MODERNIZACIJOS PROCESĄ: PETRAŠIŪNŲ KATILINĖJE SĖKMINGAI ĮDIEGTAS 

ABSORBCINIS ŠILUMOS SIURBLYS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-31 pranešimas. KPA APDOVANOJIMAS „UŽ MŪSŲ 

KLAIPĖDĄ“ ĮTEIKTAS AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“, TN: tn. 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-31 pranešimas. AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-31 

pranešimas. TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-04-01 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ SĖKMINGAI 

ATSTOVAUJA VISUOMENĖS INTERESUS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-4 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-03-31 pranešimas. KOKIOMIS PRIEMONĖMIS 

SUMAŽINTI ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ DAUGIABUTYJE? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-5 priede pateikiama 

• RSC Pranešimas žiniasklaidai 2022-03-29. MEDIENOS IR DURPIŲ, ĮVEŽAMŲ IŠ 

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ, UŽTERŠTUMO RADIOAKTYVIUOJU CEZIU KONTROLĖ 

DAVĖ REZULTATŲ. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA pranešimas 2022-03-29. KAIP „KONKURUOJA“ ŠILUMOS GAMINTOJAI 

DANIJOJE? 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-7 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Pasiūlymai Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais veiklos tęstinumui 

užtikrinti 24 val. pagal LRV nutarimo Nr.286 ....reiklavimų sukonkretinimo, 

• LŠTA INFO. savaitės apžvalga 2022-03-31 d. 

 

Šio skyriaus IS-944/669-VI-8 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Mokymų_2022-03-28_Kibernetinis saugumas Pranešimas, 

o Mokymų_2022-03-28_Kibernetinis saugumas Pranešimas (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-VI-8-1 priedas 2022-04-

04.pdf). 

• LŠTA INFO. Mokymai 2022-04-04 šilumos tiekimo įmonėms_bendravimas su žiniasklaida. 

o Mokymų 2022-04-04 šilumos tiekimo įmonėms_bendravimas su žiniasklaida medžiaga 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-VI-8-2 

priedas 2022-04-04.zip). 

 

https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-renonbill-baigiamoji-konferencija-towards-the-future-of-on-bill-and-other-innovative-financing-schemes-for-energy-renovation-of-residential-buildings/
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-tesia-modernizacijos-procesa-petrasiunu-katilineje-sekmingai-idiegtas-absorbcinis-silumos-siurblys
https://www.klenergija.lt/kpa-apdovanojimas-uz-musu-klaipeda-iteiktas-ab-klaipedos-energija/
https://www.klenergija.lt/budas-sutaupyti-tinkama-sildymo-sistemu-prieziura/
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-sekmingai-atstovauja-visuomenes-interesus/
https://www.pe.lt/news/539/47/Kokiomis-priemonemis-sumazinti-silumos-suvartojima-daugiabutyje
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Šio skyriaus IS-944/669-VI-9 priede pateikiama 

• ERRA ataskaita apie išmaniųjų skaitiklių skverbimąsi pasirinktose ERRA valstybėse narėse, 

o ERRA ataskaita apie išmaniųjų skaitiklių skverbimąsi pasirinktose ERRA valstybėse 

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

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

944/669-VI-9-1 priedas 2022-04-04.pdf). 
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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. kovo 24 d. Nr. XIV-980 

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 bendrojoje 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 bendrosios dalinės nuosavybės teisę į 

šilumos punktą šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
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4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

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 

1. 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: 
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„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 

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. 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 procentų sudarytų biokuras, kurio gamybai 

kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos.“ 

 

10 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„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 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 gamybai 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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro 

sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą neribojamas. Kitų biokuro rūšių, kuriomis 

neprekiaujama biržoje, arba, jeigu 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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos, įsigijimo 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 gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka nustato Taryba.“ 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu 

Papildyti Įstatymą priedu: 

„Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 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 Gitanas Nausėda 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMAS  

 

2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslai 

1. Šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su 

šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. 

2. Įstatymo tikslai: 

1) mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams; 

2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją; 
3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus; 

4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; 

5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 

6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.  

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

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Aprūpinimo šiluma sistema – organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą 

vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo 
prijungtų šilumos gamintojų.  

2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens 

tiekėjo arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti 

pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus 

energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros. 

3. Asmuo – Lietuvos Respublikos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, fizinis asmuo, kuris 

naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse teisėmis, 

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis 

asmuo, ar kita organizacija, ar jų filialas, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos 

filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/ujoBnQuFPM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F62AD965997D
http://www.lrs.lt/tais-portal/amendmentDrafts?docOid=TAR.F62AD965997D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
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4. Atliekinė šiluma – pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu nepanaudota 

šilumos energija.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

5. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojų sunaudoto karšto vandens kiekio 

matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

6. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo priemonės, 

pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

7. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) – šilumos ir elektros energijos gamyba 

bendrame technologiniame cikle. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
8. Bendras šilumos ir elektros energijos gamintojas – įmonė ar jos padalinys, kurių pagrindinė veikla yra 

bendra šilumos ir elektros energijos gamyba. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

9. Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

10. Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje esamam šilumos 

energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų 
technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos, 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose 

pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

11. Karštas vanduo – iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros, vanduo.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

12. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto 

vandens vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

14. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule, 

kuri taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į tiekiamos 

šilumos ir geriamojo vandens kainų pokytį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreiškiama formule, 

kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės 

aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro 

ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

16. neteko galios nuo 2022-06-01.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

17. Konkurencinis šilumos vartotojas – šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, 

nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Tarybos nustatytas šilumos 
vartotojas, suvartojantys daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos 

kiekio. Šiems vartotojams šilumos kaina nustatoma individualių sąnaudų principu.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

18. Mokėjimo už šilumą pranešimas – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą formą šilumos 

tiekėjo parengta ir privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus turinti išsami, tiksli, aiški ir visus mokesčiams 

apskaičiuoti reikalingus išeities duomenis turinti informacija buitiniam šilumos vartotojui apie jam už atsiskaitymo 
laikotarpį apskaičiuotas mokėtinas už patiektą šilumą šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti sumas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

19. Šilumos ūkio priemonės – Nacionaliniame pažangos plane nustatytus valstybės energetikos politikos 

pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinių plėtros programų priemonės, apimančios ilgalaikės ir kompleksinės 

šilumos gamybos, bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir 

modernizavimo krypčių įgyvendinimo priemones valstybės teritorijoje.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

20. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, savivaldybių 

tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas 

šiluma. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp 
geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens 

skaitiklių rodmenų sumos. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

22. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis 

juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

 

23. Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas būdas 

pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

24. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate įrengtas techninių priemonių kompleksas, skirtas į 

pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į patalpas pristatyti. Nuo tiekėjo tinklų ji 

atribojama pastato įvadu.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

25. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris atitinka šio 

įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

26. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji – pastovi karšto vandens kainos dalis, apskaičiuota karšto 

vandens kainos galiojimo laikotarpiui. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais ir kitais jos 

galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

28. Sąskaita už šilumą – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus atitinkantis 

dokumentas, kuriame nurodytas atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektos šilumos ar karšto vandens kiekis, jų kaina 

ir suma, kurią turi sumokėti vartotojas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos 

sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir 

galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

30. Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos, 

naudojami šilumai pristatyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

31. Šilumos aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio, gaminamo turimuose šilumos 

gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal aukciono dalyvių pasiūlytą kainą ir 

aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, nustatymo aukciono būdu sistema.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

32. Šilumos aukciono dalyvis – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka teikiantis pasiūlymus gaminti ar parduoti 

šilumos energiją šilumos aukcione.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

33. Šilumos aukciono duomenų valdymo sistema – šilumos energijos gamybos ir supirkimo duomenų 

valdymo sistema, prieinama šilumos aukciono dalyviams pagal Šilumos aukciono reglamentą ir šios sistemos 

naudojimo sutartis, sudaromas šilumos aukciono dalyvių ir energijos išteklių biržos operatoriaus.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

34. Šilumos aukciono informacinė sistema – šilumos aukciono portalas, kuriame Šilumos aukciono 

reglamente nustatyta tvarka teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir visuomenei.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos bazinės 

kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos 

parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 

metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 

straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. 

Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

36. Šilumos dalikliai – netiesioginio matavimo prietaisai, kurių sistema kartu su atsiskaitomuoju prietaisu, 

kaip papildoma dalimi, naudojama išmatuotam šilumos energijos kiekiui paskirstyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

37. Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę šilumos vartojimo 

galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už šilumos kilovatvalandę, dedamųjų.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

38. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – šilumos tiekėjo ir buitinio 

šilumos vartotojo ar šilumos vartotojo, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti 
atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, sudaroma sutartis.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

 

39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, 

transportuoti ar kaupti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
40. Šilumos įvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka, įskaitant pastato pirmuosius uždaromuosius įtaisus ir 

apskaitos prietaisus, jungianti pastato šilumos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklą. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

41. Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

42. Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą 

iš gamintojo vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
43. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta – šilumnešio vamzdynų vieta, kurioje tiekėjas parduoda šilumą 

vartotojui. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su 

šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos 

punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir 

patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo 

butų ir patalpų savininkai). 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

45. Šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas šilumos vartotojų butuose ar 

kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami į pastatą patiektam 

šilumos kiekiui paskirstyti šilumos vartotojams.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
46. Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal 

pirkimo–pardavimo sutartis. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

47. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
48. Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu 

nustatytoje teritorijoje. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

49. Šilumos tiekimo nutraukimas – šilumnešį perduodančio vamzdyno išardymas, kad tiekti šilumą būtų 

techniškai negalima.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 
50. Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame, įgyvendinant 

šilumos ūkio priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir 

alternatyvūs šildymo būdai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo 

neigiamo poveikio aplinkai.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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51. Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, 

tiekimu ir vartojimu. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

52. Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta 
tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

53. Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, mokamų 

euro centais už kilovatvalandę. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

54. Tiekimo–vartojimo riba – šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą vartotojui.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

 

55. Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui nuomos, koncesijos 

ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pagrindu. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
 

56. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – šilumos ūkio paslaugos, kurias nustato įstatymai, 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija vadovaudamasi visuomenės interesais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO VALDYMAS 

 

3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje  

1. Konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų, tenkinant šilumos vartotojų poreikius, įgyvendinama 

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose nustatytus veiksmus, nustatant 

vartotojų šilumos poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant leidžiamo 

neigiamo poveikio aplinkai bei įvertinant išorines sąnaudas, taip pat kitomis šio įstatymo nustatytomis priemonėmis. 

Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, 

jeigu tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

2. Šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija. Siekiant užtikrinti konkurenciją tarp šilumos 

gamintojų, Taryba tvirtina Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą visiems asmenims, kurie 

verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą 

ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto vandens 

tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Taryba ir savivaldybių institucijos numato priemones konkurencijai 

karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

4. Valstybė (savivaldybės) numato priemones konkurencijai skatinti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros srityje ir užtikrina jų įgyvendinimą. 

5. Konkurencijos taryba kontroliuoja, kaip šilumos ūkyje laikomasi Konkurencijos įstatymo reikalavimų, inter 
alia, kad šilumos gamintojai, tiekėjai ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai (eksploatuotojai) 

nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi ar nesudarytų draudžiamų susitarimų. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

 

4 straipsnis. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos bei šilumos gamybos iš biokuro ir 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinimas 

1. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į būtinybę veiksmingai naudoti elektros energiją ir 

šilumą generuojančius pajėgumus, nustato elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos 
gamintojų mastą ir tvarką. 

3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant atliekas, taip pat iš 

geoterminės energijos pagamintos šilumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas. Šis supirkimas yra viešuosius 

interesus atitinkanti paslauga. 

 

5 straipsnis. Šilumos vartotojų teises ginančių organizacijų teisė kontroliuoti šilumos tiekėjų veiklą 

Šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos ir institucijos turi teisę gauti iš šilumos tiekėjų ir gamintojų 

bei valstybės ir savivaldybių institucijų duomenis apie šilumos tiekimo ir gamybos veiklą, teikiamas paslaugas, taip pat 

kitus duomenis, reikalingus šilumos vartotojų teisėms ginti, ir teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms.  

 

6 straipsnis. Šilumos taryba 

1. Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais veikianti su šilumos 

ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų (įskaitant vartotojų teises ginančias nevyriausybines organizacijas) 

atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio klausimais.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

2. Šilumos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO PLANAVIMAS 

 

7 straipsnis. Šilumos ūkio planavimas nacionalinėse plėtros programose 

Energetikos ministerija, atlikusi didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo 

plėtros galimybių vertinimą ir atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus valstybės energetikos 

politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti nacionalines plėtros 

programas, kuriose suplanuojamos šilumos ūkio priemonės, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. 

Šiose nacionalinėse plėtros programose suplanuojama: 

1) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės, įskaitant reikalavimus dėl alternatyvių energijos ar kuro 

rūšių naudojimo bei jų proporcijų, šilumos įrenginių galių ir jų įrengimo terminų bei nuostolių lygio šilumos perdavimo 

tinkluose; 

2) optimalus energijos ar kuro rūšių panaudojimo šilumos ar elektros energijos gamybai bei bendrai šilumos ir 

elektros energijos gamybai (kogeneracijai) plėtros modelis, šilumos gamybos įrenginių diegimo poreikis ir potencialas 
atskirose savivaldybėse; 

3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos iš 

komunalinių atliekų ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu; 

4) investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą; 

5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių įgyvendinimo būdai, formos (savivaldybės ar jos 

valdomos įmonės vykdomi projektai, investicijos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir (ar) koncesijų 

pagrindais, konkursai, investicijos, atliekamos privačia iniciatyva, ar kiti būdai), planas, grafikas ir terminai;  

6) savivaldybėms ar jų įmonėms nuosavybės arba patikėjimo teise priklausanti infrastruktūra ir turtas, kuris 

savivaldybės tarybos sprendimu, o tokio sprendimo nepriėmus per nustatytą terminą, – atskiru įstatymu turi būti 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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perduotas valstybės nuosavybėn, siekiant užtikrinti numatytų šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių tinkamą 

įgyvendinimą; 

7) kitos sąlygos, būtinos nustatytų ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir elektros 

energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių bei šilumos ūkio 

priemonių atitinkamoje valstybės teritorijoje užtikrinimui ir įgyvendinimui.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

 

8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. 

Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinami Nacionaliniame pažangos 

plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir (arba) pažangos uždaviniai ir nacionalinėse plėtros 

programose suplanuotos šilumos ūkio priemonės. 

2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir aplinkos bei 

energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 

3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams 

mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius 
planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo 

specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo 

principu. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir 

pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių 

naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina 

įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą ir palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, 

mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. 

4. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios šilumos, elektros, 

dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. 
Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą 

alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi 

visoje savivaldybės teritorijoje. 

5. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai, atsižvelgiant į šilumos ūkio 

priemones, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų 

tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti 

atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti šilumos ūkio 

specialųjį planą arba kai tuo metu galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar teritorijų planavimo dokumentai 

neatitinka šilumos ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek 

neprieštarauja šioms priemonėms.  
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

 

81 straipsnis. Investicijos į šilumos ūkio priemonių ir šilumos ūkio specialiųjų planų įgyvendinimą  

1. Energetikos ministerija teikia metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams parengti. 

2. Šilumos ūkio priemonėms finansuoti ir specialiuosiuose šilumos ūkio planuose detalizuotiems šilumos ūkio 

plėtros ir modernizavimo veiksmams įgyvendinti gali būti skiriamos: 

1) Europos Sąjungos paramos lėšos; 

2) valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai; 
3) fizinių ir juridinių asmenų lėšos; 

4) kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai privalo užtikrinti trūkstamą finansavimą šilumos ūkio priemonėms 

įgyvendinti. Jeigu savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai neužtikrina šių priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais, 

Vyriausybė Energetikos ministerijos siūlymu teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl šių priemonių įgyvendinimo, 

įskaitant pasiūlymus dėl papildomo finansavimo užsitikrinimo būdų, arba priima sprendimą dėl reikiamų finansinių 

investicijų, jų paskirstymo tvarkos ir būdo.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 

 

9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams 
pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. 

 

10 straipsnis. Šilumos gamyba ir (ar) supirkimas 

1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina turimais šilumos 

gamybos įrenginiais. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, 

prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas 

šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, tiekimo 

patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą 

ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos 

gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo 

tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į 

veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Jeigu šilumos tiekėjas atsisako supirkti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos aukcione pasiūlytą ir 

nustatytus reikalavimus atitinkančią šilumą, gamintojas turi teisę apskųsti šį šilumos tiekėjo sprendimą Tarybai. Jeigu 

nepriklausomas šilumos gamintojas pažeidžia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir (ar) 

šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, šilumos tiekėjas turi teisę apskųsti nepriklausomo šilumos gamintojo 

veiksmus Tarybai. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. 

3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta 

tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros 

šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota 

ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių 
energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, 

valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

2) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomoje kombinuotojo elektros energijos 

ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra remiama viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto 

tarifo priemonėmis; 

3) nepriklausomas šilumos gamintojas kartu su šilumos tiekėju priklauso susijusių ūkio subjektų grupei pagal 

Konkurencijos įstatymą arba nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos gamintojų, priklausančių 

susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gamina 
daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

101 straipsnis. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo šilumos aukciono būdu bendrieji principai 

1. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos 
įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių biržos 

operatorius, būdu. Energijos išteklių biržos operatorius Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka valdo, palaiko ir 

administruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą ir šilumos aukciono informacinę sistemą. Šilumos aukciono 

reglamentą, kuris nustato šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus, energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu 

tvirtina Taryba. 

2. Šilumos tiekėjai Tarybos nustatyta tvarka pateikia energijos išteklių biržos operatoriui prognozuojamą 

gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, ir kitą Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše numatytą informaciją. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai 

dalyvauja energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamame šilumos aukcione ir teikia pasiūlymus dėl šilumos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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gamybos ir (ar) supirkimo ir, laimėję šilumos aukcioną, atsižvelgdami į aukciono rezultatus ir į šio straipsnio 3 dalyje 

nurodytas sąlygas, gamina ir (ar) parduoda šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris 

nebuvo įsigytas šilumos aukciono būdu, šilumos tiekėjas gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

3. Vadovaujantis šilumos aukciono rezultatais, šiluma gaminama ir (ar) superkama neviršijant aprūpinimo 

šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių ir atsižvelgiant į aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, kaip 

numatyta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

apraše. Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne didesnę kainą, negu šilumos tiekėjo Tarybos nustatyta 

tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 
4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Jeigu siūloma vienoda 

šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 

1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginantys atliekas; 

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

5) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

6) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

7) iškastinio kuro katilinės. 

5. Kai siūloma šilumos kaina ir šio straipsnio 4 dalyje numatyta prioriteto eilė vienodos, prioritetas teikiamas 
šilumos aukciono dalyviui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

11 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekėjo ir 

šilumos vartotojo  

1. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą šilumos 

vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos. Sutartys su vartotoju turi atitikti Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas. 

2. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, 

kurioje tiekėjo įrenginiai sujungti su vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise 
priklausančiais įrenginiais. Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra 

techninės galimybės atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos 

nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. 

Sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta. Tokiu atveju 

vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo 

iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą 

suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.  

3. Jeigu į pastatą pristatomas šilumnešis patenka ir į pastato patalpose įrengtus šildymo, vėdinimo ir (ar) karšto 

vandens prietaisus, šilumos tiekėjas turi teisę, pateikęs raštišką prašymą patalpų savininkams, patikrinti, ar nėra 

šilumnešio nutekėjimų bet kurioje pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vietoje.  

4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose: 
1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas statomas pastatas; 

2) šilumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizines ir 

energines savybes yra rekonstruojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (jo dalis), kurio 

rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato atkuriamosios 

vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, ir gautas daugumos rekonstruojamo, atnaujinamo 

(modernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininkų sutikimas įrengti šilumos skaitiklius; 

3) šilumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytų šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimą ir eksploatavimą vartotojams, 

kuriems įrengti šilumos skaitikliai arba dalikliai, yra nustatomas atskiras mokestis. Šilumos skaitiklių arba daliklių 

aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Šių apskaitos prietaisų rodmenys 
naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti vartotojams.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

6. Įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų apskaitos prietaisų 

rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai ir dalikliai, kurių 

rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu, įrengiami visame pastate, jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai 

naudinga.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13235 

 

12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju  

1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo 

vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis 

susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis. 
2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis 

paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, 

įvertinus ar kitaip pagal Tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų 

bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo 

metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Tarybos rekomenduotų 

taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Taryba. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, mokesčio už 

šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita (mokėjimo pranešimas). 
Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami 

informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį 

patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos 

informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

 

4. Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), išskyrus atvejus, kai 

vartotojas pageidauja gauti sąskaitas (mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

teikia vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių. 

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

 

5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų daliai bendrojoje 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 bendrosios dalinės nuosavybės teisę į šilumos punktą šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais 

pagrindais. 
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas  

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų 

higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga 

nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. 

2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė 

pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar 

pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta 
tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina. 

3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms 

šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo 

butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

14 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas įsiskolinusiems šilumos 

vartotojams 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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1. Šilumos vartotojui, neapmokėjusiam sąskaitos (mokėjimo pranešimo) daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, 

skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos (mokėjimo pranešimo) apmokėjimo dienos, (įsiskolinusiam vartotojui) 

šilumos tiekėjas turi teisę sutartyse nustatyta tvarka sustabdyti šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio 

vartotojo šildymo ir (ar) karšto vandens prietaisus. Daugiabučiame name leidžiama sustabdyti tik karšto vandens 

pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

2. Sutartyse nustatoma šilumos tiekėjo prievolė ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos 
šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymo datos raštu įspėti įsiskolinusį vartotoją. 

3. Šilumos tiekėjo išlaidas, susijusias su šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo atnaujinimu, apmoka 

vartotojas. 

 

15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas 

1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos 

prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš 

atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens 

tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis 

nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo 

karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

rodmenis. Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį 

apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su 

nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo 

atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai 

daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo 

vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

11. Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, 
rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu.  

2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens 

tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, 

prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens 

apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta 

kitaip. 

3. Savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo mokestį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 
4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, 

kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

 

16 straipsnis. Atsakomybė už atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus 

1. Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą 

techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.  

2. Daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo 
vietoje. 

3. Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjai įrengia 

vartotojo bute ar kitose patalpose šilumos skaitiklius arba daliklius. Šiems vartotojams yra taikomas šio įstatymo 11 

straipsnio 5 dalyje numatytas atskiras mokestis. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

 

4. Karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia 

vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 

mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui 

paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti 

buitiniams šilumos vartotojams.  

5. Atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio 

parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Šių prietaisų 

patikros terminus kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija. 

6. Sutartyse nustatomos sąlygos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba šilumos ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtojo įgaliotiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka patekti į šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui 

priklausančias patalpas, kad jie galėtų prižiūrėti ir patikrinti atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos 

prietaisus. 

 

17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

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. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

 

18 straipsnis. Šilumos tiekimo nutraukimas  

1. Šilumos tiekėjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais bei savivaldybe, išskyrus 

atvejus, kai Taryba nustato tokius vartotojo įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei 

ar saugumui. Šilumos tiekėjas apie suderintą su vartotojais bei savivaldybe numatomą nutraukti šilumos tiekimą 

praneša suinteresuotiems šilumos vartotojams ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki šilumos tiekimo 
numatomo nutraukimo datos.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

2. Šilumos tiekėjas su savivaldybe organizuoja naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais suderintą jų 

pastatų šildymo būdą.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

SUTARTYS SU ŠILUMOS VARTOTOJAIS 

 

19 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 

1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų. 

2. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių 

individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti 

vartotojų teisių ir interesų. 

3. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti šios privalomosios sąlygos: 

1) tiekiamos šilumos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai; 

2) šilumos tiekimo režimas ir sąlygos; 

3) šilumos kaina arba kainos formulė, arba kainos nustatymo tvarka; 

4) vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka; 

5) šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 

6) pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; 
7) sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. 

4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija ir 

paskelbia Teisės aktų registre. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines 

sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

(toliau – Tarnyba), ir paskelbia Teisės aktų registre. 

5. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo 

pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai 

grindžiami pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas. 

Straipsnio pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

 

20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

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. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

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 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. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 

sudaro ir kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą. Ginčus tarp šio proceso 

dalyvių sprendžia Taryba.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

4. Neteko galios nuo 2022-06-01.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

5. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to 

nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens 

sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir 

šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos atskirai. 

6. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
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nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato Taryba.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

7. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo 

buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos 

vartotojams sutartį. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. k. 2014-05481 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 

 

21 straipsnis. Ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas 

1. Vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų 
(eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka. 

2. Asmenų skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir 

karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimų, 

administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, susijusias su bendrojo naudojimo 

objektų valdymu ir naudojimu, nagrinėja savivaldybės vykdomoji institucija. Kitus asmenų skundus nagrinėja 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Taryba Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

TAR pastaba. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai, taip pat  asmenų skundai baigiami nagrinėti ir 

sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatomis. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19370 

 

22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo 

sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi 

šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas šilumos bei karšto vandens kainų dedamąsias. 
Kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 

straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, 

savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja 

nuo kito mėnesio pirmos dienos.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, 

modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) informacija apie jo veiklos pajamas, 

sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų 
dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi būti skelbiami energetikos ministro nustatyta 

tvarka. 

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). 

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

Straipsnio pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
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Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. k. 2014-05481 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMAS 

 

23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes 

vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti 

remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja 

bendrosios nuosavybės teise.  

2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise 

nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 
1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų šilumos 

punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

 

25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą 

1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. 

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose 

yra nutrauktas.  
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18286 

 

26 straipsnis. Šilumos tiekėjo, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens 

tiekėjo teisė patekti į butų ir kitų patalpų savininkams priklausančias patalpas 

1. Šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgalioti 

atstovai turi teisę, ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę raštišką prašymą buto ir (ar) kitų patalpų savininkui, patekti į 

savininkui priklausančias patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto vandens sistemą ar apskaitos 

prietaisus, taip pat sustabdyti karšto vandens tiekimą įsiskolinusiam savininkui. 

2. Jeigu butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams 
priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas arba karšto vandens 

tiekėjas, pagal energetikos ministro patvirtintas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles įforminę savininkų atsisakymą, 

turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą šilumos ir karšto vandens kiekį nustatyti pagal tokiems atvejams Tarybos 

nustatytą metodiką.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

27 straipsnis. Šilumos vartotojo daugiabučiame name teisės ir pareigos 

1. Šilumos vartotojas daugiabučiame name turi teisę: 

1) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti daugiabučio namo 
savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos bei kitų 

bendrojo naudojimo objektų valdymo; 

2) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko 

šildymo būdą; 

3) reikalauti iš šilumos ir karšto vandens tiekėjų ir sistemų prižiūrėtojų atlyginti nuostolius, jeigu šilumos 

tiekėjas ar prižiūrėtojai neužtikrina šilumos ir (ar) karšto vandens bei teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų. 

2. Šilumos vartotojai turi ir kitas teisės aktų nustatytas teises. 

3. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, susijusių su namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimu, kad ji atitiktų privalomuosius reikalavimus.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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4. Jei sutartimis nenustatyta kitaip, sprendimus dėl tiekiamos šilumos kiekio daugiabučiuose namuose, kiek tai 

neprieštarauja teisės aktų nustatytiems reikalavimams, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) priima atsižvelgdamas į neįsiskolinusių šilumos vartotojų prašymus. 

5. Jei daugiabučio namo savininkai nesusitaria kitaip, šildymas daugiabučiuose namuose reguliuojamas taip, 

kad atitiktų teisės aktų nustatytas higienos normas butuose, kurie atitinka su šilumos taupymu susijusius statybos 

techninius reikalavimus ir kuriuose įgyvendinamos įprastos šilumos taupymo priemonės. 

6. Įgyvendinant šiame ir kituose šio įstatymo straipsniuose numatytas buitinių šilumos ir karšto vandens 

vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo energija (šiluma ir karštu vandeniu), pastato šildymo bei karšto vandens 
sistemos valdymo ir naudojimo sprendimai priimami mutatis mutandis Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

sprendimų priėmimo tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

28 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė buitiniam šilumos 

vartotojui 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo parduoti buitiniam šilumos vartotojui sutartyje numatytą 

šilumos ir (ar) karšto vandens kiekį laikydamasis šalių suderinto šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo režimo. 

Patiektos ir suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba kitu 

sutartyje nurodytu būdu. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti: 
1) šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus; 

2) atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų 

reikalavimus; 

3) šilumos ir (ar) karšto vandens kokybę, nustatytą sutartimis ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, iki 

tiekimo–vartojimo ribos; 

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

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą. 

Papildyta straipsnio punktu: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

3. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengia 

atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus. 
4. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl nekokybiškos šilumos 

ir (ar) karšto vandens buitiniam šilumos vartotojui atsiradusią žalą. 

5. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas gali nuskaityti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis 

teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS  

NUO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS 

 

29 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva 

1. Šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi 

teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų patalpų šildymo ir (ar) 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka remontuojant 

pastatą. 

2. Kai pakeičiamas viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, to pastato butų ir kitų patalpų 

savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis nuo statybos užbaigimo akto 

surašymo momento. 

3. Kai pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statybos užbaigimo 

akto surašymo momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, 

savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys. Šių butų ir kitų patalpų savininkai: 

1) vadovaudamiesi Tarybos nustatytais metodais, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams kiekvieną mėnesį 
apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos dalį;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

2) atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato remonto ir (ar) pastato šilumos įrenginių 

rekonstravimo, techninių sprendimų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos balansavimo, pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos dokumentų pakeitimo išlaidas. 

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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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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. 

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

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. 

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26480 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

LICENCIJOS IR LEIDIMAI 

 

30 straipsnis. Veiklos licencijavimas šilumos ūkio sektoriuje 

1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. 

2. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų 

galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Taryba. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam 

tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

3. Asmenims, norintiems verstis šilumos tiekimo veikla, licencijos šiai veiklai išduodamos vadovaujantis 

veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais. 

4. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje 

nustatytoje teritorijoje. 

5. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus: 

1) turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus; 

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar 

fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei 

mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių 
mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo 

biudžetui; 

3) turi pakankamus technologinius, vadybinius ir finansinius pajėgumus, leidžiančius vykdyti licencijuojamos 

veiklos sąlygas. 

6. Licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos privalo 

išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti. Jeigu 

pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos. 

7. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą arba 

paaiškėjus, kad prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją 

turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. 

8. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka sustabdomas, jeigu per licenciją išduodančios 

institucijos nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų. 
9. Jei asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai), nurodyti šio straipsnio 7 dalyje, 

pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją išduodančios institucijos 

sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas. 

10. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją ar panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą 

neatsakoma per šiame įstatyme nustatytus terminus, laikoma, kad sprendimas dėl licencijos išdavimo ar licencijos 

galiojimo sustabdymo panaikinimo priimtas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl 

licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir 

pareiškėjas apie tai yra informuotas licencijų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4e9143f0a67b11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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11. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka panaikinamas licenciją išduodančios institucijos 

sprendimu, jeigu:  

1) teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais 

metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina 

pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą; 

2) licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla; 

3) juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo; 

4) licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 
5) licenciją turintis fizinis asmuo miršta. 

12. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų 

aprūpinimui šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo. Apie tai, 

kad numatoma priimti tokį sprendimą, Taryba privalo informuoti savivaldybę, o savivaldybė – Tarybą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas: 

1) drausti savo verslo veiklos riziką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė už licencijuojamai veiklai vykdyti 

naudojamo turto vertę; 

2) užtikrinti eksploatuojamų tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo teritorijoje, 

prie šilumos perdavimo tinklo pagal atitinkamus norminius dokumentus; 

3) tiekti šilumą kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtinta Šilumos ir karšto vandens kainų 
nustatymo metodika;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos 

ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos 

patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, ir kasmet skelbti 

duomenis apie licencijuojamos veiklos sąnaudas Tarybos nustatyta tvarka;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18861 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

5) derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka 
teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą; 

6) teisės aktų nustatyta tvarka teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas; 

7) teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms 

pareigoms vykdyti. Šilumos tiekėjas privalo pateikti reikalaujamą informaciją per 10 darbo dienų nuo reikalavimo 

gavimo, jeigu nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių nustatomas ilgesnis terminas; 

8) informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir mastu; 

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

kuro balanse ne mažiau kaip 30 procentų sudarytų biokuras, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos. 

Papildyta straipsnio punktu: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

31 straipsnis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų (eksploatuotojų) atestavimas 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos ministro nustatyta 

tvarka atestuoja ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus atestatus išduoda Taryba. 

2. Taryba, nustačiusi, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veikla 

neatitinka šio įstatymo reikalavimų, ir atsižvelgdama į pažeidimo trukmę, pažeidimo sukeltas pasekmes, atsakomybę 

lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, gali Tarybos nustatyta tvarka sustabdyti ar panaikinti atestato galiojimą ir (ar) 

skirti baudas, nurodytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS KAINOS IR TARIFAI. SĄNAUDŲ APSKAITA. INVESTICIJOS 

 

32 straipsnis. Šilumos kainodara 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos energiją pagal 

šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo 

ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią 

energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal 

dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar 

karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo 
vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar karšto vandens kainas 

negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto 

vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

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 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 gamybai 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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro sąnaudų įtraukimas 

į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą neribojamas. Kitų biokuro rūšių, kuriomis neprekiaujama biržoje, arba, jeigu 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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos, įsigijimo 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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą, vadovaudamasi savo 

nustatyta tvarka nustato Taryba. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23529 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, sąnaudų 

įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų 
biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti 

reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo 

gamtinių dujų kiekio. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23529 

5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos tiekimo 

sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, 

šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

6. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos 

kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Tarybos pastabas, parengia ir teikia 
Tarybai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 

dienų teikia Tarybai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi 

savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę 

kainą. Dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. Kartu 

nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Taryba nustatytas šilumos bazines kainas skelbia savo interneto svetainėje. 

Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, gali teikti Tarybai nustatyti 

skirtingas šilumos bazines kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl skirtingų šilumos 

bazinių kainų šilumos tiekimo sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo jį teikti dėl visų 

skirtingose savivaldybėse esančių šilumos tiekimo sistemų. Šilumos tiekėjas arba savivaldybė turi teisę teisme apskųsti 

Tarybą dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. 

7. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilumos kainų nustatymo metodika – 
šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. 

Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos 

kainų dedamąsias, atsižvelgdama į Tarybos nustatytas šilumos bazines kainas. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą 

terminą nenustato šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Taryba vienašališkai 

nustato šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos bazinių kainų dedamosioms. Tarybos vienašališkai nustatytos šilumos 

kainų dedamosios skelbiamos viešai ir taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – įmonių tiekiamos šilumos bazines ir kasmet 

perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 GWh 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
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šilumos per metus, ir apie tai informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

3) savivaldybių tarybų nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų 

įsigaliojimo dienos; 

4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.  

8. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų šilumos 
kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Tarybai bei savivaldybei, kiti šilumos tiekėjai – tik savivaldybei. 

Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. 

9. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 

10 GWh šilumos, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų dedamųjų nustatymo. Taryba nurodo 

savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų 

dedamųjų, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias. Jos galioja, kol pašalinami 

Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

10. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama ne ilgiau kaip 3 

metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindžiamas tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) ribinėmis 

šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 

11. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, 
parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto 

vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą 

vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto 

vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės 

institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos 

dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

12. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti šilumos gamybos ir 

individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su Taryba. Jeigu nėra nustatyta 

kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir 

kitiems šilumos vartotojams. 

13. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms 
savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia vienodas šilumos 

kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta 

tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos kainų dedamąsias 

mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o 

savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

14. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas nustato šilumos 

gamybos kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 

dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

15. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms 

savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias įmonės 
įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir suderinęs su Taryba. 

Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 

16. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos 

šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir 

galutines šilumos kainas; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir šilumos 

kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens galutines kainas. 

17. Duomenis apie kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus apie naujas geriamojo vandens kainas 

įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos. 

18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio įstatymo 10 
straipsnio 3 dalyje nenumatytų, šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos ir 

karšto vandens kainas. 

19. Taryba ir savivaldybės kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų 

kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos. 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba 

gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant 

šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar 

karšto vandens kainų dedamąsias. Kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir 



 

35 

gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės 

metinės biokuro kainos arba vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos 

kainos. Vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos 

kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23529 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 
Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

33 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose 

Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje nustatytas 

energetikos politikos vystymosi kryptis, nustato maksimalias metines šilumos suvartojimo normas, išreikštas kWh/m2 

per kalendorinius metus, daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, kurios skelbiamos ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos. Šios normos taikomos daugiabučių namų energiniam efektyvumui vertinti, 

planuojant priemones ir lėšas jų energiniam efektyvumui didinti.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09814 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

 

34 straipsnis. Sąnaudų apskaita ir kontrolė 

1. Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau kaip vieną šilumos tiekimo sistemą, kurioje realizuojama ne mažiau 

kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.  

2. Jeigu šilumos tiekimo sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos 

tiekėjas dar ir gamina šilumą, jis privalo atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudų apskaitą. 

Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, šios veiklos sąnaudos įtraukiamos į 

apskaitą atskirai. 

3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra 

vieša. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę 

gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų finansines 

ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos tiekimo ir 

karšto vandens tiekimo sąnaudas skelbiami Tarybos nustatyta tvarka.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

4. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, privalo tvarkyti 

atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos gamybos veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, 

kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis. 

5. Karšto vandens tiekėjai privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos karšto vandens tiekimo veiklos 

apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 

straipsnio nuostatomis. 

6. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, dokumentus, susijusius su 
jų reguliuojamąja veikla. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami Tarybos nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18861 

 

35 straipsnis. Investicinių planų derinimas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
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Investiciniai planai derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus dėl 

savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO AR JO DALIES VALDYMO PERDAVIMAS  

 
36 straipsnis. Sutarčių rengimas  

1. Savivaldybės institucija užtikrina rengiamų sutarčių dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo viešą 

svarstymą.  

2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis, savivaldybė atsižvelgia į energetikos ministro išvadas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

37 straipsnis. Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui 

1. Valdymą perėmęs subjektas pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir (arba) 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatymą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07558 

2. Taryba ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir kontroliuoti valdymą 

perėmusių subjektų kainodarą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

3. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali būti 

mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu. 

4. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, valdymą perėmusiam subjektui draudžiama kartu su grąžinamu 

turto valdymu perduoti neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto neįvykdytas prievoles, susijusias su 

grąžinamu turto valdymu. 

5. Valdymo perdavimo sutartyje nurodomas valdymą perėmusio subjekto investicijų į turtą, kurio valdymas 
buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto vertės padidėjimas per valdymo 

laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius finansinius įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį 

turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas, ir neatsižvelgiant į turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo 

perdavimo laikotarpiu.  

6. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių valdomų 

šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos 

perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 30 procentų 

šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą 

šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias 

daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.  

TAR pastaba. 6 dalies nuostatos, kad savivaldybės išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų 
akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomos po įstatymo Nr. XIII-1168 

įsigaliojimo (2019-01-01) reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijų. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08641 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS   ROLANDAS PAKSAS 

 
Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d. 

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 11 d. 

Keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies septintame sakinyje išdėstyta nuostata „tik jeigu tiekėjai įvykdė 

visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name“ įsigalioja 2008 m. gegužės 1 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
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2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.  

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 15, 22, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 7 dalies nuostatą, kad Šilumos kainų nustatymo metodika parengta 

pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų 

nustatymo metodikos principus, kuri įsigalioja 2010 m. sausio 1 d., ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2009 m. liepos 1 d. 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

ĮSTATYMAS 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1613, 2011-10-11, Žin., 2011, Nr. 128-6051 (2011-10-25) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 
8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 
Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. 

Pakeitimas: 

10.1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 3 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=408301&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
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Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 7, 8, 10, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 8(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnis papildomas naujomis 3 ir 4 

dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro kainos taikymu, galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 

d. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. galioja šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 

straipsnis papildomas naujomis 3 ir 4 dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro biržos kainos taikymu. 
14. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. k. 2014-05481 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d. 

 

Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 

Papildyta priedu: 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18286 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas 
 

2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14860 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas 

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09814 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 
Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19370 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 21 straipsnio pakeitimo įstatymas 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26480 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymas 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 
Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07558 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymas 

8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 

straipsniu įstatymas 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4e9143f0a67b11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08641 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18861 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 
Nr. XIII-1784, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21229 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13235 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas 

14. 
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15366 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 8-1, 10 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas 

15. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23529 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

16. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIV-980, 2022-03-24, paskelbta TAR 2022-03-30, i. k. 2022-06315 

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 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c4c7440051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=06b6a1b0b02a11ec8d9390588bf2de65
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IS-944/669-I-2 priedas 

 

TN: tn 

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-03-17 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

Nėra 

Registravimo 

duomenys: 
2022-03-23 Nr. 2022-05374  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
XIV-955 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 

Nėra 

Neįsigaliojęs   

Įsigalioja 2022-04-01 (Įstatymo 8, 

9 straipsniai, 11 straipsnio 2, 4 

dalys įsigalioja 2022-03-24) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Seimas  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-03-

23, Nr. 5374 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR 

PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-328 2, 

29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 IR 100 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-955 

Vilnius 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„28. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų 

pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos 

Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės 

informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, 

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.“ 

 

2 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje, valdantis ypatingos svarbos 

informacinę infrastruktūrą, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti 

strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašytas į Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo 

tinklo naudotojų sąrašą (toliau – Saugiojo tinklo naudotojų sąrašas), atlikdamas su nacionaliniu 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efeedab0aa7011ec8d9390588bf2de65
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saugumu susijusių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, įvertina visus galinčius kelti grėsmę 

nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius ir sprendžia, ar šiuose pirkimuose gali dalyvauti 

tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu 

tiekėjas, jo subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat 

gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties 

organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje šio straipsnio 4 dalyje nurodytus 

tarptautinius susitarimus.“ 

 

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 37 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„2. Atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos šio įstatymo I skyriaus, 44, 47 straipsnių, 50 

straipsnio 9 dalies, 68 straipsnio 1 dalies, 90 straipsnio, 94 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 99 straipsnio, 

VI ir VII skyrių ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies nuostatos ir perkančiojo subjekto 

tvirtinamame mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Jeigu mažos vertės 

neskelbiamas pirkimas atliekamas šio įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkte, 3 dalies 1, 2 ir 4 

punktuose ar 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis ar į mažos vertės neskelbiamą pirkimą 

kviečiamas tik vienas tiekėjas, šio įstatymo 34 straipsnio reikalavimų, išskyrus 34 straipsnio 3 

dalyje nustatytą reikalavimą, gali būti nesilaikoma. Be to, gali būti nesilaikoma šio įstatymo 90 

straipsnio reikalavimų, jeigu atliekamas mažos vertės neskelbiamas pirkimas, kurio numatoma 

pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be pridėtinės vertės 

mokesčio.“ 

 

4 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas 

Pripažinti netekusia galios 39 straipsnio 5 dalį. 

 

5 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 48 straipsnio 2 dalies 33 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„33) informacija apie tai, kad, jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties 

nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus 

dokumentus;“.  

 

6 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 50 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Visų pirkimų, skirtų fiziniams asmenims (visai visuomenei, perkančiojo subjekto 

darbuotojams), techninės specifikacijos, išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtos taip, kad 

jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems naudotojams. Jeigu Europos 

Sąjungos ar nacionalinės teisės aktu yra nustatyti privalomi neįgaliųjų kriterijai ir tinkamumo 

visiems naudotojams kriterijai, perkantysis subjektas, rengdamas technines specifikacijas, privalo 

jais vadovautis.“  

2. Papildyti 50 straipsnį 8 dalimi:  

„8. Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje, valdantis ypatingos svarbos 

informacinę infrastruktūrą, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti 

strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, rengdamas su nacionaliniu saugumu susijusių pirkimų 

technines specifikacijas, reikalauja, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei 

prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. 

Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje, sprendžia, ar tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų 

sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę 

nacionaliniam saugumui, įvertinęs kompetentingų institucijų pateiktą informaciją. Perkantysis 

subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių 

ūkio sektorių dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, kelia reikalavimą, 

kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), 

paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų 
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aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 

straipsnio 4 dalies 1 punkte. Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam 

saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, valdantis ypatingos svarbos 

informacinę infrastruktūrą, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei 

prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti 

sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatymu.“ 

3. Papildyti 50 straipsnį 9 dalimi:  

„9. Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje, valdantis ypatingos svarbos 

informacinę infrastruktūrą, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti 

strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdamas 

prekių ar paslaugų pirkimus, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 

dalyje numatytame sąraše, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, 

kai:  

1) techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti 

(jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis 

pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose 

valstybėse ar teritorijose; 

2) techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų 

pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.“  

 

7 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas  

Papildyti 52 straipsnį 3 dalimi: 

„3. Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį šio įstatymo 50 straipsnio 9 dalies 

reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja šių dokumentų: 

1) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantis asmuo arba 

gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo 

patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas 

su istorija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;  

2) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantis asmuo arba 

gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama jo asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine 

veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir 

pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar 

trečiosios šalies dokumentai.“ 

 

8 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 58 straipsnį 41 dalimi: 

„41. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, 

įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą 

dėl šios nuostatos taikymo, perkantysis subjektas gali atmesti paraišką ar pasiūlymą, jeigu yra bent 

viena iš šių sąlygų: 

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų 

prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai 

asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše 

nurodytose valstybėse ar teritorijose;  

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų 

prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai 

asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše 

nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;  
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3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų 

pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;  

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 

šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris 

neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 

punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.“  

2. Papildyti 58 straipsnį 42 dalimi: 

„42. Perkantysis subjektas, tikrindamas paraiškos ar pasiūlymo atitiktį šio straipsnio 

41 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 

12 dalyje nurodytų dokumentų.“ 

 

9 straipsnis. 98 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 98 straipsnio 1 dalį 4 punktu: 

„4) paaiškėjo šio įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nurodytos aplinkybės.“ 

 

10 straipsnis. 100 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 100 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„10. Šio įstatymo 50 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar 

perkančiojo subjekto, veikiančio gynybos srityje, ketinama sudaryti pirkimo sutartis keltų grėsmę 

nacionalinio saugumo interesams, pagal perkančiojo subjekto kreipimąsi teikia kompetentingos 

institucijos, vadovaudamosi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme 

nurodytais patikros dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo kriterijais. Perkančiųjų 

subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamiems pirkimams atitikties dėl nacionalinio saugumo 

interesų vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“ 

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 4 dalis ir šio įstatymo 8, 9 straipsnius, įsigalioja 

2022 m. balandžio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir perkantieji subjektai iki 2022 m. kovo 31 d. priima 

šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.  

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo 

įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatas, išskyrus šio straipsnio 

4 dalį. 

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms pirkimo procedūroms, sukurtoms dinaminėms 

pirkimo sistemoms, sudarytoms pirkimo ir preliminariosioms sutartims taikomos šio įstatymo 8 ir 9 

straipsniuose išdėstytos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 ir 42 dalių, 98 straipsnio 1 dalies 

4 punkto nuostatos. 

5. Perkančiosios organizacijos iki 2025 m. sausio 1 d. gali įsigyti techninės ar programinės 

įrangos, kuri yra įsigyta iki 2022 m. balandžio 1 d., priežiūros ar palaikymo paslaugas, taikydamos 

iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 

ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29, 39, 50 straipsnių nuostatas. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 
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IS-944/669-I-3 priedas 

 

LRV 2022-03-30 pranešimas. Nuo kito pirmadienio kaukių dėvėjimas bus rekomenduojamas, 

trumpinamas COVID-19 ligonio izoliacijos laikotarpis 

TN: tn  

 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir stebint mažėjančią sveikatos sektoriaus apkrovą, 

nuo pirmadienio, balandžio 4 d., keičiama kaukių dėvėjimo ir izoliavimo tvarka. Operacijų vadovo 

sprendimu atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti kaukes uždarose erdvėse, išskyrus sveikatos, 

slaugos ir globos įstaigas bei viešąjį transportą. 

Nors kaukių dėvėjimas nebus privalomas, jis išlieka rekomenduojamas uždarose erdvėse, 

kur nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

 Sveikatos, slaugos ir globos įstaigose bei viešajame transporte kaukių dėvėjimas ir toliau išlieka 

privalomas. 

Kitose šalyse reikalavimai kaukių dėvėjimui taip pat keičiasi. Tokia pati kaukių dėvėjimo 

tvarka, kai viešose vietose kaukės rekomenduojamos, tačiau tam tikruose sektoriuose jos išlieka 

privalomos, jau taikoma Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Prancūzijoje, o nuo 

balandžio 1 d. bus taikoma ir Latvijoje. Privalomas kaukių dėvėjimas išlieka Estijoje, Graikijoje, 

Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje,  Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kitose šalyse, o kaukių 

dėvėjimo reikalavimų nėra arba jis tik rekomenduojamas Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, 

Švedijoje, Airijoje, Islandijoje. 

Pažymėtina, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijose 

kaukių dėvėjimas yra minimas kaip viena iš priemonių (kartu su saugaus atstumo išlaikymu, 

vėdinimu), ribojančių viruso plitimą visuomenėje. Siūlomas kaukių dėvėjimas uždarose viešose 

vietose (parduotuvėse, stotyse ir pan.) bei naudojantis viešuoju transportu. Papildomai 

rekomenduojamos kaukės tam tikrose vietose, siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis (slauga ir 

globa, sveikatos priežiūros įstaigos). 

ECDC pažymi, kad tinkamas kaukių dėvėjimas uždarose erdvėse žymiai sumažina 

užsikrėtimo koronavirusu riziką, jei kartu taikomos kitos nemedicininės visuomenės sveikatos 

priemonės – rankų higiena, fizinis atstumas, vengimas liesti veidą, kvėpavimo etiketas, tinkamas 

vėdinimas patalpose ir kt. 

Nuo pirmadienio iki penkių dienų trumpinama COVID-19 liga sergančių asmenų izoliacija 

– šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į vyraujančios koronaviruso atmainos savybes, t. y. 

trumpesnį inkubacinį laikotarpį. Dėl ilgesnės izoliacijos poreikio spręs gydytojas, įvertinęs paciento 

sveikatos būklę. 

Nors šalis pamažu grįžta į priešpandeminį gyvenimą, kviečiame gyventojus atsakingai 

vertinti Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas rekomendacijas, išlaikyti įgytus vertingus 

įgūdžius, saugant savo ir kitų sveikatą. 

SAM Spaudos tarnyba. 

_______ 

 

LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-944/669-I-3-1 priedas 2022-04-04.doc). 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas  Priėmimo data: 2020-02-26  
Galiojanti suvestinė 

redakcija: 

2022-03-

31 -  

Registravimo 2020-02-26 Nr. Įstaigos 152 Suvestinių redakcijų 
 

https://lrv.lt/lt/naujienos/nuo-kito-pirmadienio-kaukiu-devejimas-bus-rekomenduojamas-trumpinamas-covid-19-ligonio-izoliacijos-laikotarpis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/gLQRNLfjiz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/gLQRNLfjiz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0
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duomenys: 2020-04023  suteiktas nr.: sąrašas pagal datą: 

Galioja   
Įsigalioja 2020-

02-26 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2020-02-26, Nr. 

4023 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-31 
 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04023 
 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01: 

Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14469 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 

Vilnius 

 

______ 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=50a2ef10d8ce11eb9f09e7df20500045


 

46 

 

IS-944/669-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-03-31 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas: 2022-06520 
Dokumento 

nr.: 
O3E-446 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
2022-03-31 Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2022-

04-01 
Paskelbta: TAR, 2022-03-31, Nr. 6520 Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 

2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ 

PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. O3E-446 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 

8 straipsnio 11 dalies 31 punktu ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalimi bei 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdama į 

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

Ekonominės analizės skyriaus 2022  m. kovo 23 d. pažymą Nr. O5E-376 „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo ir 2020 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros 

energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 

galiojimo pratęsimo“, 

Taryba n u t a r i a: 

1. Pakeisti Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimą Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (tolia – Nutarimas): 

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Nustatyti, kad, remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti 

atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų 

tvarkytojų 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros.“ 

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Nustatyti, kad, remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti 

atliekamos energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2022–

2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.“ 

1.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f5e2145b12c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=2a8fdc63-1e6e-42f5-bd6c-04bdd11d90da
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„4. Nustatyti, kad geriamojo vandens tiekėjų ir (ar) nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo 

vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 

2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra gali 

būti vykdoma vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, atliekant tik Techninės 

užduoties 9.6.1, 9.6.2 ir 9.6.3 papunkčiuose nustatytas patikros procedūras ir šiame punkte 

nurodytiems geriamojo vandens tiekėjams ir (ar) nuotekų tvarkytojams pateikiant auditoriui tik 

Techninės užduoties 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6 ir 8.1.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus.“ 

2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę 

užduotį: 

2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 

įstatymu, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų 

standartu (toliau – TSPS 4400), Įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos 

aprašu (toliau – RAS aprašas), šia Technine užduotimi bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į 

sektorių, kuriame veikia Įmonė:“ 

2.2. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„9.7. Detalus Patikros procedūrų aprašymas, duomenų (informacijos) šaltiniai, atsižvelgiant 

į sektoriaus, kuriame veikia Įmonė, specifiką, pateikiamas Techninės užduoties 1 priede.“ 

2.3. Papildyti 9.8 papunkčiu: 

„9.8. Negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio Patikros procedūrai atlikti, Audito 

įmonė turi kreiptis raštu į tikrinamos Įmonės vadovą arba kitą Įmonės vadovo arba kito Įmonės 

valdymo organo įgaliotą asmenį su prašymu raštu nurodyti duomenų (informacijos) nepateikimo 

priežastis.“ 

2.4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„11.  Patikros ataskaitoje aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas ir 

pateikiamas detalus faktinių pastebėjimų apibūdinimas.‘‘ 

2.5. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„12. Audito įmonės pasirašyta Patikros ataskaita kartu su Patikros procedūroms atlikti 

naudota esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas, tikrinamos Įmonės vadovo 

arba kito Įmonės vadovo arba kito Įmonės valdymo organo įgalioto asmens rašytiniai paaiškinimai 

ir kita svarbi informacija, reikalinga Patikros rezultatų vertinimui, kurią pateikti nurodyta Techninės 

užduoties 2 priede) turi būti pateikta Įmonei popierine ir (ar) elektronine forma.“ 

2.6. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

2.7. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama) bei nustatyti, kad šiuo 

nutarimu patvirtintas Techninės užduoties 2 priedas būtų taikomas atliekant energetikos įmonių, 

geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2021 metų 

ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras bei atliekant 

energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2021–2022 metų 

ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras. 

2.8. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2.9. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2.10. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2.11. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2.12. Pakeisti 8 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

Tarybos pirmininkas     Renatas Pocius 

_______ 

 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-I-4-1 

priedas 2022-04-04.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f5e2145b12c11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=2a8fdc63-1e6e-42f5-bd6c-04bdd11d90da
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IS-944/669-I-5 priedas 

 

VERT 2022-03-25 pranešimas. VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Klaipėdos nafta“ 

naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimus. 

Taisyklių pakeitimų tikslas ‒ išimtinai užtikrinti efektyvų ir rinkos dalyvių lūkesčius 

atitinkantį SGD terminalo pajėgumų paskirstymą per AB „Klaipėdos nafta“ 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. 

Taisyklėse atnaujinta Klaipėdos SGD terminalo metinė pajėgumų paskirstymo procedūra šių 

metų ketvirtajam ketvirčiui. Pagal iki šiol galiojusias terminalo taisykles, metinės procedūros metu 

paskirstant SGD terminalo pajėgumus, pirmenybė buvo suteikiama tiems terminalo naudotojams, 

kurie užsisako didžiausius pajėgumų kiekius, taip pat atsižvelgiant į klientų pageidaujamą 

pajėgumų rezervavimo trukmę. 

Siekiant užtikrinti galimybes terminalo paslaugomis pasinaudoti kuo didesniam klientų 

ratui, atnaujintose taisyklėse nustatyta, kad vienas terminalo naudotojas negalėtų prašyti daugiau nei 

pusės paskirstomų terminalo pajėgumų. Tuo atveju, kai terminalo pajėgumų pasiūla viršija 

paklausą, pajėgumai būtų paskirstomi 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 paskirstyti ilgalaikius pajėgumus. 

Pagal pakeistas taisykles pajėgumai būtų paskirstomi nuo 2023 metų. 

Pagal šiuos taisyklių pakeitimus spalį‒gruodį būtų paskirstoma ne mažiau nei 8 TWh SGD 

terminalo pajėgumų.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-25/vert-suderino-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu-pakeitimus.aspx
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IS-944/669-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 

 2022-03-29 Nr.  

                 

(21.2-25Mr)3-461 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO 

IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo“ 

projektą (toliau – Nutarimo projektas) išvadoms gauti. 

 Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. priimto Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) nuostatas. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Nutarimo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu pagal galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 

dalies nuostatas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti 

Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 

„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.8 papunkčiu Energetikos ministerija įgaliota tvirtinti Kompensacijų 

už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Pagal Kompensacijos už rezervinę 

galią nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už 

rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ įsakymu (toliau – 

Metodika), apskaičiuojama su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų 

kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2022 m. kovo 24 d. priėmus Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio pakeitimus, kurie reglamentuoja 

kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo taikymą nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojams, aukščiau minėtų nuostatų buvo atsisakyta.  

Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio nuostatomis 

nustatyta, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi 

aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo 

paslaugą šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama 

pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką ir taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dac01410af4811ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4cec1
mailto:info@enmin.lt
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teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai.  

 

II. Siūlomos 

priemonės 

Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo 

Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymą“ 1.8 papunkčiu suteiktus įgaliojimus Energetikos ministerijai 

tvirtinti Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką pripažinti 

netekusiais galios. 
Nutarimo projektu atlikti kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai. 

Siūloma nustatyti, kad Nutarimo projekte dėstomos nuostatos įsigaliotų 

iki Šilumos ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų įsigaliojimo, t. y. 2022 m. 

gegužės 31 d. 

III. Priemonių 

kaštai 

         Nutarimo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.  
IV. Nauda 

visuomenei 

         Teisės aktas atitiks aukštesnės galios teisės akto – Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas.  

Priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Kartu su Nutarimo projektu iki 2022 m. gegužės 31 d. turėtų būti pripažintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro  2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos 

už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ netekusiu galios.  

Nutarimo projektas neįgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatų, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Suinteresuotas institucijas prašome per 10 darbo dienų nuo 

Nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus.  

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

V. Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

________ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-II-1-1 priedas 2022-04-04.zip). 

mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dac01410af4811ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4cec1
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IS-944/669-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Institucijoms pagal sąrašą 

 

 

 2022-03-31 Nr. (21.2-25Mr)3-479 

                 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO 

IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu 

Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – įsakymo projektas) išvadoms gauti. 

Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos nuostatų įgyvendinimo plano 6.2.6 punkto nuostatas – skatinti žemos temperatūros 

tinklų plėtrą ir pastatų šildymo sistemų modernizavimą, užtikrinant šilumos sistemų efektyvesnę 

veiklą.  

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įsakymo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

I. Sprendžiama 

problema  

1. Rekonstruojant vartotojų sistemas būtina pereiti prie efektyvesnių 

nepriklausomų sistemų, siekiant šalinti priklausomų sistemų trūkumus ir 

mažinti šilumos vartojimą. 

Šiuo metu teisiniu reglamentavimu nustatyta, kad  projektuojant ir 

statant ar rekonstruojant šilumos punktus taikomos Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklių1 (toliau – taisyklės) nuostatos, kurios nustato, 

kad vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali būti 

priklausomosios ir nepriklausomosios. Iki 1997 m. pastatytų daugiabučių 

gyvenamųjų namų, kuriems tiekiama centralizuota šiluma, yra įrengti šilumos 

punktai, kuriuose sumontuota priklausoma šilumos tiekimo sistema, tačiau ši 

schema turi nemažai trūkumų. Tokių kaip: pažeista vamzdynų izoliacija didina 

šilumos nuostolius, kurie padalijami visiems butų savininkams; įrengimus reikia 

nuolat prižiūrėti ir stebėti, ar nėra vandens nutekėjimų; šilumos punkto 

automatikos prietaisai dirba nepatikimai; gyventojai negali taupyti šilumos 

(mažinti šilumos vartojimo).   

         2. Taisyklės nustato tam tikrus vidaus ir lauko šildymo sistemų veikimo 

 
1 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e69ea30b0c511ecaf79c2120caf5094
mailto:info@enmin.lt
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parametrus, kurie turi užtikrinti prie šilumos tiekimo tinklų prijungiamus 

šilumos punktus, atitinkamai subalansuojant slėgių skirtumus tarp vidaus ir 

lauko šilumos sistemų, kad projektuotojas parinktų reikiamus temperatūros 

reguliavimo įrenginius. Deja, praktikoje buvo pastebėtos tam tikros teisinio 

reguliavimo spragos, nes nebuvo sumontuoti reikiami slėgio perkryčio 

reguliatoriai. Todėl taisyklėse turi būti nustatomas slėgio perkryčio reguliatorių 

montavimo reikalavimas, siekiant užtikrinti tolygaus šildymo parametrus.  

            3. Šiuo metu galiojančios taisyklės nesudaro prielaidų žemos 

temperatūros tinklų plėtrai, nes nustato, kad mažiausia vartotojui patiekto 

šilumnešio temperatūra turi būti, esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai – ne 

mažesnė kaip 65 °C, kai ruošiamas karštas vanduo; kitais atvejais, kai šildymo 

sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens pamaišymo elevatoriumi 

arba siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį; o šilumnešio, tiekiamo į šildymo 

sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba rekonstruojant 

esamų namų šildymo sistemas – 80 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos 60 °C 

(esant projektinei išorės temperatūrai). 

 

II. Siūlomos 

priemonės 

         1. Siūloma nustatyti, kad šilumos punkto rekonstrukcijos metu 

priklausoma šildymo sistema turėtų būti keičiama į nepriklausomą, karšto 

vandens ruošimui įrengiamas individualus šilumokaitis, šilumos apskaita, 

kontrolės ir automatikos prietaisai ir kt. Nepriklausomos šildymo sistemos 

įrengimas įgalina daugiabučio namo šildymo sistemoje palaikyti pastovų 

reikiamą slėgį ir apsaugo nuo slėgių svyravimų išorės tinkluose, namo 

vamzdžių ar radiatorių avarijų, butų užpylimo pavojaus. Esant šiai 

nepriklausomai šildymo sistemai, gyventojai be papildomo susitarimo su 

šilumos tiekėju gali savo nuožiūra įjungti ar atjungti daugiabučio namo šildymą.  

            2. Siekiant užtikrinti vidaus šildymo sistemų efektyvų ir kokybišką 

reguliavimą taisyklėse siūloma nustatyti, kad slėgio perkryčio reguliatoriai turi 

būti montuojami visuose šilumos punktuose. Taip pat nustatoma, kad 

temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio perkrytis 

visame jo darbo diapazone.  

 3. Sudaryti palankesnes sąlygas projektuojamų, naujai statomų ar 

rekonstruojamų namų šildymo sistemų prijungimui prie žemos temperatūros 

tinklų. Taisyklėse siūloma nustatyti, kad esant uždarajai šilumos tiekimo 

sistemai, kad būtų užtikrinama galimybė šilumos punktuose paruošti ne 

mažesnės kaip 52°C temperatūros karštą vandenį, jei yra karšto vandens 

tiekimo apkrova ir šilumos tiekėjui, vadovaujantis teisės aktais nustatytu 

periodiškumu ir užtikrinamas sąlygų  atlikti legioneliozės prevencijas 

sudarymas, kitais atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be 

grąžinamo vandens pamaišymo elevatoriumi arba siurbliu) – pagal pastatų 

šildymo poreikį parenkama atsižvelgiant į  šilumos tiekėjo išduotas prijungimo 

sąlygas prisijungimo taške. 
 

III. Priemonių 

kaštai 

         Įsakymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.  
IV. Nauda 

visuomenei 

         Siūlomi taisyklių pakeitimai prisidėtų prie efektyvesnio ir kokybiškesnio 

vidaus ir lauko šildymo sistemų veikimo. Rekonstruotas šilumos punktas su 

pertvarkytomis į nepriklausomas šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas 

šilumos suvartojimą sumažina 15-20 proc., o investuotos lėšos atsiperka per 3 - 

5 metus.  Žemos temperatūros darbo režimas sumažintų šilumos trasų 

nuostolius, o taip pat padidintų vamzdyno ilgaamžiškumą, sumažintų šilumos 

energijos gamybos kiekius, sudarytų prielaidas CO2 emisijų mažinimui. 

Tikimasi, kad žemos temperatūros darbo režimas šilumos tiekimo savikainą 
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mažintų apie 5,3 proc. Žemos temperatūros režimas vartotojo šilumos punkto 

eksploatacijos kaštų nedidintų, o darbo režimas mažintų kalcio nuosėdų 

formavimąsi karšto vandens  šilumokaičiuose, todėl toks režimas mažintų 

šilumokaičio eksploatacijos kaštus.  

Priėmus Įsakymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įsakymo projekte siūlomiems pakeitimams įgyvendinti iki šio įsakymo įsigaliojimo kitų 

teisės aktų pakeisti nereikės.  

Įsakymo projektas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatas, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės 

sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Suinteresuotas institucijas prašome per 10 

darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus.  

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

3. Įsakymo projektas,  1 lapas. 

4. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dzermeikiene, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

_______ 

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO 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-944/669-II-2-1 priedas 2022-04-04.zip). 

mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9e69ea30b0c511ecaf79c2120caf5094
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IS-944/669-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Projektas Nr. XIIIP-5202(3) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375  

1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 

STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO,  

54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU  

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

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

„2. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 

plėtrą ir integraciją į energetikos sistemą, skatinti tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir diegimą 

bei pagamintos energijos vartojimą, ypač atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius 

įsipareigojimus, aplinkos apsaugos, iškastinių energijos išteklių tausojimo, priklausomybės nuo 

iškastinių energijos išteklių ir energijos importo mažinimo, atsinaujinančių energijos išteklių 

integravimo į energetikos sistemą sąnaudas, energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą 

bei kitus valstybės energetikos politikos tikslus, įvertinus energijos tiekimo saugumo ir patikimumo 

reikalavimus, taip pat į vartotojų teisių ir teisėtų interesų į atsinaujinančių energijos išteklių 

prieinamumą, tinkamumą ir pakankamumą apsaugos užtikrinimo ir finansinės paramos stabilumo 

energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams principus; taip pat skatinti atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtrą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – jūrinė teritorija), taip kuriant pridėtinę vertę 

valstybei ir vartotojui bei užtikrinant energetinę nepriklausomybę ir energetikos saugumą.“ 

2. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Pagrindinis šio įstatymo uždavinys – siekti, kad 2030 metais energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų ir kad ši dalis toliau būtų didinama, tam 

panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 

technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą.“ 

3. Pakeisti 1 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šio įstatymo uždaviniai atskiruose energetikos sektoriuose: 

1) 2030 metais atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su transporto sektoriaus 

galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 15 procentų. 

Didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, 

cukrų ir aliejinių augalų bei augalų, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje kaip pagrindinis pasėlis 

energijos gamybos tikslais, dalis turi būti ne daugiau kaip vienu procentiniu punktu didesnė negu 

tokio kuro dalis transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo 2020 metais, bet ne didesnė 

kaip 7 procentai transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo, o siektina biodegalų, 

pagamintų iš žaliavų, ir kitų degalų, numatytų šio įstatymo 6 straipsnio 14 punkte nurodytame 

energetikos ministro tvirtinamame sąraše, dalis sudarytų ne mažiau kaip 3,5 procento transporto 

sektoriaus galutinio energijos suvartojimo; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a299eff0ac3e11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e412bb37-4a14-4ea2-a32f-b3367ed7f079
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2) 2030 metais elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį, 

apskaičiuojamą šio įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, palyginti su šalies bendruoju 

galutiniu elektros energijos suvartojimu, siekti padidinti ne mažiau kaip iki 70 procentų, ir siekti, 

kad 2045 metais ši dalis sudarytų 100 procentų; 

 

 

3) 2030 metais centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 90 procentų, o namų 

ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse 

padidinti ne mažiau kaip iki 80 procentų.“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 192 dalimi: 

„192. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kaina 

(toliau – sandorio kaina) – šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos 

gamintojo, elektrinę eksploatuojančio jūrinėje teritorijoje, konkurse laimėta kaina, už kurią 

gamintojas sutinka parduoti pagamintą elektros energiją.“ 

2. Buvusią 2 straipsnio 192 dalį laikyti 193 dalimi. 

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 321 dalimi: 

„321. Iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio 

modernizavimas – iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio 

atnaujinimas (pagerinimas), įskaitant visų arba dalies elektrinės įrenginių ar įrangos pakeitimą ir 

(arba) elektrinės elektros energijos gamybos įrenginio valdymo sistemų pakeitimą, siekiant pakeisti 

elektrinės įrengtąją galią ar elektros energijos gamybos įrenginio galią ir (arba) padidinti elektrinės 

ar elektros energijos gamybos įrenginio naudingumą.“ 

4. Buvusią 2 straipsnio 321 dalį laikyti 322 dalimi. 

 

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 3 straipsnio 2 dalį nauju 2 punktu: 

„2) sandorio kaina;“. 

2. Buvusius 3 straipsnio 2 dalies 2–7 punktus laikyti atitinkamai 3–8 punktais. 

3. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta skatinimo priemonė asmenims, išskyrus 

atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, taikoma tik tuo atveju, kai jie šio įstatymo ir jo 

įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka įgyja ir turi teisę į šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte 

nurodytas skatinimo priemones. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta skatinimo priemonė 

atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms taikoma Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 2 

dalyje ir 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“ 

4. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta skatinimo priemonė taikoma elektros energijos 

gamintojams, kurie šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka įgyja ir turi teisę į 

šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą skatinimo priemonę ir kurių eksploatuojamos elektrinės 

įrengtoji galia yra mažesnė kaip:“. 

5. Papildyti 3 straipsnį 7 dalimi: 

„7. Skatinimo priemones taikančios institucijos ir įstaigos Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos prašymu ir prašyme nustatytais terminais teikia Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai informaciją apie atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams, skirtiems 

elektros energijai savo reikmėms ir ūkio poreikiams gaminti, pritaikytas skatinimo priemones ir jų 

mastą.“ 

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas 
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1. Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 1 dalies 8 punktą. 

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) derina savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

projektus;“. 

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„11 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba: 

1) tvirtina didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką; 

2) tvirtina didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą, kontroliuoja, kaip jos taikomos; 

3) tvirtina didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodiką; 

4) tvirtina didžiausią galimą sandorio kainą ir kontroliuoja, kaip ji taikoma; 

5) apskaičiuoja žemiausią sandorio kainos ribą, kuri yra lygi 60 procentų Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nustatytos didžiausiosios galimos sandorio kainos (toliau – 

žemiausia riba); 

6) nustato pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

kiekio apskaičiavimo tvarką;  

7) nustato elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių 

patenkančios elektros energijos apskaitos prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus; 

8) tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo sąnaudas bei 

papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių išteklių 

naudojimo plėtra; 

9) nagrinėja šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytus skundus; 

10) tvirtina ketinimų protokolo pavyzdinę formą; 

11) nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas; 

12) prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo 

įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos prijungimo įmokos, ir biodujų supirkimo 

skaidrumą; 

13) rengia ir tvirtina skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus; 

14) rengia ir tvirtina Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti 

Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos 

Baltijos jūroje jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių 

plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Konkursų organizavimo ir leidimų 

išdavimo tvarkos aprašas); 

15) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir konkursus; 

16) nustato įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą; 

17) prižiūri ir kontroliuoja, ar energijos tiekėjas savo galutiniams vartotojams teikia 

informaciją apie tai, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro 

atsinaujinančių išteklių energija; 

18) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.“ 

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„13 straipsnis. Atsinaujinančių išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti plėtra yra viena iš 

valstybės energetikos politikos vystymosi krypčių, į kurią turi būti atsižvelgiama rengiant 

Nacionalinį pažangos planą ir nacionalines plėtros programas. 

2. Siekiant šio įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodyto uždavinio, iki 2030 metų 

sausumos teritorijoje pagamintas metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, 
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apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, turi sudaryti ne mažiau kaip 5 TWh, 

nepaisant elektros energijos gamybai naudojamos ar planuojamos naudoti atsinaujinančių energijos 

išteklių rūšies, o jūrinėje teritorijoje pagamintas metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 2 TWh. 

 

3. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka apskaičiavus, kad gamintojų sausumos teritorijoje 

pagamintas ir planuojamas pagaminti metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis 

sudaro 5 TWh ir daugiau, asmenys turi teisę statyti ar įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančias 

elektrines, kuriose pagamintai elektros energijai netaikomos šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos 

skatinimo priemonės. Šioje dalyje nurodytas metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos kiekis netaikomas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau 

– gaminantis vartotojas) veiklos plėtrai.  

4. Kai elektrinių metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis, 

apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, pasiekia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 

gamybos kiekį, pradėtas aukcionas užbaigiamas vadovaujantis šiuo įstatymu ir jo 

įgyvendinamaisiais teisės aktais, o naujas aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais 

neorganizuojamas. 

5. Vertinant, kiek elektros energijos pagaminta ir planuojama pagaminti siekiant šio 

straipsnio 2 dalyje nurodyto kiekio, elektrinių elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

kiekis apskaičiuojamas įvertinant gaminančių vartotojų ir asmenų, kuriems taikomos ir kuriems 

netaikomos šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos skatinimo priemonės: 

1) elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, praėjusiais kalendoriniais 

metais pagamintą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

2) turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, 

kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, elektrinėse planuojamą 

pagaminti metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

3) elektrinėse, trumpiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, planuojamą pagaminti 

metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį; 

4) asmenims, dalyvavusiems aukcione, paskirtą elektros energijos gamybos kiekį. 

6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi pagaminto ir planuojamo 

pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarka, vieną kartą per 

metus iki einamųjų metų kovo 1 dienos apskaičiuoja pagamintą ir planuojamą pagaminti elektros 

energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį ir informaciją apie tai skelbia savo interneto svetainėje. 

7. Gaminančių vartotojų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių įrengtoji suminė 

galia apskaičiuojama kaip šių elektrinių įrengtųjų galių, nurodytų galiojančiuose leidimuose plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimuose gaminti elektros energiją, rangovų 

deklaracijose, kurios pateikiamos elektros tinklų operatoriui, ir prijungimo sąlygose, išduotose 

elektros energiją gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais 

ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurioms 

Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, suma. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją suminę galią 

savo interneto svetainėje. 

8. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kasmet iki kovo 31 dienos apskaičiuoja : 

1) rodiklį, rodantį, kokią procentinę dalį sudaro gaminančių vartotojų ir gamintojų, elektros 

energiją gaminančių iš atsinaujinančių išteklių tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, elektrinių 

įrengtoji suminė galia, palyginti su visų veikiančių elektrinių įrengtąja sumine galia, ir šį rodiklį 

skelbia savo interneto svetainėje. Visų veikiančių gaminančių vartotojų atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių ir gamintojų, naudojančių atsinaujinančius išteklius elektros energijai 

gaminti tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, įrengtoji suminė galia apskaičiuojama kaip šių 

elektrinių įrengtųjų galių, nurodytų galiojančiuose leidimuose gaminti elektros energiją ir rangovų 

deklaracijose, kurios pateikiamos elektros tinklų operatoriui, suma. Visų veikiančių elektrinių 
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įrengtoji suminė galia apskaičiuojama kaip gaminančių vartotojų atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių, gamintojų, naudojančių atsinaujinančius ir neatsinaujinančius išteklius 

elektros energijai gaminti, elektrinių įrengtųjų galių suma; 

2) skatinimo priemonių, praėjusiais kalendoriniais metais pritaikytų atsinaujinančius 

išteklius naudojantiems įrenginiams, skirtiems elektros energijai savo reikmėms ir ūkio poreikiams 

gaminti, taip pat gaminančių vartotojų įrenginiams, mastą ir šią informaciją skelbia savo interneto 

svetainėje; 

3) gaminančių vartotojų elektrinių, didesnių kaip 30 kW įrengtosios galios, ir didesnių kaip 

30 kW įrengtosios galios elektrinių, naudojančių atsinaujinančius išteklius elektros energijai 

gaminti tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, skaičių ir elektros energijos gamybos kiekius ir šią 

informaciją skelbia savo interneto svetainėje. 

9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, remdamasi šio straipsnio 8 dalyje nurodytais 

duomenimis ir informacija, kasmet iki gruodžio 1 dienos įvertina, ar šio straipsnio 8 dalies 1 punkte 

nurodytas rodiklis neviršija 8 procentų, ir, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos ir skirstomųjų 

tinklų operatoriais, nustato atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių, skirtų elektros energijai 

gaminti savo reikmėms ir ūkio poreikiams, įtaką tinklams, ir nuo 2026 m. gruodžio 1 dienos kasmet 

iki liepos 1 dienos teikia Energetikos ministerijai pasiūlymus dėl elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių plėtros reguliavimo ir įrenginių, skirtų elektros energijai iš atsinaujinančių 

išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams gaminti, apmokestinimo.“ 

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Asmuo, planuojantis statyti ar įrengti elektrinę, turi teisę, išskyrus atvejus, kai elektrinė 

statoma ar įrengiama jūrinėje teritorijoje, pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu 

tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į elektros tinklų operatoriaus nurodytą elektros 

tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems 

technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina elektros tinklų 

operatorius.“ 

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu: 

„151 straipsnis. Konsultavimas veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais 

1. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Lietuvos energetikos agentūra) 

teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą veiklos elektros energetikos sektoriuje klausimais, taip pat 

dėl galimų skatinimo priemonių atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams. 

2. Lietuvos energetikos agentūra, remdamasi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir 

įmonių interneto svetainėse skelbiama informacija, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos, Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, 

savivaldybių, elektros tinklų operatorių pateikta informacija apie procedūras ir leidimus, reikalingus 

atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir (ar) įrenginių statybai ir (ar) įrengimui, 

modernizavimui, parengia ir savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją apie 

nurodytas procedūras ir leidimus, veiklos elektros energetikos sektoriuje galimybes, galimas gauti 

skatinimo priemones atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams. Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba, Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, 

savivaldybės ir elektros tinklų operatoriai užtikrina aktualios informacijos skelbimą savo interneto 

svetainėse.“ 

 

9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„16 straipsnis. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų 

gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių išdavimas 
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1. Esami elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai gali būti 

plėtojami ar nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai 

naujoje vietoje įrengiami Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, išskyrus atvejus, 

numatytus Elektros energetikos įstatyme, kai toks leidimas nereikalingas. 

2. Leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimus gaminti elektros 

energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, leidimus modernizuoti elektrinę ar elektros energijos 

gamybos įrenginį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Šių leidimų išdavimo tvarką 

ir sąlygas, jų galiojimo terminus ir galiojimo terminų pratęsimo tvarką bei sąlygas nustato Elektros 

energetikos įstatymas.“ 

 

10 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„18 straipsnis. Elektros tinklų pajėgumo padidinimas ir elektros tinklų plėtra 

elektrinėms ir energijos gamybos įrenginiams prijungti 

1. Kai elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo ir elektros tinklų operatorius sudaro elektrinės 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, elektros tinklų operatorius nedelsdamas, 

atsižvelgdamas į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių 

elektros tinklų operatoriaus sausumos teritorijoje valdomiems tinklams, įskaitant tinklams 

eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir 

didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. 

2. Jeigu yra duomenų, pagrindžiančių prielaidą, kad elektros tinklų operatorius nevykdo 

savo įsipareigojimų pagal šio skirsnio nuostatas, elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo turi teisę 

reikalauti, kad elektros tinklų operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu 

mastu elektros tinklų operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros 

tinklų sistemą bei didinti elektros tinklų pajėgumą. 

3. Šio įstatymo 22 straipsnyje numatyto konkurso laimėtojas įrengia, eksploatuoja, 

nuosavybės teise valdo infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančius išteklius naudojančioms 

elektrinėms prijungti prie elektros perdavimo tinklų, nuo šių elektrinių iki elektros tinklų 

operatoriaus nurodyto prijungimo taško ir atsakomybės ribų transformatorių pastotėje sausumos 

teritorijoje ir padengia transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros, reikalingos šioms 

elektrinėms prijungti, sąnaudas.“ 

 

11 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

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

„2. Prekybą elektros energija vykdant elektros energijos biržoje, elektros energijos gamyba 

iš atsinaujinančių išteklių skatinama Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui sumokant: 

1) aukcione laimėtą kainos priedą, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje 

Lietuvos zonoje valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma yra mažesnė už 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją kainą arba jai lygi; 

2) aukcione laimėto kainos priedo dalį, kuri apskaičiuojama kaip Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytos didžiausiosios kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos 

biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos skirtumas, kuris negali būti didesnis negu aukcione 

laimėtas kainos priedas, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje 

valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma yra didesnė už Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją kainą.“ 

2. Papildyti 20 straipsnį 21 dalimi: 

„21. Prekybą elektros energija vykdant pagal dvišales sutartis, elektros energijos gamyba iš 

atsinaujinančių išteklių skatinama Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui sumokant: 

1) aukcione laimėtą kainos priedą, kai sutartyje nustatyta kaina yra lygi ar mažesnė už kitos 

paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinę kainą ir kai kitos paros 
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prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos 

priedo suma yra mažesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją 

kainą arba jai lygi; 

2) aukcione laimėto kainos priedo dalį, kuri apskaičiuojama kaip Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nustatytos didžiausiosios kainos ir sutartyje nustatytos elektros energijos 

valandinės kainos skirtumas, kuris negali būti didesnis negu aukcione laimėtas kainos priedas, kai 

sutartyse nustatytos elektros energijos valandinės kainos ir aukcione laimėto kainos priedo suma yra 

didesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą didžiausiąją kainą.“ 

3. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui aukcione laimėtas kainos priedas nemokamas 

už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, 

kai elektros energija parduodama elektros energijos biržoje, arba dvišalėje sutartyje nustatyta 

elektros energijos valandine kaina, kai elektros energija parduodama pagal dvišales sutartis, yra 

didesnė už didžiausiąją kainą ar jai lygi, ir (ar) už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros 

energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina, kai elektros energija parduodama elektros 

energijos biržoje, 6 valandas ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi, arba kai dvišalėje 

sutartyje nustatyta elektros energijos valandinė kaina, kai elektros energija parduodama pagal 

dvišales sutartis, yra mažesnė už nulį arba jam lygi. Gamintojui kainos priedas taip pat nemokamas 

nuo to mėnesio, kurį faktiškai pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis 

pasiekia gamintojui aukcione paskirtą metinį elektros energijos gamybos kiekį.“ 

4. Papildyti 20 straipsnį 51 dalimi: 

„51. Ketinimų protokolas, kurį pasirašo asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, galioja 

270 kalendorinių dienų. Asmuo, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Vyriausybės nustatyta 

tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aukciono laimėtojo 

paskelbimo dienos pratęsia ketinimo protokolo galiojimą ir pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą 

Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.“ 

5. Pakeisti 20 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atskaitinę kainą nustato konkrečiam 

aukcionui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki informacijos apie aukcioną paskelbimo dienos. Ši kaina 

yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje.“ 

6. Pakeisti 20 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„12. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų 

patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu šio įstatymo ir Elektros 

energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų 

protokolo pratęsimo ir į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl leidimo plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. 

Jeigu aukciono laimėtojas per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar 

jo galiojimas panaikinamas Energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nustatytais 

pagrindais, arba aukciono laimėtojas nesikreipia į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų protokolo 

pratęsimo, aukciono laimėtojas per vieną mėnesį nuo bent vienos iš nurodytų aplinkybių atsiradimo 

dienos išbraukiamas iš aukciono laimėtojų sąrašo.“ 

7. Pakeisti 20 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„19. Šio straipsnio 18 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama skirtumą tarp gamintojui 

aukcione paskirto 3 metų elektros energijos gamybos kiekio ir faktinio 3 metų elektros energijos 

gamybos kiekio, įskaitant dėl šio straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytų aplinkybių 

nepagamintą elektros energijos kiekį ir leidžiamą nepagaminti ne didesnį kaip 20 procentų elektros 

energijos kiekį, padauginus iš gamintojo laimėto kainos priedo ir elektros energijos vidutinės 

praėjusių metų kainos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje sumos. Gautos lėšos naudojamos 

Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytoms viešuosius interesus 

atitinkančioms paslaugoms finansuoti.“ 

8. Pakeisti 20 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„22. Lietuvos energetikos agentūra kartu su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, 

vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka, ne rečiau kaip vieną kartą tvarkaraščio galiojimo 

metu atlieka technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų 

plėtros ir paramos schemos vertinimą, atsižvelgdamos į tai, kokį poveikį turėtų galimi paramos 

schemos pakeitimai, ir šį vertinimą pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai. Vyriausybės įgaliota 

institucija, remdamasi šiuo vertinimu, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vertinimo atlikimo 

pabaigos, atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus energetikos politikos 

strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

apskaičiuotą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį, parengia ir teikia 

Vyriausybei tvirtinti pakeistą tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama.“ 

 

12 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 201 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Gaminantys vartotojai ir asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę 

įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurių įrengtoji galia neviršija vartotojo 

objektui suteiktos leistinosios naudoti galios ir nėra didesnė kaip 1 MW. Gaminančių vartotojų ar 

asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais elektrinės, kurios yra geografiškai nutolusios 

Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos, 

įrengtoji galia neribojama atsižvelgiant į vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios 

dydį, bet negali būti didesnė kaip 1 MW.“ 

2. Pakeisti 201 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Elektros energija gali būti gaminama gaminančio vartotojo elektrinėje, kuri yra 

geografiškai nutolusi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos 

vartojimo vietos. Tokioje elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su 

elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, visas pagamintas elektros energijos kiekis ar 

atskiram gaminančiam vartotojui priskirta jo dalis laikomi patiektais į elektros tinklus, nepaisant 

gaminančio vartotojo ar jų grupės elektros energijos vartojimo kiekio. Tokiu atveju gaminančio 

vartotojo elektros energijos vartojimo vieta gali būti susieta tik su viena to paties gaminančio 

vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma elektrine arba jos dalimi.“  

3. Pakeisti 201 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, elektrinės gali 

būti statomos, įrengiamos ir eksploatuojamos Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka kitų 

asmenų, turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros 

energiją, ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų. Tokiu atveju gali būti statomos ir įrengiamos 

tik naujos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės, kurių statybai ar įrengimui naudojama 

anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga.“ 

4. Pakeisti 201 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„10. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių 

įrengtoji suminė galia neturi viršyti 1 GW. Pasiekus 1 GW gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją 

suminę galią, Vyriausybės įgaliota institucija atlieka technologinį ir ekonominį gaminančių 

vartotojų elektrinių plėtros vertinimą ir, atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, teikia Vyriausybei 

pasiūlymą dėl gaminančių vartotojų elektrinių įrengtosios suminės galios didinimo arba 

argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė gaminančių vartotojų elektrinių plėtra neturėtų būti 

skatinama.“ 

 

 

13 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 



 

63 

„1. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka elektrinę sausumos teritorijoje 

pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka visas sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie elektros 

tinklų.“ 

2. Pripažinti netekusiomis galios 21 straipsnio 2 ir 3 dalis. 

 

14 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijos 

gamybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos 

Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje jūrinėje 

teritorijoje ir šių išteklių naudojimo skatinimas 

1. Vyriausybės įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 

17 punkte nurodytą tvarkos aprašą, atlieka jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, kurie 

reikalingi šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytam Vyriausybės nutarimui dėl Lietuvos 

Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos 

jūroje dalių, dėl kurių tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo (toliau 

– Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje) priimti ir (ar) įgyvendinti: 

1) organizuoja specialiojo plano parengimą; 

2) organizuoja specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 

3) organizuoja poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą; 

4) organizuoja kitų veiksmų, būtinų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių 

leistinumui ir galimybėms įvertinti, atlikimą. 

2. Vyriausybės įgaliota institucija organizuoja atsinaujinančius išteklius naudojančių 

elektrinių, numatytų Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, prijungimo 

prie perdavimo tinklų sausumos teritorijoje specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir 

jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Visi šio straipsnio 1 ir šioje dalyje numatyti tyrimai ir 

veiksmai gali būti finansuojami iš Vyriausybės įgaliotai institucijai skirtų valstybės biudžeto 

asignavimų ir (ar) lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių. 

3. Jūrinės teritorijos dalis (dalys) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių 

plėtrai ir eksploatacijai naudojama (naudojamos) tik turint Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos išduotą leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje jūrinės teritorijos dalį (dalis) atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai). 

Leidimas plėtrai ir eksploatacijai išduodamas 41 metams. Šio leidimo galiojimo terminą pratęsia 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neribotą kartų skaičių valstybės, kitų asmenų veiksmų ar 

nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, jeigu leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, 

kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia įrodymus, kad šio straipsnio 21 

dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sąlygas įvykdyti buvo vėluojama ar leidimo pratęsimo atveju 

suplanuotus darbus atlikti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos 

aplinkybių. 

4. Leidimai plėtrai ir eksploatacijai išduodami konkurso būdu.  

5. Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje rengiamas atsižvelgiant į 

šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir Nacionaliniame 

pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus ir (arba) pažangos 

uždavinius. Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas (konkursai) organizuojamas 

(organizuojami) ir leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje dalyje numatytais atvejais 

išduodamas (išduodami) ne anksčiau, negu yra priimamas Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių 

plėtros jūrinėje teritorijoje. 

6. Elektros energijos gamyba atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse 

jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), vykdoma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, 

yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 
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7. Elektrinių jūrinės teritorijos dalyje (dalyse) statyba ir elektros energijos gamyba gali būti 

vykdoma bendrai su kitomis valstybėmis narėmis, kaip tai numatyta šio įstatymo 59 straipsnyje. 

8. Konkursas naudoti jūrinę teritoriją Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje nustatytose dalyse plėtojant ne  didesnės kaip šiame nutarime nustatytos įrengtosios 

galios elektrines, sandorio kainai, kuri turi būti didesnė už žemiausią ribą ir mažesnė arba lygi 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytai didžiausiajai galimai sandorio kainai, ir 

metiniam elektros energijos gamybos kiekiui, kuriam konkurso dalyvis pageidauja gauti sandorio 

kainą (toliau – skatinamas kiekis), gauti organizuojamas vadovaujantis Konkursų organizavimo ir 

leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų 

nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos interneto svetainėje dienos. Šio straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų 

veiksmų rezultatai bei šių tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidos viešai paskelbiami per 2 darbo 

dienas nuo jų gavimo dienos, tačiau ne vėliau, negu skelbiama informacija apie planuojamą 

organizuoti konkursą. Konkurso dalyvių registracija trunka 90 kalendorinių dienų nuo informacijos 

apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo dienos. Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba konkurso laimėtoją nustato per 60 kalendorinių dienų nuo konkurso dalyvių registracijos 

pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų motyvuotu konkurso komiteto, 

sudaryto Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, prašymu. 

Informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo diena nurodoma Vyriausybės 

nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje. 

9. Konkurse turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir (ar) juridiniai 

asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu 

veikiančios asmenų grupės, atitinkantys šias sąlygas: 

1) pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus ir kriterijus Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai pateikę dokumentus, įrodančius konkurso dalyvio bei jo akcininkų ir galutinių 

naudos gavėjų atitiktį europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams, numatytiems Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme; 

2) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad, konkurso dalyvį 

pripažinus konkurso laimėtoju, laimėtojas, įgyvendindamas elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje 

projektą, laikysis Vyriausybės nustatytų reikalavimų, kurie gali būti susiję su šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslais, investicijomis į aplinkos apsaugą, parama vietos 

bendruomenėms, mažų ir vidutinių įmonių įtraukimu į projekto įgyvendinimą ir (ar) naudojimusi 

infrastruktūra; 

3) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę Konkursų organizavimo ir leidimų 

išdavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus, patvirtinančius dalyvio atitiktį Vyriausybės 

nustatytiems reikalavimams dėl finansinio pajėgumo ir turimos patirties įgyvendinant elektrinių 

plėtros jūrinėje teritorijoje projektus;  

4) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad prisiima 

atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą; 

5) pasirašę Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą ketinimų protokolą 

ir pateikę Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmens prievolių 

įvykdymo užtikrinimą; 

6) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad statys naujas 

elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama 

anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga ir kurių įrengtoji galia yra ne mažesnė negu 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamoje informacijoje apie planuojamą 

organizuoti konkursą nurodyta elektrinių įrengtoji galia, nustatyta atsižvelgiant į jūrinės teritorijos 

tyrimus ir kitus veiksmus; 

7) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai sumokėję konkurso dalyvio mokestį, kuris 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatomas įvertinus konkurso organizavimo 

sąnaudas;  
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8) įrenginiams įsigyti nėra pasinaudoję šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais 

paramos šaltiniais; 

9) nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka; 

10) nėra iškelta restruktūrizavimo byla; 

11) nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti 

juridinį asmenį; 

12) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu; 

13) yra įvykdyti įsipareigojimai, susiję su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

mokėjimu, arba suderintas šių įsipareigojimų įvykdymo grafikas; 

14) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu; 

15) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimus ir 

baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, 

finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems 

interesams; 

 

• Seimo kanceliarijos teisės departamentas 2022-03-31: 

2. Projekto 16 straipsnyje dėstomo įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 15 punkte siūloma 

nustatyti, kad asmenys, siekiantys dalyvauti Konkurse, turi atitikti šią sąlygą: „per 

pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas 

veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimus ir 

baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir 

verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams“. Atkreipiame dėmesį, kad nuostatos pradžioje 

kalbama apie „nusikalstamas veikas“, ir ši sąvoka apima tiek nusikaltimus, tiek 

baudžiamuosius nusižengimus, o po to nuostatoje atskirai išskiriami ir nusikaltimai, ir 

baudžiamieji nusižengimai. Todėl teisės akto sistemiškumo požiūriu siūlytina visame 

nuostatos tekste vartoti sąvoką „nusikalstamos veikos“. Jei į šią pastabą nebūtų 

atsižvelgta, pažymime, kad Baudžiamasis kodeksas (toliau - BK) nenumato baudžiamųjų 

nusižengimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei, čia numatyti tik nusikaltimai 

intelektinei ir pramoninei nuosavybei, tad formuluotę tuomet reikėtų atitinkamai 

papildomai tikslinti. 

Komiteto nuomonė - Pritarti. 

Komiteto pasiūlymas:  

14 straipsnio 9 dalies 15 punktas išdėstomas pagal šią ir pagal 1-ą Teisės departamento 

pastabą: 

„15) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei 

nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir 

baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;“ 

 

16) juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis 

narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens 

vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) per pastaruosius 5 

metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, tarpininko 

kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimą; 
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• Seimo kanceliarijos teisės departamentas 2022-03-31: 

3. Projekto 16 straipsnyje dėstomo įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 16 punkte siūloma 

nustatyti, kad asmenys, siekiantys dalyvauti Konkurse, turi atitikti šią sąlygą: „juridinio 

asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) 

ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens 

vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą“. Nuostata 

koreguotina, nes:  

1) tarpininko kyšininkavimas pagal BK 226 straipsnį vadinamas „prekyba poveikiu“; 

2) kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą 

tvarką pagal BK 206 straipsnį vadinamas „Kredito, paskolos, tikslinės paramos, 

subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką“, t. y. patenka ir 

subsidijos bei dotacijos; 

3) nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas pagal BK 216 straipsnį vadinasi 

tiesiog „Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“, pinigai kaip atskira legalizuojamo 

turto rūšis nėra išskiriama; 

4) nuostatos pradžioje kalbama apie neišnykusį ar nepanaikintą teistumą juridinių asmenų 

vadovams, valdymo organo nariams, ūkinės bendrijos tikriesiems nariams bei fiziniams 

asmenims, o toliau tekste, kai kalbama apie konkrečius nusikaltimus, fiziniai asmenys 

nebėra minimi. 

Komiteto nuomonė - Pritarti. 

Komiteto pasiūlymas:  

14 straipsnio 9 dalies 16 punktas išdėstomas pagal šią ir pagal 1-ą Teisės departamento 

pastabą: 

„16) juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo 

arba dėl juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės 

bendrijos tikrojo nario (narių)  ar fizinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo 

priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, 

tarpininko kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, 

paskolos,  ar tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal 

paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos 

ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar 

realizavimą legalizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;“ 

 

17) nėra gauta parama, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderintą 

su vidaus rinka, išskyrus atvejus, kai neteisėtą ir nesuderinamą su vidaus rinka paramą asmenys yra 

grąžinę ir atlyginę nuostolius ir (ar) sumokėję palūkanas teisės aktuose nustatyta tvarka arba yra 

suderintas ir vykdomas paramos grąžinimo, nuostolių atlyginimo ir (ar) palūkanų mokėjimo 

grafikas; 

18) pateikę informaciją apie pagrindinius planuojamo įgyvendinti elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje projekto etapus, planuojamus statybų ir kitų susijusių darbų įgyvendinimo tvarkaraščius, 

kuriuose įtvirtinti terminai negali būti ilgesni negu šio straipsnio 21 dalyje nustatyti terminai, 
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planuojamus kitus, negu nurodyta šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje, finansavimo šaltinius bei 

kitą Vyriausybės nustatytą su elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektu susijusią informaciją 

bei įsipareigojimą laiku ir tinkamai laikytis pateiktų elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto 

įgyvendinimo terminų bei kitų teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų. 

 

• Seimo kanceliarijos teisės departamentas 2022-03-31: 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės 

technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 16 straipsnyje dėstomo įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje siūloma 

nustatyti sąlygas asmenims, siekiantiems dalyvauti Konkurse. Šio straipsnio 19 dalyje 

siūloma nustatyti, kokias sąlygas turi atitikti asmenys laimėję konkursą, kad jiems 

būtų išduotas leidimas eksploatacijai ir plėtrai. Atkreipiame dėmesį, jog tik iš 22 

straipsnio 19 dalies turinio galima daryti netiesioginę išvadą, kad asmenys, 

dalyvaujantys Konkurse iš anksto turi įsipareigoti, jog laimėjus konkursą jie turės 

leidimą gyventi Lietuvoje arba įsteigs juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje. 

Atkreipiame dėmesį, kad toks netiesioginis reikalavimų dėstymas neatitinka teisinio 

aiškumo principo. Be to, pažymime, kad nėra aiškūs ir konkursą laimėjusio asmens bei 

naujai įsteigto asmens teisinių santykių ir atsakomybės pagrindai. Šiame kontekste 

pažymėtina, kad konkurso dalyvis ir jo įsteigtas juridinis asmuo yra savarankiški teisės 

subjektai, konkurso dalyvio įsipareigojimai pagal konkurso sąlygas savaime nepereina 

jo įsteigtam juridiniam asmeniui. Atsižvelgiant į tai, projektas tobulintinas įstatymu 

įtvirtinant, kokia tvarka konkurso dalyvio įsipareigojimai pagal 22 straipsnio 9 dalies 

2, 4, 5, 6 pereina jo įsteigtam asmeniui ar kokiu kitu būdu konkurso dalyvis įvykdys 

nurodytus įsipareigojimus. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal 22 straipsnio 9 

dalies 5 punktą, konkurso dalyvis, o ne jo įsteigtas asmuo, pasirašo Elektros 

energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą ketinimų protokolą ir pateikia 

prievolių įvykdymo užtikrinimą.  

Manytume, kad šiuo atveju, kaip teisinio reguliavimo pavyzdys, atitinkantis teisinio 

aiškumo reikalavimą ir pašalinantis paminėtus neaiškumus, galėtų būti naudojama 

Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalis, kurioje pasisakoma dėl laimėjusio asmens ir 

asmens, kuriam suteikiama koncesija tarpusavio teisinių santykių ir atsakomybės 

pobūdžio: „Suteikiančioji institucija gali reikalauti, kad dalyvis, siekdamas tinkamai 

įvykdyti koncesijos sutartį, įsteigtų tam tikrą teisinę formą turintį juridinį asmenį. 

Reikalavimai dėl tokio juridinio asmens įsteigimo ir jo teisinės formos turi būti 

nustatyti koncesijos dokumentuose. Jeigu suteikiančioji institucija reikalauja iš 

dalyvio, kurio pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigti juridinį asmenį, koncesijos 

sutartis sudaroma su dalyviu ir su jo įsteigtu juridiniu asmeniu. Dalyvis ar ūkio 

subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už įsteigto juridinio asmens 

prievoles, susijusias su koncesijos sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir 

koncesijos dokumentuose”. 

Be to, atkreipiame dėmesį, jog siūlomas reguliavimas yra nepakankamas. Pažymėtina, 

jog įstatymo 22 straipsnio 9 ir 19 dalyse dalis reikalavimų sutampa, pavyzdžiui, 

sąlyga, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto 

procedūrų ne teismo tvarka, tačiau dalis reikalavimų yra keliama tik asmeniui, kuris 

siekia dalyvauti konkurse, pavyzdžiui, reikalavimas, kad juridinio asmens vadovas ar 

valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo 

neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Pastebėtina, kad įstatymo reikalavimai 

konkurso dalyviui (jo dalyviams, valdymo organo nariams) nebus taikomi jo įsteigtam 

juridiniam asmeniui, taigi siūlomas reguliavimas neužtikrins įstatymu siekiamų tikslų 

įgyvendinimo. Manytina, jog reikalavimai, keliami konkurse dalyvaujančiam 

asmeniui, ir reikalavimai, keliami jo įsteigtam asmeniui, kuriam suteikiamas leidimas, 

turi būti tokie patys ir tai turi būti aiškiai įtvirtinta įstatymu. 
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Komiteto nuomonė - Pritarti. 

Komiteto pasiūlymas:  

14 straipsnyje dėstomo įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 4, 12, 14, 15, 16, 19 punktus 

išdėstyti taip: 

„9. Konkurse turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai ir (ar) 

juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, ar jungtinės veiklos 

sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės, atitinkantys šias sąlygas: 

<...> 

4) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad 

įsipareigoja prisiimti atsakomybę už prisijungimą prie elektros perdavimo tinklų 

sausumos teritorijoje ir atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą 

disbalansą; 

<...> 

12) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu. Asmuo laikomas 

įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų; 

<...> 

14) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. 

Asmuo laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 

eurų; 

15) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 

už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei 

nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir 

baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams; 

16) juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo arba dėl juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar 

ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių)  ar fizinio asmens per pastaruosius 5 metus 

nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, 

sukčiavimą, kredito, paskolos,  ar tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos 

panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 

būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą legalizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą; 

<...> 

19) pateikę Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinimą, kad, 

laimėjus konkursą, įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, tuo 

atveju, kai konkurso laimėtojas yra fizinis asmuo, gauti leidimą gyventi Lietuvos 

Respublikoje, arba, kai konkurso laimėtojas yra juridinis asmuo, kitos valstybės 

narės juridinis asmuo ar organizacijos padalinys, įsisteigti Lietuvos Respublikoje. 

 

14 straipsnio 19 dalį išdėstyti taip: 

„19. Leidimai plėtrai ir eksploatacijai šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis 

išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba 

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių 

asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kurie šio 

straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka pripažinti konkurso laimėtojais.  Tais atvejais, kai 
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konkurso dalyvis įsteigia juridinį asmenį ar kitos organizacijos padalinį Lietuvos 

Respublikoje, siekiant gauti leidimą plėtrai ir eksploatacijai, konkurso dalyvis turi 

laiduoti, kad jo įsteigtas juridinis asmuo vykdys šio straipsnio 9 dalyje  nurodytas 

prievoles ir tinkamai įgyvendins šiame įstatyme nustatytus reikalavimus 

atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje 

teritorijoje. Šiam juridiniam asmeniui ar kitos organizacijos padaliniui mutatis 

mutandis taikomos šio straipsnio 9 dalyje nustatytos sąlygos. 

2) kurie yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu. Asmuo laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius 

su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų; 

3) kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; 

4) kurie prisijungimo įsipareigoja prisiimti atsakomybę už prisijungimą prie elektros 

perdavimo tinklų sausumos teritorijoje sąnaudas įsipareigoja padengti savo lėšomis ir 

prisiima atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą. „ 

 

10. Šio straipsnio 9 dalies 1, 8–17 punktuose numatytus reikalavimus privalo atitikti 

kiekvienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės dalyvis.  

11. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš vieną mėnesį iki didžiausios galimos 

sandorio kainos paskelbimo dienos parengia ir viešai skelbia informaciją didžiausiai galimai 

sandorio kainai nustatyti, prieš 6 mėnesius iki informacijos apie konkursą paskelbimo dienos 

nustato ir viešai skelbia didžiausią galimą sandorio kainą ir žemiausią ribą. Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba, nustatydama didžiausią galimą sandorio kainą, įvertina: 

1) vidutinį metinį elektros energijos gamybos kiekį; 

2) vidutines kintamąsias ir pastoviąsias veiklos sąnaudas; 

3) vidutines santykines investicijas į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, 

įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas; 

4) paramos taikymo laikotarpį; 

5) diskonto normą; 

6) elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpį.  

12. Elektros energijos gamyba skatinama 15 metų laikotarpiu elektros energija prekiaujant 

pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) Prekybos 

elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, Vyriausybės nustatyta tvarka vadovaujantis 

šiais principais: 

1) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra 

mažesnė už sandorio kainą, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorius 

gamintojui sumoka kainos priedą, kuris apskaičiuojamas kaip sandorio kainos ir kitos paros 

prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos skirtumas; 

2) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra 

didesnė už sandorio kainą, gamintojas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administratoriui sumoka kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės 

kainos ir sandorio kainos skirtumą; 

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos lėšos už praėjusius kalendorinius metus mokamos 

iki einamųjų metų vasario 15 dienos už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos 

kiekį, kuris negali būti didesnis negu konkurso metu priskirtas skatinamas kiekis. Metinis 

skatinamas kiekis paskirstomas vadovaujantis proporcingumo principu, atsižvelgiant į metinį 

pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį. 

13. Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos 

nemokamos už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje 

valandinė kaina yra lygi gamintojo konkurse laimėtai sandorio kainai, ir (ar) už laikotarpį, kurį kitos 

paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 6 valandas ar daugiau yra 



 

70 

mažesnė už nulį arba jam lygi, taip pat už pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros 

energijos kiekį, kuris viršija gamintojo konkurse nurodytą skatinamą kiekį.  

14. Konkurso dalyviai kartu su Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše 

nurodytais dokumentais privalo pateikti pasiūlymus dėl pageidaujamos sandorio kainos, skatinamo 

kiekio, elektrinės įrengtosios galios ir pageidaujamos metinės potencialaus skatinimo apimties, kuri 

apskaičiuojama kaip pageidaujamos sandorio kainos ir žemiausios ribos skirtumo ir skatinamo 

kiekio sandauga. Jeigu konkurso dalyvio nurodomas skatinamas kiekis yra lygus nuliui, konkurso 

dalyvis taip pat turi pateikti elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokesčio, kurį laimėjęs 

konkursą įsipareigoja sumokėti Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais (toliau – vystymo 

mokestis), pasiūlymą. Potencialių konkurso laimėtojų sąrašas, vadovaujantis Konkursų 

organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, sudaromas rikiuojant konkurso 

dalyvius pagal konkurso dalyvių nurodytą mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus skatinimo 

apimtį. Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs mažiausią 

pageidaujamą metinę potencialaus skatinimo apimtį. Sutapus mažiausiai pageidaujamai metinei 

potencialaus skatinimo apimčiai, potencialiu konkurso laimėtoju konkurso dalyvis pripažįstamas 

tokia tvarka: 

1) kai mažiausia pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis yra didesnė už nulį, 

potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs mažiausią skatinamą kiekį. 

Sutapus konkurso dalyvių pateiktiems skatinamo kiekio pasiūlymams, sutapusius pasiūlymus 

pateikę konkurso dalyviai yra kviečiami mažinti skatinamus kiekius. Jeigu konkurso dalyvio 

patikslintas skatinamas kiekis yra lygus nuliui, konkurso dalyvis taip pat turi nurodyti vystymo 

mokestį. Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs mažiausią 

patikslintą skatinamą kiekį. Sutapus konkurso dalyvių patikslintiems skatinamiems kiekiams, 

potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs visus 

tinkamai užpildytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai patikslinus skatinamus kiekius, dviejų ar 

daugiau dalyvių pasiūlyti skatinimo kiekiai lygūs nuliui. Šiuo atveju laimėtojas nustatomas 

vadovaujantis šios dalies 2 punktu;  

2) kai mažiausia pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis yra lygi nuliui, 

potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs didžiausią vystymo 

mokestį. Sutapus konkurso dalyvių vystymo mokesčiams, sutapusius pasiūlymus pateikę konkurso 

dalyviai yra kviečiami didinti vystymo mokestį. Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas 

konkurso dalyvis, nurodęs didžiausią patikslintą vystymo mokestį. Sutapus konkurso dalyvių 

patikslintiems vystymo mokesčiams, potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso 

dalyvis, anksčiausiai pateikęs visus tinkamai užpildytus dokumentus.  

15. Potencialus konkurso laimėtojas pripažįstamas konkurso laimėtoju tik įsitikinus, kad jis 

nekelia rizikos ar grėsmės nacionalinio saugumo interesams. Vadovaujantis Nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 12 straipsniu, Vyriausybei priėmus 

sprendimą, kad potencialiu konkurso laimėtoju pripažintas konkurso dalyvis neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų, konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas sąraše esantis potencialus konkurso 

laimėtojas, atitinkantis nacionalinio saugumo interesus. 

16. Konkurso laimėtojas, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, įgyja teisę naudoti jūrinės 

teritorijos dalį (dalis), nustatytą (nustatytas) Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje, atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai, statybai ir eksploatacijai. 

Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių 

plėtros, statybos ir eksploatacijos jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), nustatytoje (nustatytose) 

Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, ir su jomis susijusios šio įstatymo 

18 straipsnio 3 dalyje nurodytos infrastruktūros plėtros ir statybos nereikalingas ir konkurso 

laimėtojui neišduodamas.  

17. Išlaidos, patirtos šio straipsnio 1 dalyje numatytiems tyrimams ir kitiems veiksmams 

atlikti, yra kompensuojamos konkursą laimėjusio (laimėjusių) dalyvio (dalyvių). Kompensacijos 

dydis nustatomas atsižvelgiant į Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje 

nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir paskirstant jas proporcingai konkurse numatomai 
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paskirstyti elektrinių įrengtajai galiai. Kompensacija mokama Vyriausybės įgaliotai institucijai. 

Kompensacijos sumokėjimas ir panaudojimas atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. 

18. Pasiekus Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytas 

elektrinių įrengtąsias galias ir (ar) atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų 

plėtros poreikiui, Vyriausybės įgaliota institucija įvertina jų įrengimo tikslingumą ir prireikus 

peržiūri ar atnaujina šio straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatus ir pateikia 

pasiūlymus Vyriausybei dėl šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto Vyriausybės 

nutarimo dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje pakeitimo ir tolesnės elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje koncepcijos. 

19. Leidimai plėtrai ir eksploatacijai šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduodami 

fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje 

įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų 

padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje: 

1) kurie šio straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka pripažinti konkurso laimėtojais; 

2) kurie yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu. Asmuo laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 

50 eurų; 

3) kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; 

4) kurie įsipareigoja prisiimti atsakomybę už prisijungimą prie elektros perdavimo tinklų 

sausumos teritorijoje ir prisiima atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą. 

20. Šio straipsnio 19 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų įvertinimo tvarka ir 

leidimų plėtrai ir eksploatacijai įspėjimo apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo 

sustabdymo panaikinimo, leidimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimo pagrindų taikymo 

tvarka nustatoma Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše. 

21. Asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis 

šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais ir 

privalo laikytis šių veiklos sąlygų: 

1) per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti statybą leidžiantį 

dokumentą; 

2) per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti leidimą gaminti 

elektros energiją ketinimų protokole nurodytai elektrinės įrengtajai galiai; 

3) nedidinti (neplėsti) leidime plėtrai ir eksploatacijai numatytos elektrinės įrengtosios 

galios ir teritorijos; 

4) laiku ir tinkamai vykdyti pagal šio straipsnio 9 dalies 2 ir 18 punktus prisiimtus 

įsipareigojimus; 

5) Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos energetikos agentūrai teikti ataskaitas 

apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą ir apie šio straipsnio 9 dalies 

2 ir 18 punktuose nurodytų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šio straipsnio 9 dalies 2 ir 

18 punktuose nurodyti prisiimti įsipareigojimai konkurso laimėtojo prašymu gali būti pakeisti gavus 

Lietuvos energetikos agentūros rašytinį suderinimą. 

22. Už leidimų plėtrai ir eksploatacijai reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba įspėja šio leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo 

sustabdymą šio straipsnio 23 dalyje nustatytais pagrindais arba informuoja apie šio leidimo 

galiojimo panaikinimą šio straipsnio 25 dalyje nustatytais pagrindais. Leidimo plėtrai ir 

eksploatacijai turėtojui, kuris yra įspėtas apie leidimo galiojimo sustabdymą ar kurio leidimo 

galiojimas yra sustabdytas, nustatomas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį turi būti pašalinti 

reguliuojamos veiklos pažeidimai. Pažeidimams pašalinti gali būti nustatomas ilgesnis laikotarpis, 

jeigu tai reikalinga dėl objektyvių priežasčių: dėl nuo leidimo turėtojo nepriklausančių priežasčių – 

valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių – leidimo turėtojas šio straipsnio 

21 dalyje nustatytais terminais negauna statybą leidžiančio dokumento ar leidimo gaminti elektros 

energiją. Laikotarpis pažeidimams pašalinti nustatomas atsižvelgiant į jiems pašalinti reikalingą 
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laikotarpį ir negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai pažeidimams, 

įvykusiems dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, pašalinti 

reikalingas ilgesnis laikotarpis. 

23. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

sustabdo, jeigu: 

1) išdavus leidimą plėtrai ir eksploatacijai leidimo galiojimo laikotarpiu paaiškėja, kad 

konkursui pateiktuose dokumentuose pateikti netikslūs duomenys arba duomenys turi trūkumų; 

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas pažeidė šio straipsnio 21 dalies 2 ir 3 punktuose 

nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas, išskyrus atvejus, kai pastatoma mažesnės, negu nurodyta 

ketinimų protokole, įrengtosios galios elektrinė; 

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas ilgiau negu vienus metus nevykdo 

įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sandorio kainos ir 

vystymo mokesčio mokėjimu, išskyrus atvejus, kai neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su 

mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, suma yra mažesnė kaip 50 eurų. 

24. Kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas per Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos nustatytą laikotarpį pateikia dokumentus, įrodančius, kad šio straipsnio 23 dalyje nurodyti 

pažeidimai pašalinti, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 

dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos panaikina šio leidimo galiojimo sustabdymą. 

25. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

panaikina, jeigu: 

1) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, 

pakartotinai per 12 mėnesių nuo šio leidimo galiojimo sustabdymo dienos pažeidžia šio straipsnio 

21 dalies 3 punkte nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas; 

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio 

straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, per pažeidimams pašalinti nustatytą laikotarpį 

nepateikia patikslintų duomenų, nepašalina netikslumų arba Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba nustato, kad pateikti duomenys neatitinka reikalavimų, galiojusių leidimo plėtrai ir 

eksploatacijai išdavimo dieną; 

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio 

straipsnio 23 dalies 2 ar 3 punkte nurodytais pagrindais, per pažeidimams pašalinti nustatytą 

laikotarpį jų nepašalino; 

4) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo 

leidime nurodytą veiklą; 

5) leidimą plėtrai ir eksploatacijai turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar 

reorganizavus; 

6) fizinis asmuo, turėjęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, miršta; 

7) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

pateikia prašymą panaikinti leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą. 

26. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prižiūri, kaip laikomasi leidime plėtrai ir 

eksploatacijai nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų. 

27. Vyriausybės nustatyta tvarka į atskirą Valstybės iždo sąskaitą lėšos pervedamos šiais 

atvejais ir sąlygomis: 

1) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė pagal šio straipsnio 9 dalies 

2 punktą prisiimtų veiklos sąlygų ir įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas 

ir įsipareigojimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos 

aplinkybių. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas sumoka baudą, lygią prisiimtiems 

įsipareigojimams; 

2) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė pagal šio straipsnio 9 dalies 

18 punktą prisiimtų veiklos sąlygų ir įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas 

ir įsipareigojimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos 

aplinkybių. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už kiekvieną pradelstą dieną 

sumoka baudą, apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo dienos, kai leidimo 
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plėtrai ir eksploatacijai turėtojas turėjo įvykdyti įsipareigojimus, iki dienos, kai juos faktiškai 

įvykdė; 

3) kai konkurso dalyvis pagal šio straipsnio 14 dalies 2 punktą pripažįstamas konkurso 

laimėtoju. Šiuo atveju konkurso laimėtoju pripažintas gamintojas per 5 metus nuo leidimo gaminti 

elektros energiją gavimo dienos lygiomis dalimis sumoka vystymo mokestį; 

4) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė šio straipsnio 21 dalies 1 punkte 

nustatytų veiklos sąlygų ir per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos negavo 

statybą leidžiančio dokumento, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas ir įsipareigojimus 

įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo 

atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už kiekvieną pradelstą dieną sumoka baudą, 

apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo dienos, kai leidimo plėtrai ir 

eksploatacijai turėtojas turėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą, iki dienos, kai šis dokumentas 

gaunamas arba leidimas plėtrai ir eksploatacijai panaikinamas šio straipsnio 25 dalyje numatytais 

pagrindais; 

5) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė šio straipsnio 21 dalies 5 punkte 

nustatytų veiklos sąlygų ir neteikė ataskaitų apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto 

įgyvendinimo eigą ir kitus įsipareigojimus. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už 

kiekvieną pradelstą dieną sumoka baudą, apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio 

nuo dienos, kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas turėjo pateikti ataskaitą, iki dienos, kai ją 

pateikė; 

6) kai perdavimo sistemos operatorius Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje 

nustatyta tvarka ir sąlygomis pasinaudoja konkurso dalyvio pateiktu prievolių įvykdymo 

užtikrinimu. Šiuo atveju į šio straipsnio 29 dalyje nurodytą sąskaitą perdavimo sistemos operatorius 

perveda visą gautą prievolių įvykdymo užtikrinimą. 

28. Pagal šio straipsnio 27 dalį gautos lėšos yra kaupiamos atskiroje Valstybės iždo 

sąskaitoje ir Vyriausybės nustatyta tvarka naudojamos tikslais, susijusiais su atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams ir 

inovacijoms atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Šias lėšas Vyriausybės nustatyta tvarka 

administruoja Vyriausybės įgaliota institucija. 

29. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, taip pat elektros energija, 

pagaminta elektrinėse jų technologinių bandymų metu, kai elektrinė yra prijungta prie elektros 

perdavimo tinklų, prekiaujama pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo 

sutartis ir (ar) Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais. 

30. Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias 

elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos 

išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), prie elektros 

perdavimo tinklų, parengimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektas yra pripažįstamas 

ypatingos valstybinės svarbos projektu, kurio įgyvendinimui taikomas Lietuvos Respublikos žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas, 

išskyrus reikalavimą pateikti projekto galimybių studiją. Projektą įgyvendinanti institucija yra 

Energetikos ministerija.“ 

• Seimo kanceliarijos teisės departamentas 2022-03-31: 

4. Projekto 26 straipsnio 1 dalyje išbrauktina formuluotė „išskyrus 14 straipsnio 30 dalį“, 

atsižvelgiant į tai, kad galiojančio įstatymo 22 straipsnis turi ne 30, bet 18 dalių. Siekiant, 

kad priėmus įstatymą iš karto įsigaliotų projekto 14 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 

22 straipsnio 30 dalies nuostatos, reikia projektą papildyti nauju straipsniu, kuriuo 

keičiamo įstatymo 22 straipsnis būtų papildytas 19 dalimi, kuri galiotų iki 2022 m. liepos 1 

d., t. y. iki to laiko, kai įsigalios projekto 14 straipsnyje išdėstytas keičiamo įstatymo 

naujos redakcijos 22 straipsnis. 

Komiteto nuomonė - Pritarti. 

Komiteto pasiūlymas:  
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Siūloma išbraukti minėtą formuluotę 27 straipsnyje, papildyti projektą nauju 15 straipsniu 

ir jį išdėstyti taip: 

„15 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 22 straipsnį 19 dalimi: 

„19. Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias 

elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 

Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros 

perdavimo tinklų, parengimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektas yra pripažįstamas 

ypatingos valstybinės svarbos projektu, kurio įgyvendinimui taikomas Lietuvos 

Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės 

svarbos projektus įstatymas, išskyrus reikalavimą pateikti projekto galimybių studiją. 

Projektą įgyvendinanti institucija yra Energetikos ministerija.“ 

Atsižvelgiant į tai, kad Projektas papildomas nauju 15 straipsniu, kuriame įtvirtinama 

keičiamo įstatymo 22 straipsnio dalis, turinti įsigalioti priėmus įstatymą iš karto (keičiamo 

įstatymo 22 straipsnio papildymas 19 dalimi), Projekto 15-26 straipsnius siūloma 

atitinkamai laikyti 16-27 straipsniais bei  siūloma patikslinti 27 straipsnio numeraciją. 

 

15 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Savivaldybės, planuodamos, projektuodamos, atnaujindamos miestų ir (ar) miesto dalių 

infrastruktūrą, tarp jų centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo, gamtinių dujų ir alternatyvaus kuro 

tinklus, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), viešųjų ir privačių objektų apsirūpinimą šilumos ir 

(ar) vėsumos energija, esant galimybei, integruoja ir diegia sprendimus, susijusius su elektros, 

šilumos ir vėsumos energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių, įvertina galimybę naudoti atliekinę 

šilumą ir vėsumą, atsinaujinančius išteklius energijos gamybai savo poreikiams ir atsinaujinančių 

išteklių energijos bendrijose.“ 

 

16 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pasinaudojus šiais paramos šaltiniais, netenkama galimybės naudotis skatinimo 

priemone, nurodyta šio įstatymo 11 straipsnio 7 punkte.“ 

 

17 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Kilmės garantija galioja 12 mėnesių nuo atitinkamo energijos vieneto pagaminimo 

momento. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo kilmės garantijos galiojimo laikotarpio pabaigos 

kilmės garantija turi būti panaikinta elektros energijos, šilumos ar vėsumos energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, ar dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamintojų 

prašymu. Nepanaikinta kilmės garantija netenka galios ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo 

atitinkamo energijos vieneto pagaminimo momento. Nebegaliojanti kilmės garantija įskaičiuojama į 

liekamąjį derinį, kurį skaičiuoja šio straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas.“ 

2. Pakeisti 29 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„11. Lietuvos Respublikoje pripažįstamos kitų valstybių narių išduotos kilmės garantijos tik 

kaip šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje ir šio straipsnio 7 dalyje nurodytos informacijos įrodymas. 

Pripažinti kilmės garantiją gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jeigu kyla tinkamai pagrįstų abejonių 

dėl jos tikslumo, patikimumo ar tikrumo. Sprendimą dėl kitos valstybės narės išduotos kilmės 

garantijos priima šio straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka. Apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą kilmės garantiją ir 

atsisakymo priežastis Vyriausybė ar jos įgaliota institucija praneša Europos Komisijai.“ 

3. Pakeisti 29 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„12. Lietuvos Respublikoje trečiosios valstybės išduotos kilmės garantijos pripažįstamos tik 

tuo atveju, jeigu Europos Komisija su ta trečiąja valstybe yra sudariusi susitarimą dėl Europos 
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Sąjungoje išduodamų kilmės garantijų ir toje trečiojoje valstybėje sukurtų suderinamų kilmės 

garantijų sistemų abipusio pripažinimo ir jeigu energija importuojama arba eksportuojama 

tiesiogiai. Pripažinti kilmės garantiją gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jeigu remiantis turimais 

duomenimis kyla pagrįstų abejonių dėl jos tikslumo, patikimumo ar tikrumo. Sprendimą dėl 

trečiosios valstybės išduotos kilmės garantijos priima šio straipsnio 2 dalyje nurodytas subjektas 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“ 

4. Papildyti 29 straipsnį 13 dalimi: 

„13. Asmenims, įgijusiems teisę pasinaudoti fiksuotu tarifu, jiems taikomu skatinimo 

laikotarpiu atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija vadovaujantis Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama ir perleidžiama Vyriausybės įgaliotam subjektui 

prekiauti viešai energijos išteklių rinkoje. Gautos lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka 

viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms finansuoti.“ 

 

18 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių ir statinių 

projektai rengiami ir statybos darbai vykdomi laikantis Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos 

įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatytos tvarkos ir reikalavimų.“ 

2. Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Atsižvelgiant į nedidelės įrengtosios galios elektrinių (iki 1 MW), naudojančių 

atsinaujinančius išteklius, ribotą dydį ir galimą poveikį ir siekiant išvengti neproporcingos 

finansinės bei administracinės naštos, nedidelės įrengtosios galios elektrinės, išskyrus patvankinio 

tipo hidroelektrines, statomos nereikalaujant rengti detaliųjų planų ir keisti pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį, jeigu tai neprieštarauja vietos tvarkymo ir naudojimo reglamentams.“ 

3. Pakeisti 49 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Kaimo vietovėse statant pavienes ne didesnės kaip 1 MW įrengtosios galios vėjo 

elektrines ir (ar) saulės šviesos energijos elektrines, nereikalaujama keisti žemės naudojimo 

paskirties, rengti detaliųjų planų ir keisti bendrojo plano sprendinių, jeigu tai neprieštarauja 

Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, 

Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir 

kitų teisės aktų reikalavimams ir vietos tvarkymo ir naudojimo reglamentams.“ 

4. Pakeisti 49 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Vėjo elektrinėms, kurių aukštis mažesnis kaip 30 m (matuojant iki aukščiausio 

konstrukcijų taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), mažesnėms kaip 30 kW įrengtosios galios saulės 

šviesos energijos elektrinėms, saulės šilumos energijos kolektoriams, šilumos siurbliams taikomi šie 

supaprastinti reikalavimai: 

1) saulės šviesos energijos elektrinėms, saulės šilumos energijos kolektoriams, šilumos 

siurbliams netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio aplinkai vertinimo 

procedūra, nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas; 

2) vėjo elektrinės žemės sklype turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo 

ribos būtų didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį, pasirenkant didžiausią iš šių trijų matmenų. 

Šie įrenginiai įrengiami pagal atitinkamų įrenginių gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisykles. 

Jiems netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio aplinkai vertinimo procedūra, 

nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, jeigu tai 

neprieštarauja Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams. Gretimuose žemės sklypuose vėjo elektrinės 

skleidžiama fizikinė tarša turi atitikti teisės aktuose nustatytus ribinius dydžius; 
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3) teisės aktų nustatyta tvarka šie įrenginiai gali būti perkelti į kitą vietą. Tokiu atveju turi 

būti parengti dokumentai apie įrenginių efektyvumo ir ekologiškumo parametrų kaitos stebėseną 

ankstesnėje jų buvimo vietoje.“  

5. Pakeisti 49 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Ant pastatų statomos ar į pastatus integruojamos saulės šviesos energijos elektrinės, 

saulės šilumos energijos kolektoriai, iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės, neviršijančios 

teisės aktuose nustatytų fizikinės taršos ribinių dydžių, ir šilumos siurbliai įrengiami be statybą 

leidžiančio dokumento, kai atitinka Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.“ 

6. Pakeisti 49 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Vėjo elektrinių statybos vietos teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 

klausimus, taikomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, kurios iš anksto, teritorijų planavimo metu, derinamos su Lietuvos kariuomenės 

vadu ir kitomis institucijomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vėjo elektrinių statybos 

vietoms nepritariama, jeigu planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių negalima išvengti 

panaudojant papildomas priemones. Jeigu nustatoma, kad planuojamų statyti vėjo elektrinių 

keliamų trukdžių galima išvengti panaudojant papildomas priemones, vėjo elektrinių statybos vietos 

derinamos su sąlyga, kad statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo ne vėliau kaip iki statybą 

leidžiančio dokumento išdavimo derinimo išvadoje nurodytai institucijai pateiks patvirtintą statybos 

projektą ir su šia institucija pasirašys sutartį dėl kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitoms 

išlaidoms, kurios reikalingos nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, atlyginti, 

sumokėjimo, ir pateiks šios prievolės įvykdymo užtikrinimą. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas 

dauginant leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių 

ar leidime plėtrai ir eksploatacijai, kai elektrinė plėtojama jūrinėje teritorijoje, numatomų įrengti 

elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 18 eurų už 1 kW. Kompensacijų mokėjimo tvarką nustato 

Vyriausybė. Kompensacijos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka kaip kitos biudžetinių įstaigų 

lėšos, kurios nėra gautos kaip valstybės biudžeto asignavimai.“ 

 

19 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 50 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos rengia ir įgyvendina priemones, didinančias visų 

rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose, energijos kaupimą, energijos 

vartojimo efektyvumą, energijos gamybą kogeneracijos būdu ir priemones, susijusias su pasyviais, 

mažai energijos vartojančiais pastatais ir energijos beveik nevartojančiais pastatais.“ 

2. Pripažinti netekusia galios 50 straipsnio 7 dalį. 

 

20 straipsnis. Dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas 

Pakeisti dvyliktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

 

„DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMA IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAI“. 

  

21 straipsnis. 54 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 54 straipsnį. 

 

22 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„55 straipsnis. Nacionaliniai planiniai rodikliai 

1. Nacionaliniai bendrieji planiniai rodikliai 2030 m. turi atitikti šio įstatymo 1 straipsnyje 

nustatytus tikslus ir uždavinius. 
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2. Tarpiniai nacionaliniai planiniai rodikliai: 

1) 2021–2022 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau 

kaip 32,7 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo; 

2) 2023–2025 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau 

kaip 36,5 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo; 

3) 2026–2027 m. vidutinė atsinaujinančių išteklių energijos dalis turi sudaryti ne mažiau 

kaip 39,8 procento bendrojo galutinio energijos suvartojimo. 

3. Nacionaliniai bendrieji planiniai rodikliai ir tarpiniai nacionaliniai planiniai rodikliai 

apskaičiuojami energetikos ministro nustatyta tvarka. 

4. Lietuvos statistikos departamentas užtikrina statistinių duomenų apie visą šalyje 

pagamintą ir (ar) suvartotą atsinaujinančių išteklių energiją ir (ar) energiją, pagamintą iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, surinkimą. Šie duomenys taip pat turi apimti ir aplinkos energiją, 

geoterminę energiją, saulės šilumos energiją, saulės šviesos energiją, sunaudojamą galutinio 

energijos suvartojimo sektoriuose.“ 

 

23 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„56 straipsnis. Energetikos plėtros programos įgyvendinimas 

1. Energetikos plėtros programą pagal kompetenciją įgyvendina valstybės ir savivaldybių 

institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatūs subjektai. 

2. Paaiškėjus, kad šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nurodytas nacionalinis planinis rodiklis 

nebus pasiektas dėl nenugalimos jėgos, Energetikos ministerija nedelsdama apie tai praneša 

Europos Komisijai.“ 

 

24 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„57 straipsnis. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų planai 

1. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų tikslas – 

nustatyti savivaldybių įgyvendinamas priemones šio įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems 

nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti. 

2. Kiekviena savivaldybė patvirtina ir viešai paskelbia savo 2021–2030 m. atsinaujinančių 

išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą, kuriame įvertinama esama situacija ir 

nusistatomi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams 

pasiekti. 

3. Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

projektus, vadovaudamosi Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, suderina su 

Vyriausybės įgaliota institucija. 

4. Savivaldybės kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos Vyriausybės įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka rengia ir savo interneto svetainėje viešai skelbia atsinaujinančių išteklių energijos 

naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus. 

5. Savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus tapo 

mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane 

nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 

18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės 

atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir 

proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius. 

6. Savivaldybės pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Energetikos plėtros programos 

rengimo ir atnaujinimo. 
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7. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 

įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų 

finansavimo šaltinių bei lėšų. 

8. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai turi 

užtikrinti, kad savivaldybių teritorijose nebūtų kuriamos sąlygos, ribojančios atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimo plėtrą. 

9. Savivaldybių projektai iš šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytų paramos šaltinių 

finansuojami tik tuo atveju, jeigu jie yra įtraukti į atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros veiksmų planų priemones. 

10. Lietuvos energetikos agentūra Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, 

kaupia ir sistemina šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir ją skelbia savo interneto 

svetainėje.“ 

 

25 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 63 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais tam tikras atsinaujinančių išteklių energijos 

kiekis, pagamintas vienos paramos schemoje dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, gali būti 

įskaitytas į kitos paramos schemoje dalyvaujančios valstybės narės atsinaujinančių išteklių 

energijos procentinę dalį, jeigu atitinkamos valstybės narės: 

1) atliko atsinaujinančių išteklių energijos nurodyto kiekio statistinį perdavimą iš vienos 

valstybės narės kitai valstybei narei, kaip nurodyta šio įstatymo 58 straipsnyje, arba 

2) nustatė paskirstymo taisyklę, dėl kurios susitarė paramos schemoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir pagal kurią atsinaujinančių išteklių energijos kiekiai paskirstomi paramos 

schemoje dalyvaujančioms valstybėms narėms. Apie tokią paskirstymo taisyklę Vyriausybės 

nustatyta tvarka jos įgaliota institucija praneša Europos Komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius 

pasibaigus pirmiesiems metams, kuriais ji įsigaliojo.“ 

 

26 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 3 straipsnio 1–4 dalys, 5, 7, 10, 14 straipsniai, 

išskyrus 14 straipsnio 30 dalį, ir 16 straipsnis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d., kai yra gautas Europos 

Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies 

nuostatas, arba praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu šis pritarimas gaunamas po 2022 m. 

liepos 1 d. 

2. Šio įstatymo 18 straipsnis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.  

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

savivaldybės, elektros tinklų operatoriai iki 2022 m. liepos 1 d. pateikia Lietuvos energetikos 

agentūrai informaciją apie visas procedūras ir leidimus, reikalingus atsinaujinančius išteklius 

naudojančių elektrinių ir (ar) įrenginių statybai ir (ar) įrengimui, modernizavimui.  

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi šio įstatymo 14 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 

11 dalimi, 2023 m. kovo 1 d. savo interneto svetainėje paskelbia didžiausią galimą sandorio kainą, o 

perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje – išankstines elektrinės prijungimo prie 

energetikos tinklų sąlygas, kuriose nustatomi privalomieji energetikos tinklų tiesimo, pertvarkymo 

ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje 

teritorijoje nurodytą elektrinę prie energetikos tinklų operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas 

teisės aktuose nustatytas paslaugas. Informacija apie pirmąjį konkursą leidimui naudoti jūrinės 

teritorijos dalį, numatytą Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, plėtojant 

ne didesnės, negu šiame nutarime nustatytos įrengtosios galios elektrines, ir sandorio kainai gauti 

skelbiama 2023 m. rugsėjo 1 d., jeigu yra atlikti visi reikalingi tyrimai, kiti veiksmai ir paskelbti jų 

rezultatai. Informacijos apie konkursą data gali būti atidėta ne ilgesniam kaip 6 mėnesių 
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laikotarpiui, esant objektyvioms aplinkybėms, trukdančioms atlikti reikalingus tyrimus, kitus 

veiksmus ir paskelbti jų rezultatus. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota institucija, Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 6 punkto, šio įstatymo 11, 14, 17 ir 18 

straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 

6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo 5 

straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 14 punkto 

nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 

7. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2023 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo 

5 straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 3 punkto 

nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.  

8. Šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo 20 straipsnio 51 dalies nuostatos taikomos asmenims, kurie elektros įrenginių prijungimo 

prie elektros tinklų ketinimų protokolą pasirašė įsigaliojus šiam įstatymui. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia  

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė 

 

________ 
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pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu 

galios įstatymo projektas (Lietuvos Respublikos Seimas) 

Ankstesnis variantas (1) 

1. Įstatymo projektas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 

16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu 

galios įstatymo projektas (Lietuvos Respublikos Seimas) 

Suvestinis projektas (1) 

1. Suvestinis projektas XIIIP-5202(3) 2022-03-31Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. 
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papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas 

Projektą lydintis dokumentas (4) 

1. Pagrindinio komiteto papildoma išvada XIVP-5202(3) 2022-03-31PAGRINDINIO KOMITETO 

PAPILDOMA IŠVADA dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 

11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo 

skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 

15(1) straipsniu įstatymo projekto 

2. Teisės departamento išvada XIIIP-5202(3) 2022-03-30TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA 
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pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu 

įstatymo projekto 

3. Lyginamasis variantas XIIIP-5202(3) 2022-03-25Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 

straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 

Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS 

4. Pagrindinio komiteto išvada XIIIP-5202(2) 2022-03-25PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA 

dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 

20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo 

pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu 

įstatymo projekto 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0f0567d0b01f11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0f0567d0b01f11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/25216930ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/25216930ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/25216930ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/25216930ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a6b0110ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a6b0110ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a6b0110ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a6b0110ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4a6b0110ac3a11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm48a4u
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IS-944/669-II-4 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,  

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 2022-03-31 Nr. (22.2-24Mr) 3-483 

   

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIS TEIKIMAS IŠVADOMS 

GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija patikslino ir pakartotinai teikia išvadoms gauti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Rengiant patikslintą Nutarimo projektą iš esmės atsižvelgta į visas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. sausio 21 d. išvadoje Nr. NV-172 pateiktas 

pastabas bei pasiūlymus (Energetikos ministerija 2022 m. sausio 7 d. raštu Nr. (21.1-24Mr) 3-21 

buvo pateikusi Nutarimo projektą Vyriausybei).  

Nutarimo projekto pagrindinis tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 

įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-603 (toliau – 

Įstatymas) 1, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius. Kitas Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti Reglamentą (ES) 

2017/19382. 

Siekiant pirmiau nurodytų tikslų patikslinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo 

priemonių aprašo patvirtinimo“ preambulė ir nauja redakcija išdėstomas Gamtinių dujų tiekimo 

patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas (toliau – Aprašas), nes įvertinus siūlomus pakeitimus 

keičiasi daugiau kaip pusė Aprašo punktų. 

Nutarimo projektu keičiamame Apraše numatoma: 

1. Atsižvelgiant į esamų pažeidžiamų vartotojų metinį gamtinių dujų suvartojimą ir 

AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ pateiktus pasiūlymus, numatoma pažeidžiamiems 

vartotojams papildomai priskirti ir keletą nebuitinių gamtinių dujų vartotojų (toliau – nebuitinis 

vartotojas), nurodytų Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 5 dalies a punkte, t. y. mažas arba 

vidutines įmones, kurios vykdo šias veiklas:  

- 7.8.1. daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas, veiklos rūšies kodas – 

01.13; 

- 7.8.2. naminių paukščių auginimas, veiklos rūšies kodas – 01.47; 

- 7.8.3. pieno produktų gamyba, veiklos rūšies kodas – 10.5;  

- 7.8.4. kepyklos ir miltinių produktų gamyba, veiklos rūšies kodas – 10.7; 

- 7.8.5. pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba, veiklos rūšies 

kodas – 21; 

- 7.8.6. ginklų ir šaudmenų gamyba, veiklos rūšies kodas – 25.4; 

- 7.8.7. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, veiklos rūšies kodas – 36.00; 

 
2 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094?jfwid=-13e9x0xuvm
mailto:info@enmin.lt
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- 7.8.8. nuotekų valymas, veiklos rūšies kodas – 37.00. 

2. Sumažinti nuo 6 iki 5 prioritetinių gamtinių dujų tiekimo grupių, t. y. sujungti dvi šiuo 

metu galiojančio Aprašo 9.5 ir 9.6 papunkčiuose nurodytas gamtinių dujų tiekimo grupes, nes 

pagrindinis kriterijus – šie ūkio subjektai nėra sudarę nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo 

sutarčių. Taip pat nebuitinius vartojus, naudojančius gamtines dujas energijai gaminti ir sudariusiems 

nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartis priskirti trečiai gamtinių dujų tiekimo grupei. 

3. Gamtinių dujų tiekimo įmonės (toliau – tiekimo įmonė) turės užtikrinti nenutrūkstamą 

gamtinių dujų tiekimą ne tik buitiniams gamtinių dujų vartotojams (kaip šiuo metu yra įtvirtinta 

galiojančiame Apraše), bet ir pažeidžiamiems vartotojams (Aprašo 1, 7, 9, 10, 12 ir 17 punktai). 

4. Pažeidžiamiems vartotojams tiekimo įmonės turės užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų 

tiekimą savo pasirinkimu taikydamos bent dvi Aprašo 12 punkte nurodytas priemones: 

- sukaupti ir laikyti gamtinių dujų atsargų kiekį; 

- sudaryti sutartį dėl gamtinių dujų, kurios įsigyjamos iš įvairių gamtinių dujų tiekimo 

šaltinių pagal gamtinių dujų kilmės šalis, tiekimo per suskystintų gamtinių dujų terminalą; 

- sudaryti sutartį dėl gamtinių dujų tiekimo jungiamaisiais gamtinių dujų vamzdynais į 

Lietuvą; 

- sudaryti sutartį dėl nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo su kita gamtinių dujų atsargas 

kaupiančia ir saugančia gamtinių dujų įmone; 

- sudaryti gamtinių dujų pirkimo‒pardavimo sutartį (-is), kurioje (-iose) būtų įtvirtintas 

privalomas pertraukiamųjų pajėgumų, kaip jie apibrėžti Reglamento (ES) 2017/1938 2  straipsnio 

20 dalyje, panaudojimas. 

Pažymėtina, kad Aprašo 12 punkto pakeitimai tik detalizuoja Įstatyme nustatytą gamtinių 

dujų tiekimo pažeidžiamiems vartojamas tvarką, t. y. tiekimo įmonės turės teisę kaupti gamtinių 

dujų atsargas pažeidžiamiems vartotojams ir taikyti kitas, Aprašo 12 punkte nurodytas, priemones. 

5. Atsisakoma Apraše klasifikuoti nebuitinius vartotojus pagal atskiras gamtinių dujų 

tiekimo nutraukimo grupes, nes jeigu sutriktų gamtinių dujų tiekimas ar būtų nutrauktas gamtinių 

dujų tiekimas, gamtinių dujų tiekimas, transportavimas gamtinių dujų tiekimo grupių vartotojams 

būtų ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas Aprašo 9 punkte nustatyta prioriteto tvarka.  

6. Apraše detaliau apibrėžiama kaip sutrikus gamtinių dujų tiekimui ar nutraukus gamtinių 

dujų tiekimą, galėtų būti pradėtas gamtinių dujų tiekimo ribojimas ar nutraukimas vartotojams, t. y. 

siekiant užtikrinti reikiamus nepaveiktų perdavimo sistemos įleidimo taškų pajėgumus, turėtų būti 

atsižvelgiama į tuo metu susidariusį ribojimo poreikį, esamą vartotojų vartojimo lygmenį ir 

prireikus į geografinę vartotojų pristatymo vietos padėtį.  

Gamtinių dujų tiekimo ribojimas ar nutraukimas turėtų būti vykdomas Apraše nustatyta 

tvarka siekiant paveikti kuo mažesnį vartotojų skaičių, t. y. tiekimo ribojimo ar nutraukimo 

nurodymai teikiami paeiliui tiems vartotojams, kurių esamas vartojimo lygmuo yra lygus arba 

artimiausias susidariusiam ribojimo poreikiui. Nutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo vartotojai 

privalėtų nutraukti gamtinių dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo. 

Nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo vartotojai privalėtų apriboti gamtinių dujų vartojimą ne 

vėliau kaip per valandą nuo perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus nurodymo gavimo. 

Jeigu įspėti vartotojai nesilaikytų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatorių nurodymų riboti ar 

nutraukti gamtinių dujų vartojimą, perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriai privalėtų imtis 

būtinų techninių priemonių ribojant ar nutraukiant gamtinių dujų transportavimą vartotojams. 

7. Aprašas papildytas nauja nuostata, kurioje numatyta, kad už vartotojams padarytus 

nuostolius dėl gamtinių dujų tiekimo apribojimo ar nutraukimo pagal Aprašo nustatytus 

reikalavimus perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriai neatsako. 

Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Siūlomoms Nutarimo 

projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės 

įsteigtų fondų lėšų nereikės. Neigiamo poveikio administracinei naštai nenumatoma. 

Teikiamas Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie 
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techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos3 4 punktu, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas. 

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

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

Nutarimo projekto sąvokų „gamtinių dujų tiekimo sutrikimas“, „gamtinių dujų tiekimo 

nutraukimas“ ir „pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas“ apibrėžtys bus patikslintos Lietuvos 

Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt), tiesioginis rengėjas – 

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

Nutarimo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitų konsultavimosi 

būdų su visuomene nenumatoma.  

Prašome pakartotinai pateikti išvadas dėl Nutarimo projekto Vyriausybės darbo reglamento4 

27 punkte nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 6 lapai. 

2. Nutarimo projekto ir Reglamento (ES) 2017/1938 atitikties lentelė, 3 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

_______ 

 

Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo 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-

944/669-II-4-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 
3 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos 

patvirtinimo“. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“. 

mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094?jfwid=-13e9x0xuvm
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IS-944/669-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

Projektas 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS 

REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 64 

„DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI 

KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO 

 

2022 m.                    d. Nr. 1- 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu 

Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“: 

1.1. Pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip: 

„381. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras miestuose ar miesteliuose gali būti laikomi kuro 

aikštelėse ar atvirose teritorijose krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi 

viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o praeigos tarp jų turi būti ne siauresnės kaip 4 

m.“ 

1.2. Papildau 3811 punktu:  

„3811. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti laikomi atvirose teritorijose, kurios 

yra nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km,  krūvomis ne arčiau kaip 30 m nuo 

pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m, pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o praeigos tarp jų 

turi būti  ne siauresnės kaip 10 m. Jeigu krūvos ilgis viršija 100 m, tokia krūva nuo kitos krūvos turi 

būti atskirta ne mažesne kaip 4 m praeiga. Papildomai turi būti numatyti šie gaisrinės saugos 

reikalavimai: 

3811.1. medienos pjuvenoms, skiedroms, biokurui laikyti skirta atvira teritorija negali būti 

užkrauta daugiau kaip 65 procentais; 

3811.2. medienos pjuvenoms, skiedroms, biokurui laikyti skirtoje teritorijoje privalo nuolat 

(24 / 7) būti krovos technika, galinti per 1 valandą pakrauti ir iškrauti ne mažiau kaip 160 m3 

laikomos produkcijos; 

3811.3. šalia medienos pjuvenoms, skiedroms, biokurui laikyti pritaikytos aikštelės arba ne 

didesniu kaip 2 000 metrų atstumu nuo jos turi būti ne mažesnis kaip 1 000 m3 talpos vandens 

rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris galėtų būti pasitelkiamas galimam gaisrui gesinti ir 

prie kurio būtų įrengtas (12 x 12 m) privažiavimas gaisrinei technikai; 

3811.4. visų praeigų tarp krūvų pagrindas turi būti sukietintas, kad juo galėtų važiuoti 

transporto priemonės; 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/00_220401_EM_Rastas_imonems_del-projekto_2022-03-30.zip
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3811.5. elektros oro linijos nuo medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro krūvos krašto turi būti 

nutolusios ne mažesniu kaip 35 m atstumu.“ 

1.3. Papildau 3812 punktu: 

„3812. Atliekant krovos darbus leidžiama medienos pjuvenas, skiedras, biokurą laikinai, 

bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, laikyti ne didesnėse kaip 2 000 m2 uostų ir geležinkelių 

krovos aikštelėse. Šių medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 

m.“    

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m.                    d. 
 

 

 

 

 

Direktorius           

______ 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

įsakymo DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO 

NR. 64 „DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI 

KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-II-5-1 priedas 2022-04-04.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/00_220401_EM_Rastas_imonems_del-projekto_2022-03-30.zip
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IS-944/669-II-6 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 

 2022-03-28 Nr. (61-1)-D8(E)- 21-31597(3) 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2022–2030 METŲ 

PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS 

PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO 

 

Aplinkos ministerija (toliau – AM) teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos patvirtinimo“ projektą (toliau 

– Nutarimo projektas). 

Nutarimo projektas svarstytas 2022 m. kovo 22 d. tarpinstituciniame pasitarime (toliau – 

TAP), kuriame pasiūlyta įvertinti Vyriausybės kanclerės Giedrės Balčytytės pastabą dėl planuojamų 

rodiklių faktinių reikšmių ir pateikti dėl jų papildomus paaiškinimus. Paaiškinimai suderinti su 

Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupe ir Finansų ministerija. 

Atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas. Atsižvelgdami į Vyriausybės 

kanceliarijos Teisės grupės siūlymą5, informuojame, kad nurodant 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato 

kaitos valdymo plėtros programos (toliau – Programa) projekte pažangos priemonės rezultato 

rodiklių pradines reikšmes, rašomi skirtingi ankstesni metai, kadangi, vadovaujantis Strateginio 

valdymo metodika6, į Programą perkeliami rodikliai, jų faktinės ir siektinos reikšmės, numatyti 

2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane7 (toliau – NPP), Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo plane8, 2021–2027 metų ES investicijų fondų programos projekte. Be to, kai kurių 

rodiklių įgyvendinimo stebėsena vykdoma ne kiekvienais metais arba faktinių reikšmių pateikimas 

 
5 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės siūlymas: „Projektu tvirtinamos programos III skyriuje nurodant pažangos 

priemonės rezultato rodiklio pradinę reikšmę, yra nurodomi įvairūs senesni metai (pvz. 2021, 2020, 2017), tačiau nėra 
pagrįsta kodėl toks atskaitos taškas imamas. Siūlytina pagrįsti vertes ir atskaitos metus“. 
6 Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 

292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 

straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 

dalies įgyvendinimo“. 
7 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. 

nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“. 
8 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8652e3d0ae6211ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9d4d60c8-76eb-4014-a099-8108457db9d2
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užsitęsia iki dvejų metų. Programos projekte atnaujintos dviejų rodiklių9 faktinės reikšmės. 

Į Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės pateiktas pastabas atsižvelgta iš 

dalies. TAP metu AM pakartotinai išsakė argumentus, kodėl nesutinka atsižvelgti į Lietuvos 

savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) ir Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės 

pateiktą pastabą dėl išankstinių sąlygų išplėtimo regioninei pažangos priemonei, kuri numato 

praeityje užterštų teritorijų sutvarkymą10. AM nuomone, pažangos lėšos turi būti investuojamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme įtvirtintu efektyvumo ir 

finansinio ilgalaikio tvarumo principu11 ir remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame 

plane12 (toliau – Bendrasis planas) nustatytais prioritetais (kompaktiško miestų formavimo, 

urbanizuotų teritorijų regeneracijos, siekio generuoti tarpsektorinę sinergiją). Bendrajame plane 

nurodoma, kad „Investicijas koncentruoti kompleksiniam ir kompaktiškam teritorijos sutvarkymo 

rezultatui pasiekti“. AM nuomone, esant ribotam finansavimo biudžetui, lėšos turi būti naudojamos 

labai tikslingai, kur investuotas euras duoda didžiausią naudą. Užterštų teritorijų tvarkymo projektai 

finansuojami nuo pirmojo ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpio. Pirmajame etape finansuoti 

savivaldybių siūlymai, 2007–2013 m. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

parengė šalies prioritetinių užterštų teritorijų sąrašą, kurį suderino su savivaldybėmis. 

Vadovaujantis šiuo sąrašu, finansuoti užterštų teritorijų tvarkymo projektai 2014–2020 m. 2021–

2027 m. ES fondų finansavimo laikotarpiui siūloma išankstinė sąlyga – planuojama tvarkyti 

praeityje užteršta teritorija turi būti bent vidutiniškai tankiai apgyvendintoje vietovėje (minimaliai 

300 žm./km2) arba iki 2 km nuo jų nutolusiose arba saugomose teritorijose, turinčiose didžiausią 

potencialą tarnauti visuomenės reikmėms. Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė pritarė AM 

argumentams neatsižvelgti į LSA siūlymą, prieštaraujančių nebuvo. 

AM pateikė argumentus, kodėl nesutinka atsižvelgti į Ministro Pirmininko patarėjos Natalijos 

Kazlauskienės prašymą dėl rodiklio „Efektyviai veikiančių viešųjų geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įmonių dalis, procentais“ atsisakymo13. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtinta, kad paslaugos teikiamos vadovaujantis sąnaudų 

susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principais, todėl, AM nuomone, siekis, kad vandentvarkos įmonės 

veiktų efektyviai ir galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir plėtrą, visų pirma turi būti 

savivaldybių iniciatyva peržiūrint vandentvarkos įmonių sąnaudų politiką. Atkreipiame dėmesį, kad 

efektyviai veikiančios įmonių rodiklis netapatus rodikliui dėl įmonių stambinimo, kas planuota 

2021–2027 m. pradėjus rengti ES fondų investicijų programos projektą. Įmonių stambinimo 

rodiklio atsisakyta. AM pateiktiems argumentams TAP prieštaravimų nebuvo, rodiklis paliktas 

Programoje. Vandentvarkos sektoriui 2021–2027 m. laikotarpiu numatoma 139 mln. eurų 

Sanglaudos fondo lėšų, kurios bus orientuotos į mažesnes savivaldybes, kuriose įmonių 

efektyvumas mažiausias:  

– geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai gyvenvietėse, kuriose yra nuo 200 iki 2000 

gyventojų; 

 
9 Rodikliai: „Nuosavybės teisėms atkurti rezervuotų miškų ploto dalis, palyginti su visu šalies miško žemės plotu, 

procentais“ ir „Miestuose oro kokybės tyrimo stočių, kuriose aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD2,5 lygis 

neviršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo metinio užterštumo lygio, dalis, procentais“.  
10 AM išankstinei sąlygai taikomas formulavimas negali būti taikomas regioninei pažangos priemonei (numatoma 

koncentruotis tik į tankiai urbanizuotas teritorijas eliminuojant didelę dalį užterštų teritorijų). 
11 Efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo principas – viešojo valdymo sprendimai ir planavimo dokumentai turi 

būti įgyvendinami siekiant didžiausios naudos mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai skirstant turimus finansinius 
išteklius, atsižvelgiant į strateginius tikslus, uždavinius ir finansines galimybes naudoti ir išlaikyti pasiektus rezultatus. 
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano patvirtinimo“. 
13 Prašytume pakartotinai įvertinti 6.7 uždavinio „Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą“ rodiklio „Efektyviai veikiančių viešųjų geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įmonių dalis, procentais“ atsisakymą plėtros programoje kaip neatitinkančio uždavinio formulavimo. 

Regioninė pažangos priemonė apibrėžta Strateginio valdymo metodikoje. Regioniniu planavimo būdu neįgyvendinami 

nei rinkos organizavimo (t. y. įmonių stambinimo ir paslaugų centralizavimo), nei įmonių valdymo ir jų veiklos 

organizavimo bei vertinimo veiksmai. Jei šio rodiklio atsisakyti negalima, siūlytina jį perkelti prie kitų valstybinio 

planavimo būdu įgyvendinamų priemonių. 
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– gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2000 gyventojų geriamajam vandeniui išgauti, 

ruošti, laikyti skirtų įrenginių, kurie neužtikrina viešojo geriamojo vandens kokybės indikatorinių ir 

cheminių (toksinių) rodiklių, rekonstrukcijai; 

– aglomeracijose, kuriose susidaro nuo 200 iki 2000 g. e. atitinkanti apkrova nuotekų 

tvarkymo sistemų plėtrai, miesto nuotekų valymo įrenginių, kurie į gamtinę aplinką išleidžia iki 

reikalavimų neišvalytas nuotekas ir (arba) kuriuose taršos apkrova viršija arba yra beveik lygi 

valymo įrenginių projektiniam pajėgumui ir kurių statyba nefinansuota ES fondų lėšomis, 

rekonstrukcijai. 

Atsižvelgiant į LSA ir Vidaus reikalų ministerijos pastabą dėl išankstinių sąlygų regioninei 

pažangos priemonei „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“, išankstinė sąlyga 

papildyta numatant galimybes dalį (iki 20 proc.) projekto vykdyti mažesnio gyventojų tankio 

teritorijoje. Pateiktam AM siūlymui prieštaravimų TAP nebuvo. 

Nutarimo projektu siūloma patvirtinti Programą, kuria siekiama įgyvendinti NPP nurodyto 

strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti 

biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 

pažangos uždavinius: 6.4 „Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių 

viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių 

naudojimo skatinimą“, 6.6 „Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir 

šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams“, 6.7 „Gerinti vandens telkinių būklę bei 

didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą“, 6.8 „Išsaugoti 

ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir 

užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą“, 6.10 „Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai 

jas tvarkyti“ ir 6.11 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir 

aplinkos apsaugos kontrolę“. 

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Strateginio valdymo įstatymo nuostatos dėl 

nacionalinių plėtros programų rengimo valstybės veiklos srityje „Aplinka, miškai ir klimato kaita“. 

Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie NPP nustatytų 

horizontaliųjų inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių visiems ir darnaus vystymosi principų 

įgyvendinimo. 

Nutarimo projekto neigiamų pasekmių nenumatyta. Numatomos teigiamos pasekmės – bus 

sudarytos prielaidos įgyvendinti NPP 6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos 

išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir 

didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.4, 6.6–6.8, 6.10 ir 6.11 uždavinius.  

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatoms ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

Nutarimo projektu  neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas  nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Priėmus Nutarimo projektą, aplinkos ministro įsakymu bus tvirtinami Programos pažangos 

priemonių aprašai. 

Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Pirminį Programos projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 

22 d. įsakymu Nr. D1-561 „Dėl darbo grupės Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo 



 

89 

programai parengti“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (toliau – darbo grupė). Į darbo grupės 

sudėtį įtraukti Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Finansų, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Žemės 

ūkio ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai. 

Rengiant pirminį programos projektą, konsultuotasi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

atstovais (horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ įgyvendinimo klausimais), AM 

pavaldžių įstaigų atstovais, Mykolo Romerio universiteto Aplinkos psichologijos tyrimų centro 

mokslininkais (visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo didinimo klausimais), organizuoti 

pasitarimai su Vidaus reikalų ministerijos atstovais regioninių pažangos priemonių rengimo 

klausimais, pasiūlymai dėl regioninių pažangos priemonių pristatyti Nacionalinės regionų plėtros 

tarybos 2021-10-26 ir 2022-02-01 posėdžiuose. 

Pirminis Programos projektas AM 2021-10-25 raštu Nr. (61-1)-D8(E)-6665 „Dėl 2021–2030 

metų aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos projekto derinimo“ (TAIS Nr. 21-

31597) teiktas derinti suinteresuotoms šalims, socialiniams ir ekonominiams partneriams (iš viso 58 

subjektams). Dėl Nutarimo projekto informuota visuomenė paskelbus jį Lietuvos Respublikos 

Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 21-31597), AM interneto 

tinklalapyje https://am.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai, spaudos 

pranešimu: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-kvieciama-isitraukti-planuojant-

aplinkosaugines-veiklos-desimtmecio-kryptis.  

Išvados gautos iš 21 subjekto. Pastabas pateikė Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, 

Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo, Vidaus reikalų 

ir Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, 

Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją (KIDE). Gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinti 

ir Programos projektas atitinkamai patikslintas. Dalis gautų pasiūlymų gali būti svarstomi tik 

rengiant pažangos priemonių aprašus ar kitus planavimo dokumentus. Apie tai išvadų teikėjai 

informuoti darbo tvarka. Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Privačių miškų savininkų asociacija 

informavo, kad pastabų neturi. Pastabų nepateikė Aplinkos apsaugos politikos centras, 

Aplinkosaugos koalicija, asociacija „Lietuvos būtų ūkis“, Baltijos aplinkos forumas, VšĮ „Gamtos 

paveldo fondas“, Gamtos tyrimų centras, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno 

technologijos universitetas, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas, 

Klaipėdos universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, Lietuvos biomasės energetikos 

asociacija „Litbioma“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Lietuvos energetikos 

instituto Hidrologijos laboratorija, Lietuvos gamtos fondas, Lietuvos komunalininkų ir atliekų 

tvarkytojų asociacija, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacija, Lietuvos 

medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, Lietuvos miško ir žemės savininkų 

asociacija, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos 

įmonių asociacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos regioninių 

atliekų tvarkymo centrų asociacija, Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacija, Medienos perdirbėjų asociacija, Mykolo Romerio universitetas, Miško 

darbų rangovų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Vakarų Lietuvos medienos 

perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 

akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra. Darbo tvarka 

Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos ir Bendrojo plano rengėjų 

siūlymus. 

Atnaujintos Programos projekto nuostatos darbo tvarka aptartos su Finansų, Vidaus reikalų 

ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos atstovais, 2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (61-1)-D8(E)- 

8290 Programos projektas pateiktas derinti Finansų ir Vidaus reikalų ministerijoms pakartotinai. 
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Vidaus reikalų ministerija 2022 m. sausio 18 d. raštu Nr. 1D-313 pateikė pastabas ir 

pasiūlymus dėl regioninių pažangos priemonių. Iš esmės į pastabas atsižvelgta.  

Lietuvos savivaldybių asociacija 2022-01-24 raštu Nr. (6)-SD-(6)-SD-50 „Dėl regioninės 

plėtros planavimo ir finansavimo“ pateikė pastabas, kurių dalis susijusi su Programos projektu. Į 

dalį pastabų atsižvelgta. Dėl pastabų, į kurias iš dalies atsižvelgta ar neatsižvelgta, pateikti 

argumentai ir komentarai derinimo pažymoje, teiktoje Vyriausybei 2022 m. kovo 9 d. raštu Nr. (61-

1)-D8(E)-1327. Šie ir papildomi argumentai pristatyti 2022 m. kovo 22 d. TAP, prieštaravimų 

nesulaukta. 

Nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojas (toliau – valdytojas) 2022 m. vasario 3 d. 

raštu Nr. ((24.43Mr)-5K-2121927)-6K-2200804 pritarė Programos projektui su sąlyga, kad 

Programos projektas bus patikslintas pagal pateiktas pastabas. Valdytojas 2022 m. kovo 23 d. raštu 

Nr. ((24.43Mr)-5K-2204538)-6K-2201783 informavo, kad neprieštarauja Programos ir jos 

pagrindimo projektui, tačiau prašo peržiūrėti Programos III skyriaus rodiklius su „0“ reikšme ir (kur 

galima) patikslinti nurodant atskaitos tašką pagal bendrą situaciją šalyje. Programos projektas 

patikslintas, realūs bendros situacijos šalyje duomenys nurodyti prie 8 rodiklių14.  

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių 

grupės (grupės vadovas – Aurimas Saladžius, tel. 8 696 59321, el. p. aurimas.saladzius@am.lt) 

patarėja Jurga Aleknienė, tel. 8 696 61972, el. p. jurga.alekniene@am.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo 

plėtros programos patvirtinimo“ projektas, 1 lapas. 

2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos projektas, 42 lapai. 

3. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pagrindimas, 83 lapai. 

4. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos problemų–priežasčių medis, 3 lapai. 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvila 

 

 

J. Aleknienė, 8 696 61972, el. p. jurga.alekniene@am.lt 

 

_______ 

 

APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS 

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

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

administratorių, žyma:IS-944/669-II-6-1 priedas 2022-04-04.zip). 

 
14 Rodikliai: 

- 6.4.1. Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis; 

- Pirminės energijos suvartojimo suminis sumažėjimas renovuotuose savivaldybių viešuosiuose pastatuose, MWh.  

- Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas renovuotuose savivaldybių viešuosiuose 

pastatuose, tonomis CO2 ekvivalentu per metus; 

- Suminis ŠESD sumažinimo efektas, tūkst. tonų CO2 ekvivalentu; 

- Į aplinką išleidžiamų gamybinių nuotekų užterštumo (prioritetinėmis medžiagomis) sumažėjimas, procentais; 

- Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų, skaičius, vienetais; 

- Perdirbtos atliekos, tonos per metus; 

- Pavojingųjų cheminių medžiagų naudojimo mažėjimas, procentais. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8652e3d0ae6211ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9d4d60c8-76eb-4014-a099-8108457db9d2


 

91 

 

IS-944/669-II-7 priedas 

 

VERT 2022-03-31 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi 

suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia AB 

„Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo projektą. 

Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. balandžio 14 d. 

Pagrindinis taisyklių projekto tikslas – užtikrinti galimybę dalį suskystintų gamtinių dujų 

(SGD) terminalo pajėgumų rezervuoti ilgesniam nei penkerių metų periodui. 

Esminiai siūlomi pakeitimai: 

• Numatoma, kad terminalo naudotojui gali būti suteikiami trijų skirtingų grupių 

terminalo pajėgumai, kurie skiriasi priklausomai nuo panaudojimo laikotarpio. 

• Ilgalaikiai SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi ilgalaikės SGD terminalo pajėgumų 

paskirstymo procedūros metu ne trumpesniam nei penkerių dujų metų laikotarpiui. 

• Metiniai SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi ne trumpesniam nei vienerių 

ateinančių dujų metų laikotarpiui.  

• Neatidėliotinos rinkos krovinio SGD išdujinimo pajėgumai, paskirstomi einamųjų dujų 

metų laikotarpiu.  

• Papildomai projekte įtraukiama ilgalaikė terminalo pajėgumų paskirstymo procedūra, 

numatanti principus, kuriais SGD terminalo operatorius paskirsto laisvus ilgalaikius 

SGD išdujinimo pajėgumus. Atnaujinti metinių SGD išdujinimo pajėgumų paskirstymo 

principai.  

• Pakeistas dujų metų laikotarpis, kuris po atnaujinimo sutampa su kalendoriniais metais. 

• Įtraukiama nauja sąvoka „Terminalo nominalūs pajėgumai“, kuri apibrėžia nuolatinius 

terminalo išdujinimo pajėgumus, siekiančius 73 proc. 

Tobulinamos SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūros užtikrins sklandų ir 

efektyvų jų paskirstymą ir taip bus padidinamas terminalo panaudojimas. 

Pažymėtina, kad laiku įgyvendintas pakeitimas labai svarbus šiandieniniame kontekste, kai 

yra priimami sprendimai dėl regioninės gamtinių dujų integracijos ir bendros tarifų zonos 

nustatymo su kaimyninėmis Latvijos, Estijos ir Suomijos valstybėmis. 2022 m. prasidės Lenkijos–

Lietuvos dujotiekių jungties (GIPL) komercinė eksploatacija, kuri sukurs dar vieną alternatyvą 

Lietuvos gamtinių dujų importui bei atvers galimybę Lietuvos gamtinių dujų rinkos dalyviams tiekti 

gamtines dujas į Lenkiją ar kitas besiribojančias valstybes. 

Taip pat pakeitimai užtikrintų galimybę terminalo pajėgumus paskirstyti ir veiklą orientuoti 

į ilgalaikę perspektyvą. Šis taisyklių pakeitimas leis pajėgumus atnaujintų taisyklių numatytu būdu 

paskirstyti nuo 2023 m. 

*** 

• 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 2022-04-14 (imtinai).  

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

_______ 

 

VERT 2022-03-28 pranešimas. VERT viešajai konsultacijai skelbia Valstybės reguliuojamų 

kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vk-del-ab-klaipedos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9074a422b0e711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=14711235-f78e-4024-9d1e-d570c8a978e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9074a422b0e711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=14711235-f78e-4024-9d1e-d570c8a978e3
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-viesajai-konsultacijai-skelbia-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Valstybės 

reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą. 

Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki balandžio 1 d. 

Projekto tikslas – užtikrinti gamtinių dujų tiekimo įmonių galimybes naudoti priemones, 

skirtas suvaldyti gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams augimą. 

Siūlomi esminiai pakeitimai: 

• Nustatant gamtinių dujų tiekimo tarifą buitiniams vartotojams, gamtinių dujų tiekimo 

įmonė gali naudoti gamtinių dujų produkto kainą, pritaikius finansines išvestines 

priemones, taip pat numatyta informacijos teikimo ir derinimo su VERT tvarka. 

• Gamtinių dujų įmonei, aptarnaujančiai mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, kuri ketina taikyti 

sumažintą gamtinių dujų produkto kainą ir negautų pajamų išdėstymą per ne ilgesnį nei 5 

metų laikotarpį, sudaroma galimybė taikyti didesnę pinigų kainą, kai yra grąžinamos 

negautos lėšos gamtinių dujų įmonei. 

• Nustatyti skaičiavimo principus ir tvarką, kaip nustatoma papildoma dedamoji prie 

gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams, kai gamtinių 

dujų tiekimo įmonės taiko gamtinių dujų produkto kainos išdėstymą. 

*** 

• 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 2022-04-01 (imtinai).  

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

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d9ce6120ac1311ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d9ce6120ac1311ecaf79c2120caf5094
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-944/669-II-8 priedas 

 

VERT 2022-03-28 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų neteisminio 

sprendimo procedūros taisyklių pakeitimo  

TN: tn  

 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo pakeitimus, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo 

procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki 

balandžio 8 dienos. 
Esminiai pakeitimai: 

− kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu 

parašu arba prašymą pateikiančio asmens tapatybė turi būti patvirtinta per valstybės 

informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų portalą. Elektroninių ryšių priemonėmis 
taip pat gali būti pateikiama prašymo skaitmeninė kopija; 

− atsisakoma, kad tuo atveju jeigu  pareiškėją atstovauja vartotojų asociacija, Tarybai nėra 

privaloma pateikti dokumentų, patvirtinančių asociacijos įregistravimą Juridinių asmenų 

registre bei veiklos tikslą – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas; 

− netekusiu galios pripažįstamas atsisakymo nagrinėti ginčą pagrindas – kai pareiškėjo prašyme 
nagrinėti ginčą nenurodytas jo vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar prašymą pareiškėjo 

vardu pateikė neįgaliotas asmuo; 

− atsisakoma nagrinėti ginčą, jei ginčo suma yra mažesnė negu 20 eurų, išskyrus atvejus, kai 

ginčas turi reikšmės formuojant naują praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių; 

− atsisakoma nagrinėti ginčą, jei pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; 

− jeigu yra gautas abiejų ginčo šalių prašymas, kai vykdomas šalių taikinimas, procedūriniu 

sprendimu ginčo nagrinėjimas sustabdomas ne ilgiau kaip 60 dienų; 

− Tarybos sprendime dėl ginčo privalo būti nurodyta ginčo šalių pareiga pranešti Tarybai, kai 
pareiškiamas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme prašant nagrinėti ginčą iš esmės, taip 

pat skundžiamos įmonės pareiga per nustatytą terminą pranešti Tarybai apie sprendimo 

įvykdymą arba neįvykdymą; 

− papildyta nuostatomis dėl Pareiškėjo (vartotojo) reikalavimų pagrįstumo ir galimybės nustatyti 
ne ilgesnį negu 6 mėnesių reikalavimų įgyvendinimo terminą, taip pat dėl patirtų išlaidų, 

susijusių su vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra (įrodymų surinkimo išlaidų, 

įskaitant būtinas ekspertizės ar laboratorinių tyrimų išlaidas, išlaidų advokato ar advokato 
padėjėjo pagalbai apmokėti, vertimo išlaidų), atlyginimo proporcingai patenkintų vartotojo 

reikalavimų daliai; 

Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius 2023 m. sausio 1 d., siūloma 

Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles papildyti nauju papunkčiu, numatančiu, kad taisyklių 
nuostatos taikomos ne teismo tvarka sprendžiant tarp bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų 

deginimo įrenginio valdytojo ir regioninio atliekų tvarkymo centro kylančius ginčus dėl bendro atliekų 

deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo taikomų komunalinių atliekų deginimo vienos 
tonos įkainių. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir 
VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

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

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

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

_______ 

 

Ginčų neteisminio sprendimo procedūros 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-944/669-II-8-1 

priedas 2022-04-04.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-gincu-neteisminio-sprendimo-proceduros-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a214de12ac1511ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0aedddc0-24d4-488d-9ea6-afd515baed04
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-gincu-neteisminio-sprendimo-proceduros-taisykliu-pakeitimo.aspx
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IS-944/669-II-9 priedas 

 
Tarybos 2022-04-07 posėdis (nuotoliniu būdu)  

TN: tn  
 
II dalis 

1. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2021 m. veiklos ataskaitos derinimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė 
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 ir 2021 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus 
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir 
eksploatavimo darbų plano. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska 

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

4. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska 

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

5. Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

derinimo. 
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, VšĮ Velžio komunalinio ūkio atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šilutės vandenys“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl 

Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje 

registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėjas Airidas Daukšas 

Posėdžio medžiaga 
8. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 
Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

_______ 

 

VERT 2022-04-07 posėdžio: „1. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2021 m. veiklos 

ataskaitos derinimo“; „7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. 

nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo 

administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-II-9-1 priedas 2022-04-04.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/baltpool.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/vilkaviskio-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/lazdiju-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/ukmerges-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/velzio-komunalinis-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/silutes-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-04-07/ank-pakeitimo-projektas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-944/669-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-03-29 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn,  

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-29 

 

 
Paskutinis taškas 2022-02-28 

Vėliausio 2022-03-29 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 85 890 27.51 -5.53 % 27 720 24.57 30.65 7 980 

M04-2022  Smulkinta mediena 79 800 25.57 +0.27 % 0 0.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 60 760 21.32 -33.68 % 35 280 20.53 29.75 5 600 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 410 17.62 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 10 920 19.75 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 800 25.80 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 070 53.41 +2.15 % 750 48.57 83.57 750 

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 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 16 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 63 770 25.08 -9.05 % 0 0.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 29 960 20.88 -2.11 % 6 720 20.33 0.00 0 

M06-2022  Smulkinta mediena 1 750 27.60 0.00 % 1 750 20.00 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 2 310 19.00 0.00 0 

SUM-2022  Smulkinta mediena 1 820 24.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 720 55.93 +1.84 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-944/669-III-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Dalis Lietuvos šilumos tiekėjų jau 2021 – 2022 m. šildymo sezono metu susidūrė su 

naujais finansiniais sunkumais, nors centralizuotai tiekiamos šilumos patikimumas ir buvo 

užtikrintas. Pirmiausia, gamtinės dujos pabrango iki 8 kartų, o biokuras, iš kurio pagaminama virš 

70 % centralizuotai tiekiamos šilumos, pabrango iki 3 kartų, lyginant su kainomis prieš metus. 

Viešoje erdvėje buvo ir perspėjimų apie gamtinių dujų ir biokuro galimą trūkumą. Lyginant spartų 

gamtinių dujų ir biokuro brangimą, galima matyti sąryšį, nes šios dvi kuro rūšys energetikoje 

konkuruoja. Netgi š. m. kovo mėnesį, skirtingai negu ankstesniais metais, biokuras iš esmės nepigo.     

Drastiškai pabrangus kurui ir perkamai šilumai bei elektrai, o visa tai pavėluotai ir nepilnai 

įskaičiuojant į valstybės reguliuojamas šilumos kainas, kai už išteklius  tenka susimokėti iš karto, 

šilumos tiekimo įmonės priverstos skolintis daug apyvartinių lėšų, atitinkamai mokėdamos 

palūkanas, kurios net neįskaičiuojamos į šilumos kainas. Situaciją dar labiau blogina išaugę 

vartotojų įsiskolinimai ir pabrangę kiti ištekliai. Kai kurios viešąsias paslaugas teikiančios šilumos 

tiekimo įmonės sunkiai gali gauti trumpalaikių paskolų, nekalbant apie investicijų finansavimą.    

 Esant dabartinei situacijai, dar didesnė grėsmė kyla apsirūpinimui energetiniais ištekliais 

ir stabiliam šilumos tiekimui ateinantį šildymo sezoną. Dėl prekybos ir ekonominių ryšių trūkių bei 

dėl augančio medienos žaliavos ir biokuro poreikio Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, tikėtinas 

dar didesnis išteklių brangimas ar net deficitas. Manome, kad kritinėje situacijoje būtina nedelsiant 

imtis neordinarių priemonių apsirūpinant kuro ir kitais ištekliais, būtinais šilumos ir elektros 

gamybai. Nieko nedarant, kitas šildymo sezonas gali būti dar skausmingesnis šilumos vartotojams, 

o gal ir nepilnavertis.  

Jei gamtinių dujų kainos iš esmės nereguliuojamos ir priklauso nuo išorinių rinkos tiekėjų 

ir kitų geopolitinių veiksnių, tai iš vietinių išteklių pagaminto biokuro tiekimas ir jo kainos gali būti 

Lietuvos valstybės įtakojamos, Valstybinei miškų urėdijai aktyviau ruošiant ne tik žaliavą, bet ir 

gaminant biokurą Lietuvos rinkai. Kritinėje situacijoje galbūt tikslinga suformuoti biokuro išteklių 

rezervą, organizuoti tikslinius valstybinius užsakymus ar kitomis priemonėmis garantuoti biokuro 

išteklių ir tuo pačiu centralizuotai tiekiamos šilumos prieinamumą Lietuvos gyventojams.  

Gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti svarstytinas išankstinis konsoliduotas šio 

kuro užpirkimas ir saugojimas Inčukalnio ar kitoje saugykloje. Tam reikia atitinkamų valstybinio 

reguliavimo sprendimų šilumos ūkyje ir dujų tiekėjų pastangų bei atsakomybės už patikimą 

vartotojų aprūpinimą dujomis.    

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Viešųjų pirkimų tarnybai, 

Baltpool UAB, 

UAB GET Baltic 

 2022-03-29 Nr. 34 

Į  Nr.  

    

DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. ŠILDYMO SEZONUI 
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Energetinės krizės akivaizdoje neturėtų būti prioretizuojamas gamtinių dujų ir biokuro 

įsigijimas tik per biržą, kai joje tiesiog gali nebūti pasiūlos, nekalbant apie sąžiningas kainas. Šiuo 

metu niekas pilnai net nežino biokuro žaliavų apimčių, o biokuro tiekėjai neturi jokių 

įsipareigojimų tiekti produkciją Lietuvos rinkai, juo labiau taikyti sąnaudomis pagrįstą biokuro 

prekybos kainodarą.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siūlo Vyriausybei ir atsakingoms institucijoms bei 

energetikams sukurti darbo grupę, kuri operatyviai parengtų reikiamus sprendimus patikimam 

apsirūpinimui energetiniais ištekliais sekančiam šildymo sezonui. Tikimės konstruktyvaus 

bendradarbiavimo, padėsiančio Lietuvos šilumos ūkį patikimai aprūpinti energetiniais ištekliais, 

būtinais šilumos ir karšto vandens ruošimui, sąžiningomis kainomis.  

 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-944/669-III-3 priedas 

 

VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT pakeitė vandens kainų nustatymo metodiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Geriamojo vandens tiekimo  ir 

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką. 

Esminis pakeitimas - derinant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jeigu antrą kartą perskaičiuotoje geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainoje įvertintų sąnaudų energetiniams 

ištekliams įsigyti ir mokesčiams sumokėti dydis dėl energetinių išteklių tarifų ir mokesčių dydžių 

pasikeitimo neatitiko geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų 

tvarkytojo faktiškai trečiaisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo kainų galiojimo metais patirtų sąnaudų energetiniams ištekliams įsigyti ir mokesčiams 

sumokėti dydžio, šis skirtumas įvertinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metu. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 
 
VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ pakartotinio dujinimo 

kainas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ 

suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo paslaugos kainos pastoviąją dalį – 0 

Eur/(MWh/parą/metus), kintamąją dalį – 1,19 Eur/MWh (be PVM). 

Patvirtinta SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis 1,19 Eur/MWh, palyginus su 

nuo 2022 m. sausio 1 d. galiojusia kaina (0,41 Eur/MWh), didėja 2,9 karto,  pastovioji kainos dalis 

mažėja nuo 149,88 Eur/(MWh/parą/metus) iki 0 Eur/(MWh/parą/metus). Pakartotinio dujinimo 

kainos kintamoji dalis mokama už išdujintą gamtinių dujų kiekį,  SGD pakartotinio dujinimo kainos 

pastovioji dalis įskaičiuojama į tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie perdavimo kainos, kurią 

moka visi gamtinių dujų vartotojai. 

VERT taip pat nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių 

dujų perdavimo kainos – 102,98 Eur/(MWh/parą/metus). Lyginant su šiuo metu galiojančia 

saugumo dedamąją (252,86 Eur/(MWh/parą/metus) saugumo dedamoji mažėja 59,27 proc. 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė, jog gamtinių 

dujų rinkos dalyviai nuo 2022 m. gegužės 1 d. galės naudotis dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir 

Lietuvos (GIPL) pajėgumais  ir šie pokyčiai diversifikuos gamtinių dujų tiekimą vamzdynais ne tik 

Lietuvoje, bet ir visame Baltijos‒Suomijos regione, taip pat ir Lenkijoje, dėl to AB „Klaipėdos 

nafta“ peržiūrėjo SGD terminalo kainodarą ir pateikė VERT dokumentus, reikalingus pastoviosios 

ir kintamosios kainos dalių perskaičiavimui. Kainos įsigalios nuo 2022 m. gegužės 1 d., t. y. 

pradėjus veikti GIPL jungčiai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 
 
VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT priėmė sprendimus, leisiančius sumažinti SGDT 

išlaikymo kaštus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekiant mažinti Lietuvos gamtinių dujų 

vartotojams tenkančius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštus bei pakeisti 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-pakeite-vandens-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-patvirtino-ab-klaipedos-nafta-pakartotinio-dujinimo-kainas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-prieme-sprendimus-leisiancius-sumazinti-sgdt-islaikymo-kastus.aspx
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SGD pakartotinio dujinimo kainų nustatymo principus, patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką. 

Esminiai pakeitimai: 

− SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis skaičiuojama įvertinus visus 

atitinkamų metų SGD terminalo kaštus ir maksimalų galimą išdujinti SGD kiekį, o SGD 

pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, įvertinus atitinkamų metų SGD 

pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinę ribą, SGD terminalo operatoriaus 

planuojamas surinkti pajamas už užsakytus ir prognozuojamus SGD išdujinimo 

pajėgumus; 

− -numatoma galimybė SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamosios dalies 

diferencijavimui pagal pajėgumų užsakymo trukmę; 

− -patikslinami informacijos, reikalingos pajamų viršutinei ribai nustatyti ir konkrečioms 

SGD pakartotinio dujinimo kainoms tvirtinti, pateikimo terminai ir apimtys; 

− planiniai remonto darbai, patiriami kartą per 5 metus, tolygiai išdėstomi per visą 

reguliavimo periodą; 

− -patikslinamas pajamų nuokrypio dėl prognozuotų ir faktinių išdujintų SGD kiekių 

skirtumo skaičiavimo principas. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 
 
VERT 20225-03-31 pranešimas. VERT patvirtino tvarką, kaip bus vykdoma transporto 

sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų priežiūra dėl biodegalų kiekio  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama nustatyti degalų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos vienetų sistemos dalyvių teises, pareigas ir 

reikalavimų, nustatytų Alternatyviųjų degalų įstatyme, vertinimo tvarką, patvirtino Degalų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir 

reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą. 

VERT, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybine 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinės departamentu prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos ir BALTPOOL UAB, prižiūrės ir kontroliuos, ar kiekvienais kalendoriniais 

metais degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai įgyvendina įpareigojimus, kad 

kiekviename vidaus rinkai patiekto benzino ir dyzelino litre būtų įmaišyta įstatyme reglamentuota 

biodegalų dalis, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę. Degalų 

tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams nevykdantiems ar neįvykdžiusiems 

Alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytų įpareigojimų, VERT taikys sankcijas. 

Transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos 

aprašas bus taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d. 

Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių 

įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos apraše numatyta: 

• Nustatytos VERT ir DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių teisės ir pareigos bei 

reikalavimų, nustatytų Alternatyviųjų degalų įstatyme, vertinimo tvarka.  

• VERT DAEI apskaitos vienetų sistemoje atlieka  degalų tiekėjų, deklaruotų degalų ir 

biodegalų kiekių nuolatinę priežiūrą dėl jų atitikties Alternatyviųjų degalų įstatyme 

nustatytiems įpareigojimams. 

• VERT įvertina DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių pateiktas ataskaitas ir priima 

sprendimą įskaityti DAEI apskaitos vienetus (ar jų dalį) į Alternatyviųjų degalų 

įstatyme nustatytų metinių įpareigojimų įvykdymą ar panaikinti DAEI apskaitos 

vienetus tokia dalimi, kuria dėl šių vienetų ataskaitoje nustatyti trūkumai. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-patvirtino-tvarka-kaip-bus-vykdoma-transporto-sektoriaus-gamtiniu-duju-tiekeju-prieziura-del-biodegalu.aspx
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VERT, siekdama reglamentuoti VERT procedūras, atliekant degalų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių (DAEI) dalyvių veiklą, įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytus 

įpareigojimus, patvirtino Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašą. 

Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašas taikomas VERT, Valstybinei vartotojų 

teisių apsaugos tarnybai, degalų tiekėjams, Neregistruotiems tiekėjams, ūkio subjektams, 

nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir 

turintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotus leidimus laikyti sandėlyje degalus ir (ar) 

sandėlyje maišyti biodegalus su degalais ir asmenims, kurių nuosavybės teise ar kitais pagrindais 

valdomi degalai ar biodegalai yra muitinės sandėliuose, degalams ar biodegalams yra taikomos 

laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros, ar kitos muitinės procedūros. 

Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos apraše nustatyta: 

• VERT veikla, atliekant degalų tiekėjų ir degalų tiekėjų, kurie DAEI apskaitos vienetų 

sistemoje neužsiregistravo (Neregistruoti tiekėjai), fizinius patikrinimus, siekiant 

nustatyti, ar degalų tiekėjai tinkamai vykdo Alternatyviųjų degalų įstatyme degalų 

tiekėjams nustatytus įpareigojimus ir reikalavimus.  

• Reglamentuota, kad VERT neplaninius degalų tiekėjų ir (ar) Neregistruotų tiekėjų 

patikrinimus vykdys kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Patikrinimai 

gali būti atliekami ūkio subjekto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

valdomose patalpose ir (ar) teritorijoje, Lietuvos muitinės sandėliuose, patalpose, ar 

kitose su Lietuvos muitinės procedūromis susijusiose vietose, kuriose gali būti laikomi 

ir (ar) įvežami degalų tiekėjų ir (ar) Neregistruotų tiekėjų valdomi degalai ar biodegalai 

bei su jais susiję dokumentai; degalų, skirtų parduoti vidaus rinkai, pristatymo 

(transportavimo) degalų gavėjui metu; degalus pristačius degalų gavėjui, kai degalai dar 

nėra sumaišyti su kitais degalų gavėjo talpyklose esančiais degalais.  

• Aprašas numato, kad degalų tiekėjo ir (ar) Neregistruoto tiekėjo neplaninis patikrinimas 

apima dokumentų vertinimą; degalų ėminių ėmimą, kai siekiama laboratorijoje nustatyti 

biodegalų dalį (proc.) esančią degaluose; patikrinimo akto surašymo procedūrą ir 

patikrinimo akto formas. Gauti duomenys ir patikrinimo metu paimto degalų ėminio 

tyrimo protokole nurodyta informacija bus naudojami vertinant Alternatyviųjų degalų 

įstatyme degalų tiekėjams nustatytus įpareigojimus 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 
VERT 2022-03-31 pranešimas. VERT sprendimai dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atnaujino Reguliuojamosios veiklos 

ataskaitų patikros techninę užduotį bei pratęsė Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą. 

Esminiai pakeitimai: 

− patikra atliekama vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautinės 

buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu, 

įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašu, šia Technine 

užduotimi, bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia įmonė; 

− negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio patikros atlikimui, audito įmonė turi 

kreiptis raštu į tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų 

(informacijos) nepateikimo priežastis; 

− patikros ataskaitoje aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas ir 

pateikiamas detalus faktinių pastebėjimų apibūdinimas; 

− audito įmonės pasirašyta patikros ataskaita, kartu su patikros procedūroms atlikti 

naudota esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas, tikrinamos 

įmonės vadovo rašytiniai paaiškinimai ir kita svarbi informacija, reikalinga patikros 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-03-31/vert-sprendimai-del-reguliuojamosios-veiklos-ataskaitu.aspx
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rezultatų vertinimui, kurią pateikti nurodyta Techninėje užduotyje), turi būti pateikta 

įmonei popierine ir (ar) elektronine forma. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 
 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-03-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-944/669-III-4 priedas 
 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) dalyvaudama 

dekarbonizacijos proceso dalies darbo grupėje, parengė ir siunčia pasiūlymus Nacionalinio 

energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) dekarbonizacijos dalies priemonių 

atnaujinimui ir taip tikisi padėti suformuoti Lietuvai geriausiai tinkantį priemonių rinkinį klimato 

kaitos iššūkiams įveikti. 

 Jei dėl siūlomų dekarbonizacijos priemonių kiltų klausimų – maloniai prašome 

kreiptis. 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

- Priedas su Asociacijos dekarbonizacijos priemonių pasiūlymais, xlsx lentelė 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas  dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

______ 

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

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

944/669-III-4-1 priedas 2022-04-04.zip). 

Aplinkos ministerijai 

El. p.  misijanulis@am.lt  

 2022-03-31 Nr. 35 

Į  Nr.  

    

DEKARBONIZACIJOS PRIEMONIŲ PASIŪLYMAI 

mailto:mantas@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220331_35_AM_rastas_EM_dekarboniz_pasiulymai.zip
mailto:misijanulis@am.lt
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IS-944/669-III-5 priedas 
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IS-944/669-III-6 priedas 
 

Tauragės ŠT paklausimas. Dėl ES finansavimo galimybių 

 

From: Alina Šaučiūnienė <alina.sauciuniene@tst.lt>  

Sent: Monday, March 28, 2022 12:43 PM 

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

Subject: Dėl ES finansavimo galimybių 

 

 

UAB Tauragės šilumos tinklai siekia investuoti į veiklos efektyvinimą. Bendrovė planuoja 

įrengti Organinio Renkino ciklo (ORC) jėgainę. Į biokuro katilinę būtų integruotas ORC įrenginys, 

kuris prisidėtų prie efektyvesnės energijos gamybos ir padidintų atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimą šilumos ūkio sektoriuje. Įgyvendinus projektą visiems UAB Tauragės šilumos tinklų 

šilumos vartotojams, sumažės šilumos energijos kainos kintama dalis, dėl sumažėjusių elektros 

energijos sąnaudų šilumos gamybos procese. Kadangi ORC įrenginiu elektros energija gaminama 

panaudojant šilumą iš atsinaujinančių išteklių – biokuro, būtų mažinamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų susidarymas. 

Investicijų vertė siektų apie 700 tūkst. Eur. Tikimės, kad dalis investicijoms įgyvendinti 

reikalingų lėšų būtų finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ESSF) ir Klimato kaitos 

programos.  

Kadangi ES šiuo metu itin skatina ir subsidijuoja perėjimą prie energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių bei alternatyvius iškastiniam kurui energijos gamybos projektus, norime 

pasitikslinti ar Jūsų žiniomis planuojama ir kada numatyta ES finansinė parama ( APVA, LVPA 

agentūrų) ORC įrenginių, absorbcinių siurblių finansavimui?  

 

                                        

                             

 

 
 

mailto:alina.sauciuniene@tst.lt
mailto:info@lsta.lt
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IS-944/669-III-7 priedas 

 

 LEA 2022-03-25 pranešimai apie Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus. 

TN: tn  

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia atnaujintas nepriklausomų elektros energijos tiekėjų 

pasiūlymų – pasirinkto plano – kainas 

• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija  

• Prognozuojama mėnesinė sąskaita  

• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai  

• Elektros kaina Nord pool Lietuva biržoje  

• Ką renkasi buitiniai vartotojai?  

Šiame skirsnyje yra pateikiamos preliminarios (prognozuojamos) tiekėjų siūlomos elektros 

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

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

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

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

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

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

metu. 

Informacija atnaujinta 2022-03-24 

Vienos laiko zonos prognozuojama mėnesinė sąskaita 

  

Dviejų laiko zonų prognozuojama mėnesinė sąskaita  

 
Ką renkasi buitiniai vartotojai? 

 

https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/pmsaskaita/
https://www.ena.lt/ntpasiulymai/
https://www.ena.lt/eknpltbirzoje/
https://www.ena.lt/bvpasirinkimas/
https://www.ena.lt/uploads/3~PMS-1LZ-100.png
https://www.ena.lt/uploads/3~PMS-2LZ-100.png
https://www.ena.lt/uploads/3~BuitVartPas-100.png
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Toliau prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo 

pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų 

interneto svetainėse pateiktos skaičiuoklės. 

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

ketvirtadieniais. 

● MB Birštono Elektra  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

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

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB "EGTO energija"  

Planas – EGTO sąžiningas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

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

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

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● "Elektrum Lietuva", UAB  

Planas – Elektrum Stabilus 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

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

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://www.ena.lt/
https://birstonoelektra.lt/
https://www.ena.lt/uploads/3~MB%20Birstono%20elektra-100.png
https://www.ena.lt/
https://egto.lt/plano-skaiciuokle/
https://www.ena.lt/uploads/3~UAB%20EGTO%20energija-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.elektrum.lt/lt/namams/elektra
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● Enefit UAB  

Planas – Fiksuotas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima). 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB "Ignitis"  

Planas – Minimalus 

Plano aprašymas: 

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

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota. 

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

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB "Perlas Energija"  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina –  fiksuota kaina*.   

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

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://www.ena.lt/uploads/3~Elektrum%20Lietuva%20UAB-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.enefit.lt/privatiems/elektra
https://www.ena.lt/uploads/3~Enefit%20UAB-100.png
https://www.ena.lt/
https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
https://www.ena.lt/uploads/3~UAB%20Ignitis-100.png
https://www.ena.lt/
https://perlasenergija.lt/#skaiciuokle
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*Elektros energijos kaina esamiems klientams įprastai peržiūrima du kartus  per metus – sausį ir 

liepą. 
 

 
 

Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai 

Šiame skirsnyje pateikiama bendroji preliminari informaciją apie pasirinktų pasiūlymų 

prognozuojamas kilovatvalandės kainas, kai yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir 
pasirinktas vienos ar dviejų laiko zonų tarifas. 

SVARBU: ČIA SKELBIAMOS KAINOS YRA PRELIMINARIOS (PROGNOZUOJAMOS) IR 

NEGALUTINĖS, PAIMTOS IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS TIEKĖJŲ INTERNETO SVETAINĖSE 

SKELBIAMŲ PLANŲ IR SKAIČIUOKLIŲ. 
 

● Vienos laiko zonos kilovatvalandės kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės dieninė kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės naktinė kaina  

 
 

https://www.ena.lt/uploads/3~UAB%20Perlas%20Energija-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/3~kWh-kaina-1LZ-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/3~kWh-D-kaina-2LZ-100.png
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/3~kWh-N-kaina-2LZ-100.png
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VšĮ Lietuvos energetikos agentūra  
Įmonės kodas 304937660  

Juridinių asmenų registras  
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 LEA 2022-03-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS 

 

Lietuvos energetikos agentūra, siekdama suteikti daugiau informacijos elektros tiekėją 

besirenkantiems gyventojams, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, skelbia preliminarias siūlomas 

elektros energijos kainas. 

Preliminarios elektros energijos kainos imamos iš elektros tiekėjų interneto svetainėse 

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

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

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

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

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

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

sudarymo metu.  

 
Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais, pasirinktus planus, 

prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia. 

 

IŠSKLEISTA INFORMACIJA 
 

Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija  

• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija  

• Prognozuojama mėnesinė sąskaita  
• Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai  

• Elektros kaina Nord pool Lietuva biržoje  

• Ką renkasi buitiniai vartotojai?  

Šiame skirsnyje yra pateikiamos preliminarios (prognozuojamos) tiekėjų siūlomos elektros energijos 
kainos vartotojams pagal vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų tarifus, darant prielaidą, kad per mėnesį yra 

suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (tai statistinis vidutinio būsto elektros energijos suvartojimas 

Lietuvoje per mėnesį, nustatytas pagal tuos nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, kurie vartotojams 
leidžia nusistatyti elektros energijos suvartojimą. Kitais atvejais pasirenkamas labiausiai šį suvartojimą 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas/
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/pmsaskaita/
https://www.ena.lt/ntpasiulymai/
https://www.ena.lt/eknpltbirzoje/
https://www.ena.lt/bvpasirinkimas/
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atitinkantis siūlomas planas). Atliekant skaičiavimus daryta prielaida, kad 65 proc. elektros energijos 

suvartojama dienos metu, o 35 proc. – nakties metu. 
Informacija atnaujinta 2022-03-24 

Vienos laiko zonos prognozuojama mėnesinė sąskaita 

 
Dviejų laiko zonų prognozuojama mėnesinė sąskaita  

 
Ką renkasi buitiniai vartotojai 

 
Toliau prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo 

pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų interneto 
svetainėse pateiktos skaičiuoklės. 

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

ketvirtadieniais. 
● MB Birštono Elektra  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

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

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 
Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://www.ena.lt/
https://birstonoelektra.lt/
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● UAB "EGTO energija"  

Planas – EGTO sąžiningas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 
ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

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

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 
Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● "Elektrum Lietuva", UAB  

Planas – Elektrum Stabilus 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį. 
ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 
Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● Enefit UAB  

Planas – Fiksuotas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima). 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 
Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://www.ena.lt/
https://egto.lt/plano-skaiciuokle/
https://www.ena.lt/
https://www.elektrum.lt/lt/namams/elektra
https://www.ena.lt/
https://www.enefit.lt/privatiems/elektra
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● UAB "Ignitis"  

Planas – Minimalus 

Plano aprašymas: 

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

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota. 
Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB "Perlas Energija"  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį. 
ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina –  fiksuota kaina*.   

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data – 2022-07-01. 
Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

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

 
 

Prognozuojama mėnesinė sąskaita  

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

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

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

suvartojama dienos metu, o 35 proc. – naktį. 

https://www.ena.lt/
https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
https://www.ena.lt/
https://perlasenergija.lt/#skaiciuokle
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Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija yra skirta tik vartotojų informavimui. Ji nėra skirta 

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

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

energijos kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu. 
● Viena laiko zona  

 
● Dvi laiko zonos  

 
 

Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai  

Šiame skirsnyje pateikiama bendroji preliminari informaciją apie pasirinktų pasiūlymų 
prognozuojamas kilovatvalandės kainas, kai yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir 

pasirinktas vienos ar dviejų laiko zonų tarifas. 

SVARBU: ČIA SKELBIAMOS KAINOS YRA PRELIMINARIOS (PROGNOZUOJAMOS) IR 
NEGALUTINĖS, PAIMTOS IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS TIEKĖJŲ INTERNETO SVETAINĖSE 

SKELBIAMŲ PLANŲ IR SKAIČIUOKLIŲ. 

 

● Vienos laiko zonos kilovatvalandės kaina  

 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/
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● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės dieninė kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės naktinė kaina  

 
 

 
 

 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/
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 LEA 2022-04-01 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA PRADEDA SKELBTI ENERGETIKOS 

DUOMENŲ APŽVALGĄ 

 

 
 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra nuo šiandien, kiekvieną penktadienį, 

skelbs periodinę ir susistemintą aktualiausių energetikos duomenų apžvalgą.  

„Atsižvelgdami į padidėjusį visuomenės susidomėjimą energetikos sektoriumi ir siekdami 

didinti informuotumą pagrindiniais energetikos duomenų klausimais ne tik Lietuvoje, bet ir 

kaimyninėse šalyse, pradedame kiekvieną savaitę agentūros interneto svetainėje skelbti 

susistemintą, periodinę duomenų apžvalgą “, – teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius 

Virgilijus Poderys.  

Kassavaitinėje energetikos duomenų apžvalgoje vartotojai ras pagrindinę informaciją apie 

šalies elektros, dujų, šilumos suvartojimą bei degalų ir biokuro kainas.  

Kartu su pradedama skelbti energetikos sektoriaus duomenų apžvalga, agentūra atkreipia 

dėmesį į poreikį didinti visuomenės energetinį raštingumą kasdienybėje vartojant atitinkamus mato 

vienetus.  

Siekiant tiksliau įsivertinti pastatų šildymo energijos sąnaudas, kurios yra sunaudojamos 

pastatų šildymui, šiluminės energijos vienetą siūloma susieti su ilgametėmis, siekiančiomis 

Lietuvos valstybingumo ištakas, biokuro naudojimo tradicijomis, ir paprastu, visuomenei 

suprantamu dydžiu – lietuvišku šiluminės energijos vienetu – energijos kiekiu, kurį gali išskirti 10 

kg lapuočių kietmedžio ryšulys (LtŠv).  

Šis nacionalinis šiluminės energijos vienetas, susietas su kietmedžio malkų „glėbiu“, turėtų 

padėti vartotojams geriau suprasti jų energijos vartojimo apimtis: kasdienį patalpų šildymą ar karšto 

vandens ruošimą. Manoma, kad vartotojui kur kas bus paprasčiau suprasti, kad vidutiniškai 

Lietuvos klimato sąlygomis nerenovuoto namo gyventojams 1 m2 šildymui prireiks 2 LtŠv arba 

dviejų „glėbių“ kietmedžio malkų, o 1 m3 vandens pašildyti – 1 LtŠv.  

Lietuviško šiluminio vieneto ekvivalento pasirinkimas taip pat siejamos su Lietuvos 

ambicijomis dekarbonizuoti šilumos tiekimo sektorių, nes sudeginus 1 „glėbį“ lapuočių malkų (10 

kg - apie 20 l arba 0,02m2 medienos) susidaranti CO2 ekvivalento emisija yra prilyginama nuliui. 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-pradeda-skelbti-energetikos-duomenu-apzvalga/
https://www.ena.lt/uploads/Failai-EDA/2022-03-25%E2%80%9331_Energetiniu_duomenu_apzvalga.pdf
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IS-944/669-III-8 priedas 
 

LRV 2022-04-01 pranešimas. Pristatytas 2,26 mlrd. eurų paketas kovai su infliacijos 

pasekmėmis ir energetinės nepriklausomybės stiprinimui 

TN: tn  

 

Vyriausybėje šiandien pristatytas plačios aprėpties priemonių „Infliacijos pasekmių 

sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ paketas, kuriame 2,26 mlrd. eurų 

skiriami amortizuoti energinį kainų šoką, didinti žmonių pajamas ir stiprinti Lietuvos energetinę 

nepriklausomybę. Pristatymą pradėjusi finansų ministrė Gintarė Skaistė pažymėjo, jog siūlomos 

priemonės orientuotos į pagalbą žmonėms, verslui bei valstybinių projektų įgyvendinimą.  

„Mes norime apsaugoti ir stiprinti žmonių perkamąją galią šiuo sunkiu metu, kai dėl Rusijos 

karinės invazijos į Ukrainą itin sparčiai kyla energijos prekių kainos. Taip pat atsižvelgdami į 

Europos Komisijos karo komunikatą, siūlome papildomas pagalbos priemones verslui tiek 

amortizuojant išaugusias energijos kainas, tiek padedant verslui persiorientuoti prie tvaresnių 

energijos šaltinių ir taip mažinant  sąskaitas ateityje. Todėl pristatome 2,26 mlrd. eurų priemonių 

paketą, kuris reikšmingai prisidės prie energijos kainų amortizavimo, infliacijos padarinių 

švelninimo ir duos postūmį pereinant prie labiau prognozuojamų ir nuo Rusijos nepriklausomų 

energijos šaltinių ir užtikrinant mažesnes sąskaitas ateityje“, – pažymėjo finansų ministrė G. 

Skaistė.  

Energijos kainų šoko amortizavimo tikslo Vyriausybės plane siekiama per dujų ir elektros 

kainos dalies žmonėms kompensavimą, tam skiriant 570 mln. eurų. Tuo pačiu amortizuojant kainų 

šoką verslui siūlomi ne tik dujų ir elektros kainos kompensavimo sprendimai, numatant tam 120 

mln. eurų, bet ir lėšos pagalbos priemonėms nukentėjusiems sektoriams už 142 mln. eurų. Iš viso 

pirmojo tikslo įgyvendinimo priemonėms numatyta 832 mln. eurų.  

Siekiant didinti žmonių pajamas, Vyriausybė numatė 5 proc. didinti senatvės pensijas, tam 

skiriant 106, 3 mln. eurų. Šis sprendimas reikš vidutiniškai 24 eurų per mėnesį papildomą pensijų 

didėjimą, būtinąjį stažą turintiems senjorams. Tuo pačiu 80 eurų didinamas ir neapmokestinamųjų 

pajamų dydis (NPD), kuris, Seimui pritarus, siektų 540 eurų ir minimalų mėnesinį atlygį (MMA) 

uždirbantiems papildomai reikštų 16 eurų pajamų didėjimą. Šiuo sprendimu NPD nuo praėjusių 

metų bus padidintas 35 proc. Šiai priemonei plane numatyti 103 mln. eurų. Didesnėms socialinėms 

išmokoms ir šildymo kompensacijoms numatyti dar 30,3 mln. eurų, kurie reikšmingai leis praplėsti 

šildymo kompensacijas gaunančiųjų ratą. Tuo pačiu numatyta didinti šalpos ir valstybines pensijas 

bei išmokas vaikams, tam skiriant 75,7 mln. eurų. Iš viso žmonių pajamų didinimui Vyriausybės 

plane numatyta 315,3 mln. eurų.  

Pirmųjų dviejų plane iškeltų tikslų įgyvendinimui iš viso bus skiriamas 1,14 mlrd. eurų.  

Investicijoms į energetinę nepriklausomybę – trečiajam plano tikslui – Vyriausybė 

suplanavo 1,12 mlrd. eurų. Didžioji dalis tikslo įgyvendinimui numatytų priemonių – skirta 

Lietuvos gyventojams. 275 mln. eurų numatyti naujai renovacijos investicinei platformai, subsidijos 

„žaliajai“ renovacijai ir daugiabučių atnaujinimui sudaro dar 277 mln. eurų. Ši priemonė skirta 

subsidijuoti 30 proc. renovacijos projektus, kurie pasieks pastatų ne žemesnę, kaip „B“ energinio 

naudingumo klasę ir diegiant atsinaujinančių išteklių technologijas. Taip pat 46 mln. eurų numatyti 

privačiai elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai daugiabučių namų kiemuose, namų ūkiuose ir 

privačiose įmonėse. Saulės elektrinių įsigijimui ir įrengimui skatinti suplanuota 60 mln. eurų, o 

biomasės ir iškastinio kuro katilų keitimui technologiškai pažangesniais įrengimais – dar 19 mln. Iš 

viso šios priemonės sudarys 677 mln. eurų dalį.  

Tuo tarpu į Lietuvos verslą orientuotos priemonės sudarys 253,7 mln. eurų ir apims tokias 

priemones, kaip: saulės, vėjo elektrinių bei elektros kaupimo baterijų diegimą versle – skiriama 60 

mln. eurų, vandenilio gamybos įrangai iš atsinaujinančios energetikos išteklių – 70 mln. eurų, 

„žaliosios“ pastatų renovacijos medienos komponentų gamybai – dar 50 mln. eurų. Taip pat 38,5 

https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytas-2-26-mlrd-euru-paketas-kovai-su-infliacijos-pasekmemis-ir-energetines-nepriklausomybes-stiprinimui


 

124 

mln. eurų numatyti technologinės įrangos atnaujinimui ir saulės elektrinėms pramonės įmonėse bei 

35,2 mln. eurų – investicijoms į biodegalų gamybos technologijas.  

Be to, investicijos energetinės nepriklausomybės stiprinimui apims ir valstybinius projektus. 

Čia suplanuoti keturi 50MW galios energijos baterijų parkai, kurių įgyvendinimui bus skiriama 100 

mln. eurų. Taip pat planuojama viešųjų pastatų renovacija, tam skiriant 40 mln. eurų bei 30 mln. 

eurų – saulės ir vėjo elektrinių diegimui visuomeniniuose pastatuose. 10 mln. eurų planuojama 

skirti naujų renovacijos standartų bandymams keturiuose tipiniuose viešuose ir, atitinkamai, 

daugiabučiuose pastatuose. Pasirengimui jūrinio vėjo parko Baltijos jūroje įrengimui suplanuoti 9,8 

mln. eurų, o renovacijos procesų informacinei sistemai – 3 mln. eurų. Valstybinių projektų dalis 

bendrame Vyriausybės pristatytame pakete sudarys 192,8 mln. eurų.  

Anot finansų ministrės, Vyriausybės siūlomame pakete derinami keli skirtingi finansavimo 

šaltiniai, užtikrinant sklandų priemonių įgyvendinimą.  

„Energetinės nepriklausomybės stiprinimui numatytos priemonės jau buvo suplanuotos 

finansuoti iš Europos Sąjungos investicijų, tačiau paspartinus programuotų priemonių 

įgyvendinimą, jas siūloma efektyviai panaudoti dar šiemet. Kitaip tariant, paankstinome kai kurias 

priemones, perorientavome lėšas, derindami nacionalinio biudžeto lėšas, ES lėšas, sukurdami 

papildomus finansinius mechanizmus iš privačių ir grįžtančių lėšų“, – teigė ministrė G. Skaistė.  

Konkrečiai „Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ 

paketą sudaro: 1, 03 mlrd. eurų nacionalinio biudžeto lėšos, 782,2 mln. eurų numatyti iš ES lėšų, 

dar 400 mln. eurų suplanuota iš finansinių priemonių, ir, galiausiai, 53,9 mln. eurų – Sodros 

biudžeto lėšos.  

„Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ paketo 

pristatymą galite rasti čia. 
______ 

_______ 

Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo PAKETAS, FM 

2022-04-01 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-III-8-1 

priedas 2022-04-04.pdf). 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/%E2%80%9EInfliacijos%20pasekmi%C5%B3%20su%C5%A1velninimo%20ir%20energetin%C4%97s%20nepriklausomyb%C4%97s%20stiprinimo%E2%80%9C%20paketas.pdf
https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytas-2-26-mlrd-euru-paketas-kovai-su-infliacijos-pasekmemis-ir-energetines-nepriklausomybes-stiprinimui
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IS-944/669-III-9 priedas 
 

EM INFO. Mažoji renovacija 

 
From: Vytautas Bernadisius <vytautas.bernadisius@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, March 30, 2022 4:37 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Mazoji renovacija 

 

Kaip kalbėjome vakar telefonu, rengiame pasiūlymus paramos teikimui mažajai renovacijai. 

Norėtume pasiteirauti, ar negalėtumėt pasidalinti informacija, susijusia su mažosios renovacijos 

įgyvendinimu (gal konkrečių projektų pvz., kai vykdytojas yra CŠT) :  

- Kokia vid. daugiabučio mažosios renovacijos projekto (apimančio daugumą vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą), vertė, Eur; 

- Kokia tik šilumos punkto modernizavimo projekto vertė, Eur; 

- Kokią vertės dalį procentais sudaro: projekto administravimas, projektinės 

dokumentacijos parengimas, techninė priežiūra, rangos darbai ir kt. 

- Kiek įgyvendinus mažosios renovacijos visus komponentus faktiškai sumažėja šilumos 

suvartojimas daugiabutyje, kWh ir/arba kWh/m2; 

- Kiek įgyvendinus tik šilumos punkto modernizavimą faktiškai sumažėja šilumos 

suvartojimas daugiabutyje, kWh ir/arba kWh/m2; 

 

Panašios informacijos paprašiau ir APVA, bet gal ir Jūs kažką turite... 

 
Iš anksto ačiū, 

Vytautas Bernadišius 
Vyriausiasis specialistas 

Energijos efektyvumo politikos grupė 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija  

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius www.enmin.lrv.lt  

Tel. (8 602) 46591 
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VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-944/669-IV-1 priedas 

 

AM 2022-04-01 pranešimas. Tyrimas: išaugusios šildymo kainos skatina gyventojus atnaujinti 

savo būstą 

TN: tn  

 

 
 

Daugiau nei pusę (56 proc.) šalies gyventojų, gyvenančių renovuotinuose daugiabučiuose, 

išaugusios šildymo kainos skatina galvoti apie savo namo atnaujinimą. Tai parodė rinkos tyrimų 

bendrovės „Spinter tyrimai“ kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) atliktas 

Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. 

Respondentų, gyvenančių daugiabučiuose, pastatytuose iki 1993 m., buvo prašoma atsakyti, 

ar šildymo kainų augimas skatina juos galvoti apie būsto renovaciją.   

Rezultatai atskleidė, jog 56 proc. apklaustųjų išaugusios kainos paskatino galvoti apie būsto 

atnaujinimą. Tarp teigiančiųjų, kad šildymo kainos juos paskatino galvoti apie namo atnaujinimą, 

dažniau buvo didžiųjų miestų ir rajonų centrų gyventojai.   

Šis tyrimas išryškino dar vieną svarbų aspektą – stipriai besikeičiantį gyventojų požiūrį į 

alternatyvius energijos šaltinius. Didžioji dauguma (80 proc.) renovuotinų daugiabučių gyventojų, 

kurie būtų linkę atnaujinti savo būstą, nurodo, kad šildymo kainų augimas skatina juos atnaujinant 

būstą diegti alternatyvius energijos šaltinius. 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tyrimas-isaugusios-sildymo-kainos-skatina-gyventojus-atnaujinti-savo-busta
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IS-944/669-IV-2 priedas 

 

Baltpool 2022-04-01 pranešimas. Tyrimas: klientai aukštai įvertino BALTPOOL paslaugas ir 

aptarnavimo kokybę 

TN: tn  

 

Rinkos tyrimų bendrovė „Synopticom“ atliko BALTPOOL klientų patirties ir įvaizdžio 

tyrimą, kurio metu apklausė biokuro katilines, biokuro gamintojus ir prekybos įmones. Tyrimui 

buvo pasitelkta Global Customer Satisfaction Index (GCSI) klientų tyrimų metodologija. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad klientų pasitenkinimo indeksas siekė 88 balus. Pasak 

„Synopticom“ tyrėjų, verslas-verslui paslaugų segmente toks rezultatas priskiriamas labai aukštam 

ir rodo stiprų klientų pasitenkinimą tiek paslaugomis, tiek ir aptarnavimu. 

Tyrime taip pat buvo vertintas Net Promoter Score (NPS) rodiklis, siekiant sužinoti, ar 

klientai rekomenduotų BALTPOOL kolegoms ar partneriams. Aukštas NPS indeksas patvirtina 

stiprų klientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis. BALTPOOL NPS rodiklis siekė 77 balus, 

net 80 proc. respondentų teigė, jog rekomenduotų BALTPOOL kolegoms ar partneriams. 

Vertinant kliento patirtį, respondentai labiausiai išskyrė BALTPOOL darbuotojų 

kvalifikaciją ir profesionalumą (vidutinis balas siekė 9,3 iš 10 galimų), operatyvumą į kliento 

užklausas (9,3 balo) ir skaidrumą (9,2 balo). Bendras elektroninės prekybos sistemos vertinimo 

vidurkis siekė 9,2 balo. Ypač aukštai įvertintas sistemos pasiekiamumas, naudojimo aiškumas ir 

patogumas bei aiškus informavimas. 

„Nuolat peržiūrime mūsų teikiamų paslaugų kokybę ir atsižvelgiant į klientų lūkesčius 

pristatome naujas paslaugas bei galimybes, kad mūsų biokuro prekybos platforma būtų geriausiu 

pasirinkimu mūsų klientams. Klientų patirties tyrimo rezultatai maloniai džiugina ir kartu įpareigoja 

išlaikyti tokią aukštą klientų pasitenkinimo kartelę“, – tyrimo rezultatus komentavo BALTPOOL 

generalinis direktorius Andrius Smaliukas. 

Pasak BALTPOOL vadovo, šiemet įmonė pasirengusi ir toliau investuoti į klientų patirties 

gerinimą, išplėsti paslaugų spektrą ir gerinti elektroninės prekybos sistemos patogumą. 

 

https://www.baltpool.eu/lt/tyrimas-klientai-aukstai-ivertino-baltpool-paslaugas-ir-aptarnavimo-kokybe/
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IS-944/669-IV-3 priedas 

 

EM 2022-04-01 pranešimas. Kovos su infliacija priemonių pakete - 1,12 mlrd. eurų 

spartesniam perėjimui prie žaliosios energetikos 

TN: tn  

 

Vyriausybėje šiandien pristatytas plačios aprėpties priemonių „Infliacijos pasekmių 

sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ paketas, kuriame 2,26 mlrd. eurų 

skiriami amortizuoti energinį kainų šoką, didinti žmonių pajamas ir stiprinti Lietuvos 

energetinę nepriklausomybę, skatinant visuomenę sparčiau pereiti prie atsinaujinančios 

energetikos. Siūlomos priemonės orientuotos į pagalbą žmonėms, verslui bei valstybinių 

projektų įgyvendinimą.  

Energijos kainų šoko amortizavimo tikslo Vyriausybės plane siekiama per dujų ir elektros 

kainos dalies žmonėms kompensavimą, tam skiriant 570 mln. eurų. Tuo pačiu amortizuojant kainų 

šoką verslui siūlomi ne tik dujų ir elektros kainos kompensavimo sprendimai, numatant tam 120 

mln. eurų, bet ir lėšos pagalbos priemonėms nukentėjusiems sektoriams už 142 mln. eurų. Iš viso 

pirmojo tikslo įgyvendinimo priemonėms numatyta 832 mln. eurų.  

Investicijoms į energetinę nepriklausomybę ir spartesniam perėjimui prie žaliosios 

energetikos Vyriausybė suplanavo 1,12 mlrd. eurų. Didžioji dalis tikslo įgyvendinimui numatytų 

priemonių – skirta Lietuvos gyventojams. 275 mln. eurų numatyti naujai renovacijos investicinei 

platformai, subsidijos „žaliajai“ renovacijai ir daugiabučių atnaujinimui sudaro dar 277 mln. eurų. 

Ši priemonė skirta subsidijuoti 30 proc. renovacijos projektus, kurie pasieks pastatų ne žemesnę, 

kaip „B“ energinio naudingumo klasę ir diegiant atsinaujinančių išteklių technologijas. Taip pat 46 

mln. eurų numatyti privačiai elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai daugiabučių namų kiemuose, 

namų ūkiuose ir privačiose įmonėse. Saulės elektrinių įsigijimui ir įrengimui skatinti suplanuota 60 

mln. eurų, o biomasės ir iškastinio kuro katilų keitimui technologiškai pažangesniais įrengimais – 

dar 19 mln. Iš viso šios priemonės sudarys 677 mln. eurų dalį.  

Tuo tarpu į Lietuvos verslą orientuotos priemonės sudarys 253,7 mln. eurų ir apims tokias 

priemones, kaip: saulės, vėjo elektrinių bei elektros kaupimo baterijų diegimą versle – skiriama 60 

mln. eurų, vandenilio gamybos įrangai iš atsinaujinančios energetikos išteklių – 70 mln. eurų, 

„žaliosios“ pastatų renovacijos medienos komponentų gamybai – dar 50 mln. eurų. Taip pat 38,5 

mln. eurų numatyti technologinės įrangos atnaujinimui ir saulės elektrinėms pramonės įmonėse bei 

35,2 mln. eurų – investicijoms į biodegalų gamybos technologijas.  

Be to, investicijos energetinės nepriklausomybės stiprinimui apims ir valstybinius projektus. 

Čia suplanuoti keturi 50MW galios energijos baterijų parkai, kurių įgyvendinimui bus skiriama 100 

mln. eurų. Taip pat planuojama viešųjų pastatų renovacija, tam skiriant 40 mln. eurų bei 30 mln. 

eurų – saulės ir vėjo elektrinių diegimui visuomeniniuose pastatuose. 10 mln. eurų planuojama 

skirti naujų renovacijos standartų bandymams keturiuose tipiniuose viešuose ir, atitinkamai, 

daugiabučiuose pastatuose. Pasirengimui jūrinio vėjo parko Baltijos jūroje įrengimui suplanuoti 9,8 

mln. eurų, o renovacijos procesų informacinei sistemai – 3 mln. eurų. Valstybinių projektų dalis 

bendrame Vyriausybės pristatytame pakete sudarys 192,8 mln. eurų.  

Vyriausybės siūlomame pakete derinami keli skirtingi finansavimo šaltiniai, užtikrinant 

sklandų priemonių įgyvendinimą. Energetinės nepriklausomybės stiprinimui numatytos priemonės 

jau buvo suplanuotos finansuoti iš Europos Sąjungos investicijų, tačiau paspartinus programuotų 

priemonių įgyvendinimą, jas siūloma efektyviai panaudoti dar šiemet. 

Konkrečiai „Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ 

paketą sudaro: 1, 03 mlrd. eurų nacionalinio biudžeto lėšos, 782,2 mln. eurų numatyti iš ES lėšų, 

dar 400 mln. eurų suplanuota iš finansinių priemonių, ir, galiausiai, 53,9 mln. eurų – Sodros 

biudžeto lėšos.  

„Infliacijos pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“ paketo 

pristatymą galite rasti čia. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kovos-su-infliacija-priemoniu-pakete-1-12-mlrd-euru-spartesniam-perejimui-prie-zaliosios-energetikos
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/%E2%80%9EInfliacijos%20pasekmi%C5%B3%20su%C5%A1velninimo%20ir%20energetin%C4%97s%20nepriklausomyb%C4%97s%20stiprinimo%E2%80%9C%20paketas.pdf
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EM 2022-04-01 pranešimas. „Proveržio paketas“: žalia šviesa žaliajai energetikai 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija šiandien su socialiniams partneriais aptarė įstatymų pataisų paketą, 

kuriuo siekiama nutiesti kelią sklandžiai ir greitai žaliosios energetikos plėtrai. Pakeitimais 

planuojama mažinti biurokratinius trukdžius ir perteklinius ribojimus saulės ir vėjo elektrinėms, 

sukurti palankias sąlygas gaminančių vartotojų skaičiaus augimui bei skatinti energetinių bendrijų 

kūrimąsi.   

Artimiausiu metu Vyriausybė visą įstatymų pataisų paketą pateiks svarstymui Seime.  

„Šiandien energetinis saugumas tampa vienu svarbiausių visuomenės interesų, tad 

atsinaujinanti energetika - jau nebe alternatyva, o pagrindinė energetikos vystymo kryptis. Šiuo 

proveržio paketu siekiame spartesnės žaliosios energetikos plėtros, aiškesnio reguliavimo, 

trumpesnių ir paprastesnių procedūrų“,- sakė energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. Pasak 

viceministrės, pokyčiais siekiama stiprinti šalies energetinę nepriklausomybę, suvaldyti energijos 

išteklių kainų augimo įtaką galutinėms vartotojų sąskaitoms, mažinti klimato kaitą ir nefinansuoti 

Rusijos karo mašinos.  

2030 metais planuojama Atsinaujinančių energijos išteklių galia būtų Lietuvoje - 7 GW. 

Visi siūlomi dokumentų projektai optimizuos sektoriaus veiklą ir jos plėtrai suteiks dinamikos.   

Numatyta plačiau vystyti hibridines elektrines, kurios viename taške apjungtų skirtingas 

Atsinaujinančios energijos išteklių elektrines bei sudaromos galimybės statyti hibridines elektrines 

žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant paskirties.  

Vystant saulės elektrines siūloma peržiūrėti leidimais reguliuojamas tvarkas ir nustatyti 

optimalius įsirengimo terminus. pat siūloma saulės elektrinėms netaikyti poveikio aplinkai 

vertinimo. Tai leistų jau artimiausiu metu pastatyti pakankamai saulės parkų, iš kurių pigesnę 

elektros energiją galės įsigyti daugiabučių gyventojai, paremti socialiai jautrias gyventojų grupes.   

Dokumento projektuose siūloma numatyti galimybes Vėjo elektrinės statyti žemės ūkio 

paskirties žemėje ir atsisakyti prievolės šias elektrines numatyti teritorijų planavimo dokumentuose 

bei atsisakyti sanitarinių apsaugos zonų reikalavimų.   

Pasiūlymais siekiama sukurti patrauklias sąlygas buitinių ir komercinių gaminančių 

vartotojų plėtrai. Pavyzdžiui, kelios elektrinės gali būti priskirtos vienam vartojimo objektui ar 

neriboti gaminančio vartotojo elektrinės galios bei kiti pasiūlymai. 

Energetikos ministerija vystomam Žaliajam kursui 2021-2027 m. finansinėje perspektyvoje 

numato skirti beveik 1 milijardas Eurų: saulės elektrinėms, gaminantiems vartotojams, energijos 

kaupimo įrenginiams, atsinaujinančių panaudojimui šilumos ūkiuose, transporto žalinimui. 

Su visu dokumentų projekto paketu galima susipažinti LRS svetainėje.  

Iki š. m. balandžio 5 dienos galima teikti pasiūlymus dėl „Proveržio paketo“ el. paštu: 

info@enmin.lt    

_______ 

 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/proverzio-paketas-zalia-sviesa-zaliajai-energetikai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/910575c1af6311ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=16cacf64-db52-448d-ae1b-7f15cea79b90
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EM 2022-03-25 pranešimas. Didieji šilumos gamintojai turės daugiau deginti biokuro iš miško 

kirtimo liekanų 

TN: tn  

 

Didžiųjų savivaldybių valdomi šilumos tiekėjai turės naudoti daugiau biokuro, pagaminto iš 

miško kirtimo liekanų ir tokiu būdu sumažintų šildymo paslaugų kainas. Seimas ketvirtadienį 

priėmė tai numatančią Šilumos ūkio įstatymo pataisą. 

Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos tiekimo licencijos turėtojas, t.y. šilumos 

tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, vykdydamas licencijuojamos 

veiklos sąlygas, privalo užtikrinti, kad bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 proc. sudarytų 

biokuras, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Šiuo metu tai aktualu 12 

didmiesčių šilumos tiekėjams. 

Taip pat nustatoma, jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant 

Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio 

gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainą  neribojamas. Kitų biokuro rūšių, kuriomis neprekiaujama biržoje, arba, jeigu 

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 gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudų įtraukimas į 

šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas vadovaujantis Tarybos nustatyta tvarka.  

Aplinkos apsaugos ministerijos duomenimis, kad valstybiniuose miškuose kirtimo liekanų 

gali būti apie 400 tūkst. kietmetrių. Privačių miškų savininkai, taip pat galėtų patiekti tokį pat miško 

kirtimo liekanų kiekį. 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/didieji-silumos-gamintojai-tures-daugiau-deginti-biokuro-is-misko-kirtimo-liekanu
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IŠ VILNIAUS IR KAUNO KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ VALDYBŲ TRAUKIASI 

RASBURSKIS 

www.DELFI.lt, 2022 m. kovo 31 d. 

TN: tn  

 

 Nerijus Rasburskis 

 

Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių valdybų nario pareigas palieka Nerijus 

Rasburskis, kuris nusprendė tęsti karjerą už „Ignitis grupės“ ribų. Jį keičia „Ignitis grupės“ 

valdybos narys, Grupės reguliuojamų veiklų vadovas Mantas Mikalajūnas, rašoma 

pranešime.  

Parinkimo procedūrą laimėjusio M. Mikalajūno kandidatūrai į kogeneracinių jėgainių 

valdybas „Ignitis grupės“ valdyba pritarė kovo 31 d. Jis pareigas eiti pradeda iškart po sprendimo. 

Per 7 karjeros metus Grupės įmonėse N. Rasburskis prisidėjo prie tokių svarbių energetikos 

projektų kaip Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių vystymas, aktyviai dalyvavo 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su energetikos efektyvumu, tiekimo 

saugumu ir aplinkosauga. 

„Nerijaus indėlis į Grupėje diegiamus šiuolaikiškus šilumos ir elektros energijos gamybos 

sprendimus svariai prisidėjo prie Grupės virsmo inovatyvia bei tvaria Lietuvos įmone. Dėkojame 

jam už nenuilstamai dėtas pastangas efektyvinant šalies energetikos sektorių bei vystant visai 

Grupei svarbius projektus ir linkime didžiausios sėkmės tolimesniame karjeros kelyje“, – sako 

„Ignitis grupės“ valdybos narys, Grupės komercijos ir paslaugų vadovas Vidmantas Salietis. 

„Per savo septynerių metų karjerą „Ignitis grupėje“ turėjau galimybę dirbti su įvairaus 

kompleksiškumo bei visam Baltijos regionui svarbiais energetikos projektais. Ryškiausi iš jų – 

Kauno ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės – daugiau kaip metus sėkmingai vykdo energijos 

atgavimo iš atliekų veiklą, kas leidžia reikšmingai sumažinti aplinkos taršą, o tuo pačiu pagaminti 

pigios šilumos ir elektros energijos. 

VKJ biokurą naudojantis blokas taip pat jau finišo tiesiojoje. Ateina laikas, kai jauti, kad 

projektuose padarei viską, ką planavai, ir karjeros kelyje laikas versti naują puslapį, todėl 

nusprendžiau karjerą tęsti už Grupės ribų ir sukauptą patirtį panaudoti naujuose projektuose“, – 

sako N. Rasburskis. 

VKJ valdyboje taip pat dirba „Ignitis grupės“ valdybos narys, Grupės finansų vadovas Jonas 

Rimavičius bei nepriklausomas valdybos narys, Atlantic Gulf and Pacific Company (AG&P) Verslo 

plėtros viceprezidentas Paul K. Dainora. 

Tuo tarpu KKJ valdyboje taip pat dirba kito bendrovės akcininko „Gren Lietuva“ vadovas 

Vitalijus Žuta ir nepriklausomas valdybos narys bei valdybos pirmininkas, KTU Mechanikos 

inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas. 

 
 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/is-vilniaus-ir-kauno-kogeneraciniu-jegainiu-valdybu-traukiasi-rasburskis.d?id=89857101
https://g3.dcdn.lt/images/pix/nerijus-rasburskis-74900558.jpg
https://www.delfi.lt/temos/nerijus-rasburskis
https://www.delfi.lt/temos/nerijus-rasburskis
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupes
https://www.delfi.lt/temos/mantas-mikalajunas
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/vitalijus-zuta
https://www.delfi.lt/
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ŠILDYMAS VILNIUJE GALI PIGTI MAŽIAU NEI NORĖTŲSI: RYŠKĖJA NEPALANKI 

APLINKYBĖ 

 Vytautas Budzinauskas 2022 m. kovo 27 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Daugeliui vilniečių besibaigiantis šildymo sezonas tapo nemenku finansiniu iššūkiu, 

tačiau nelengva gali būti ir kita žiema. Nors dedamos viltys į kogeneracinę jėgainę, ekspertai 

pažymi, kad ši gamintoja gali padidinti ir be to augsiančią biokuro paklausą, o kartu didės jo 

kaina.  

Vis dėlto dalis jų mano, kad jėgainė mažins miesto šilumos ūkio priklausomybę nuo dujų, o 

ir biokuro pasiūlai padidinti galima atrasti sprendimų. 

Šiluma sostinėje galėtų pastebimai pigti, bet yra sąlygų 

Valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, vykdanti kogeneracinės 

jėgainės projektą, sako, kad bendrais skaičiavimais ir nesikeičiant kitoms aplinkybėms, šilumos 

kaina vilniečiams šią žiemą būtų galėjusi mažėti apie ketvirtadalį – jeigu būtų veikusi biokuro dalis 

joje. „Laikotarpiu nuo pernai spalio iki šių metų sausio (jei) būtų veikusi biokuro jėgainė, šilumos 

kaina galėtų būti apytiksliai 32 proc. mažesnė (nuo 83,52 iki apytiksliai 56,56 euro už 

megavatvalandę). Mūsų skaičiavimais, galutinė kaina gyventojams minėtu laikotarpiu galėtų mažėti 

iki 27 proc.“, – komentavo grupės ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius. 

Jo teigimu, jeigu nesikeistų kuro kainos, galima prognozuoti, kad tokia pačia proporcija 

šildymo kaina mažėtų ir kitą, 2022-2023 metų, sezoną. A. Ketlerius pabrėžė, jog minėti 27 

procentai vis dėlto yra gerokai mažiau nei šį sezoną išaugusios galutinės kainos gyventojams, 

sulaukusiems dvigubų sąskaitų už centralizuotai tiekiamą šilumą. 

 Artūras Ketlerius 

Tiesa, kitą sezoną jėgainė veiks bandomuoju režimu, nors ir sieks dirbti „kuo stabiliau“, o 

2023-2024 metais – jau komerciniu režimu. „Svarbu pabrėžti, kad gaminant šilumą bandomuoju 

režimu, gali būti, kad jėgainė veiks ir visu pajėgumu – tai yra, gamins maksimalų šilumos kiekį, 

tačiau gali būti ir sustojimų, gamybos mažesne apimtimi ir pan.“, – sakė A. Ketlerius. 

„Ignitis grupės“ atstovas komentavo, kad veikdama visu pajėgumu jėgainė naudos apie 500 

tūkst. tonų biokuro per metus. „Tai reiškia, kad biokuro paklausa šalyje padidės ir tai suprasdami 

įgyvendiname ir biokuro sandėliavimo aikštelės projektą, kuris užtikrintų, kad dalį reikiamo 

biokuro kiekio galėtume įsigyti vasarą, kai paklausa yra maža ir saugoti jį šalia jėgainės“, – sako A. 

Ketlerius. 

Anot jo, grupė nenorėtų prognozuoti, kaip keisis biokuro kainos pradėjus veikti VKJ, nes jos 

priklauso nuo įvairių veiksnių: pasiūlos, konkurencijos, taip pat ir geopolitinės situacijos. 

Turi pasiūlymą, kuriam dar reikia pasiruošti 

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (LITBIOMA) direktorė Vilma Baturo sako, kad 

norint išvengti aukštų biokuro kainų būtina atlikti „namų darbus“ ir tai padaryti kuo skubiau. „Ne 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/sildymas-vilniuje-gali-pigti-maziau-nei-noretusi-ryskeja-nepalanki-aplinkybe.d?id=89499393
https://g1.dcdn.lt/images/pix/sildymas-77112541.jpg
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupe
https://www.delfi.lt/temos/arturas-ketlerius
https://g1.dcdn.lt/images/pix/arturas-ketlerius-79713363.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vkj
https://www.delfi.lt/temos/litbioma
https://www.delfi.lt/temos/vilma-baturo
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tik Vilniaus kogeneracinė, atsiranda ir „Homanit“ (medienos) plokščių gamykla Pagiriuose. Labai 

didėja pajėgumai ir pas mus, ir pas kaimynus“, – apie biokuro poreikio augimą kalbėjo V. Baturo. 

Ji priminė, kad Valstybinių miškų urėdija (VMU) jau yra numačiusi didinti medienos 

liekanų pasiūlą, užuot paliekant jas miškuose. „Kitas žingsnis yra tai, kad mūsų šilumos tiekėjai, 

mūsų jėgainės, jos įprato naudoti tą baltą skiedrą, kuri gali būti naudojama kažkam kitam, o ne 

biokurui (...) Jie dabar tos prastesnės žaliavos nenori, nes su ja dirbti sunkiau. Bet valstybės 

interesas yra naudoti prasčiausią žaliavą, kurią mes turime, ir ji yra pigiausia“, – sako asociacijos 

direktorė. 

 Vilma Baturo 

Pasak V. Baturo, yra gana „didelis praktinis skirtumas“, kaip veikia nepriklausomi šilumos 

gamintojai (NŠG) ir centralizuoti šilumos tiekėjai (CŠT). Pirmieji yra privatus verslas, neturintis 

problemos deginti ir prasčiausią žaliavą, o antrieji galbūt „gerokai išlepę“ ir vengia tokio 

sprendimo. 

Anot V. Baturo, jeigu bus priimti visi reikalingi sprendimai, įskaitant ir prastesnės SM3 

žaliavos naudojimą jėgainėse, tuomet biokuro kaina neturėtų kilti. Jeigu gi ne, tuomet išaugę 

deginimo ir kiti pajėgumai lems didesnę „kovą“ dėl to paties geresnės žaliavos segmento, o jos 

kaina augs. 

Anot jos, karas Ukrainoje, preliminariu vertinimu, kardinaliai situacijos dėl biokuro 

nekeičia, bet ją paaštrina ir kartu išauga sprendimų Lietuvoje svarba. 

Šilumos tiekėjai ieško sprendimų 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius įsitikinęs, kad 

biokuras turi visas sąlygas brangti. „Nieko gero negalime žadėti, nes biokuras ir dabar nepinga, kaip 

visada būdavo – pavasarį atpinga. Tai irgi indikacija, kad jis konkuruoja su gamtinėmis dujomis ir 

jeigu gamtinės dujos labai brangios, tai kodėl nepabranginti ir biokuro? Todėl greičiausiai, kitas 

šildymo sezonas bus brangus. Deja“, – situaciją šalyje prognozuoja V. Lukoševičius. 

Pasak jo, biokuras brangs ne tik dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, bet ir dėl kitų 

aplinkybių, pavyzdžiui, dėl brangių dujų bus ieškoma galimybių gaminti šilumą iš biokuro, o tai 

didins jo paklausą ir kainą. 

Kalbėdamas apie prastesnės kokybės skiedrų deginimą jis pripažįsta, kad iš tiesų, ne 

kiekviena jėgainė gali tai daryti, tačiau jis patikino, jog sprendimų ieškoma. „Situacija labai aiški. 

Šitą prastos kokybės kurą gali naudoti didelės jėgainės, kur yra tam pritaikyti katilai. Mažos mažų 

miestelių katilinės patiria papildomų sąnaudų, dažni remontai, nusidėvėjimas katilų greitas su tuo 

kuru, tai reikia tiesiog prisitaikyti. Tai štai, ieškome dabar sprendimų, modernizuojami katilai, 

daromos papildomos investicijos. Žinome, kad nebus kitos alternatyvos kaip tiktai deginti šitą 

prasčiausios kokybės biokurą“, – sakė V. Lukoševičius. 

Pasak jo, šilumos gamintojams nebus daug išeičių, kaip tiktai pereiti prie prastesnės 

žaliavos, nes į geresnes medžio skiedras pretenduoja pramonė. 

Valdas Lukoševičius 

Asociacijos prezidentas sutinka, kad tokie šilumos gamintojų sprendimai galėtų padėti 

amortizuoti biokuro kainas. „Manome, kad taip. Ir agituojame, kad valstybė įsikištų į šitą reikalą, 

Valstybinių miškų urėdija. Nes šito kuro mes (šalyje) turime, bet jo kaina nuo to gerojo beveik 

nesiskiria ir tiesiog nuostolinga jį naudoti, nes patiriami papildomi kaštai“, – sakė V. Lukoševičius. 

https://www.delfi.lt/temos/valstybiniu-misku-uredija
https://www.delfi.lt/temos/vmu
https://g2.dcdn.lt/images/pix/vilma-gaubyte-86735297.jpg
https://www.delfi.lt/temos/valdas-lukosevicius
https://www.delfi.lt/temos/biokuras
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://g3.dcdn.lt/images/pix/valdas-lukosevicius-79704645.jpg
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Seimas ketvirtadienį priėmė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, pagal kurias didieji šilumos 

tiekėjai (realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus), turi užtikrinti, kad bendrame 

kuro balanse ne mažiau kaip 30 proc. sudarytų biokuras iš miško kirtimo liekanų.  

Energetikos ministerija pernai lapkritį skelbė, kad Lietuvoje iš biokuro pagaminama apie 75 

proc. centralizuotai tiekiamos šilumos. 

Ji tuomet pranešė kreipusis į savivaldybes, ragindama šilumos gamyboje naudoti daugiau 

vietinių miško kirtimo atliekų – pigiausio biokuro iš medienos skiedrų. Ministerijos skaičiavimais, 

tai leistų galutinę šilumos kainą vartotojams sumažinti daugiau nei 10 proc., taip pat skatintų vietinį 

verslą ir mažesnį miško biomasės importą iš trečiųjų šalių. 

Kartu skelbta, kad pakoregavus miško kirtimo atliekų paruošimo metodiką bei supaprastinus 

šių kirtimo liekanų įsigijimo sąlygas, Valstybinių miškų urėdija iki 400 tūkst. kubinių metrų 

padidino planuojamą parduoti miško kirtimo liekanų kiekį. Palyginimui, 2020 metais VMU pardavė 

240 tūkst. kubinių metrų miško kirtimo liekanų. 

Nepriklausomi gamintojai: yra ir kuo pasidžiaugti 

Nepriklausomų šilumos gamintojų manymu, Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro dalies 

paleidimas iš tiesų dar labiau padidins biokuro paklausą ir kainas Vilniaus apskrityje. „Kyla rizika, 

kad kuro kainų kilimas gali būti netgi didesnis nei pernai. Ši rizika teks Vilniaus regionui, todėl čia 

veikiantys šilumos gamintojai, užbėgdami už akių kylančioms kainoms, sieks kiek įmanoma 

anksčiau įsigyti šildymo sezonui reikalingą biokurą. Be to, mūsų asociacijos nariai kaip iki šiol, taip 

ir ateityje sieks įsigyti pigiausią SM3 kurą, leidžiantį minimizuoti šilumos gamybos kainą“, – sako 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos prezidentas Vytautas Kisielius. 

 Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

Jis pažymėjo, kad ir Rusijos karas Ukrainoje taip pat atsilieps biokuro kainoms: kaimyninės 

valstybės, netekusios žaliavų Baltarusijoje ir Rusijoje, tikėtina, atsigręš į Lietuvą. Čia bus bandoma 

įsigyti pigesnio lietuviško biokuro, o tai lems didesnę jo paklausą ir kainų augimą. 

V. Kisielius akcentavo, kad vis dėlto, nepaisant biokuro kainų kilimo, ši žaliava vis tiek yra 

triskart pigesnė už gamtines dujas, todėl vartotojams nerimauti nereikėtų. „Vilniaus šilumos ūkyje 

vis dar aktyviai deginamas dujas pakeitus biokuru, galutinės šilumos kainos vartotojams bus 

žemesnės“, – sakė jis. 

Nepriklausomų gamintojų atstovas atkreipė dėmesį, jog Lietuva buvo stipriai paveikta 

Baltarusijos „mažų kainų antpuolio“, tačiau manytina, kad laikui bėgant kainos normalizuosis, o 

vietos biokuro ruošos įmonės kartu su Valstybinių miškų urėdija bus pajėgios užtikrinti reikalingas 

šio kuro apimtis. „Šioje situacijoje yra ir kuo pasidžiaugti – lėšos, skirtos biokuro įsigijimui, 

nebeiškeliaus į priešišką valstybę, jos liks pas mus, o tai savo ruožtu leis plėtotis ir augti Lietuvos 

biokuro bendrovėms, kurti daugiau darbo vietų, surinkti mokesčių ir pan.“, – sakė jis. 

 Vytautas Kisielius 

LITBIOMA direktorės V. Baturo teigimu, Vilniaus kogeneracinė jėgainė galėtų padėti 

sumažinti šilumos kainas Vilniuje, nes mažės dujų dalis šilumos gamyboje. Beje, VKJ taip pat 

galėtų naudoti ir prastesnę žaliavą. 

Tai patvirtina ir V. Lukoševičius, kuris vis dėlto santūriai žvelgia į galimybę artimiausią 

sezoną atpiginti šildymą Vilniuje, ypač jeigu kogeneracinė veiktų ne visu pajėgumu. 

https://www.delfi.lt/temos/seimas
https://www.delfi.lt/temos/gwh
https://www.delfi.lt/temos/vytautas-kisielius
https://g4.dcdn.lt/images/pix/vilniaus-kogeneracine-jegaine-86402681.jpg
https://www.delfi.lt/temos/silumos-kainos
https://g1.dcdn.lt/images/pix/vytautas-kisielius-74209806.jpg
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Sostinei sunkus sezonas 

Vilniuje drastiškai pabrangus šildymui, „Ignitis grupė“ sulaukė kritikos dėl vėluojančio 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro dalies įrengimo. Anksčiau tikėtasi, kad biokuras bus 

deginamas jau praėjusių metų pabaigoje, tačiau VKJ teko nutraukti sutartį su buvusiu rangovu – 

restruktūrizuojama didžiausia Lenkijos katilų gamybos bendrove „Rafako“, kuri tapo nepajėgi 

užbaigti darbus. 

Sausio pabaigoje „Ignitis grupė“ pranešė, kad biokuro jėgainės statybos darbų konkurso 

laimėtoju išrinkta Lietuvos bendrovė „Conresta“, kuri turėtų pastatyti įrenginius už maždaug 30 

mln. eurų (be PVM). 

Jėgainėje energija nuo 2020 metų pabaigos gaminama iš komunalinių atliekų, o įgyvendinus 

biokuro projektą energija bus gaminama ir iš biokuro. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbė, kad tarp penkių didžiųjų miestų 

kovą už šilumą daugiausiai moka Vilniaus gyventojai. Sostinėje šį mėnesį šilumos kaina, palyginti 

su vasariu, sumažėjo 3,7 proc. iki 10,88 cento už kilovatvalandę (kWh) (su 9 proc. PVM). Tai lėmė 

sumenkusi dujų kaina. 

Į kovo šilumos kainas įskaičiuota vidutinė sausio biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) 

kaina – 23,64 euro už megavatvalandę (MWh). Pasak reguliuotojo, per metus (šių metų sausį 

palyginti su pernai sausiu), biokuro kaina didėjo 122,91 proc., gamtinių dujų kaina augo 279,73 

proc. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/pvm
https://www.delfi.lt/temos/vert
https://www.delfi.lt/temos/kwh
https://www.delfi.lt/temos/mwh
https://www.delfi.lt/
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IS-944/669-IV-7 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-03-29 pranešimas. Vilniečiams nerimą keliančius kaminus 

patikrino užsienio ekspertai 

TN: tn  

 

 
 

Įprasta, kad miestuose besitęsiant šildymo sezonui ir vyraujant sausiems orams kietųjų 

dalelių koncentracija išauga. Nors pramoniniai kaminai dar vis stereotipiškai siejami su 

didžiule tarša, tačiau moksliniai tyrimai rodo, kad privatūs namai išmeta net šimtus kartų 

didesnę kietųjų dalelių koncentraciją negu pramoniniai automatizuoti aukšto efektyvumo 

katilai. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - VŠT) skaičiuoja, kad bendrovės valdomi trys 

kaminai kietosiomis dalelėmis teršia 80 kartų mažiau negu visi Vilniaus miesto kietuoju kuru 

kūrenami individualūs namai. Nepriklausomi užsienio ekspertai patvirtino, kad bendrovės 

automatinės taršos stebėjimo sistemos atitinka aukščiausius aplinkosaugos standartus, o VŠT 

ir toliau nuosekliai modernizuoja gamybos įrenginius tam, kad teikiamos paslaugos būtų 

tvarios ir efektyvios.   

Užsienio ekspertai tikrino kaminus 

Šiuolaikinės technologijos leidžia stebėti emisijas ir operatyviai reaguoti, jeigu jos neatitinka 

griežtų reikalavimų. Tokios sistemos įrengtos ir ant VŠT valdomų kaminų Vilniaus mieste. Iš viso 

jų yra keturi: vienas Baltupiuose esančioje rezervinėje katilinėje (Ateities g.) ir trys Vilniaus 

termofikacinėje elektrinėje (Elektrinės g.). Juose įrengtos modernios automatinio monitoringo 

sistemos, matuojančios per kaminą išmetamų emisijų koncentracijas (anglies monoksido, azoto 

oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių), fiksuojančios jų reikšmes ir lyginančios, ar nėra ribinių 

emisijų reikšmių viršijimų. 

Kiekvienais metais nepriklausomi užsienio ekspertai audituoja, ar automatinio monitoringo 

sistemos veikia tinkamai ir tiksliai. Prieš keletą mėnesių tokį patikrinimą atliko Slovakijos 

akredituota laboratorija „Eko-Term“. Jos specialistai visą savaitę lipo į kaminus, ten praleisdami po 

4-6 val., o bendrovės specialistai katilus kūreno įvairiais režimais. Atlikę matavimus ekspertai 

bendrovei išdavė sertifikatus, patvirtinančius minėtų sistemų patikimumą ir tikslų veikimą.  

„Kaminai yra vienas geriausiai matomų objektų mieste. Suprantame, kad šios pramoninės 

zonos gyventojams nerimą kelia iš kaminų virstantys bekvapiai balti dūmai. Galime patikinti, kad jų 

bijoti nevertėtų. Užsienio ekspertų atlikti tyrimai rodo, kad mūsų taršos stebėjimo sistemos veikia 

stabiliai ir yra parengtos operatyviai reaguoti į dūmų emisijų pokyčius. Bendrovė atsakingai vykdo 

savo aplinkosauginius įsipareigojimus, nes veikti tvariau ir išmaniau – vienas pagrindinių mūsų 

tikslų, todėl centralizuotas šildymas vis dar išlieka tvariausiu ir aplinkai draugiškiausiu šildymo 

būdu“, – sako VŠT Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius vadovas Ramūnas Štreimikis. 

VŠT primena, kad jos eksploatuojamos termofikacinės elektrinės, esančios miesto 

pietvakarinėje dalyje, kaminų dūmai neturi būti klaidingai siejami su mieste kartais jaučiamu 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciams-nerima-keliancius-kaminus-patikrino-uzsienio-ekspertai:650
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2022/03/20211207vte0016.jpg
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smogu. Šioje VŠT elektrinėje ir kituose šilumos gamybos objektuose naudojamos išmetamųjų 

dūmų perdirbimo technologijos užtikrina švarią ir ekologišką šilumos ir elektros energijos gamybą. 

Aplinkos tausojimo sprendimų – ne vienas 

Praėjusiais metais bendrovė priėmė ir įgyvendino daugiau sprendimų, prisidedančių prie 

taršos mažinimo. Vienas reikšmingiausių – mazuto kaip itin taršaus kuro atsisakymas. Nuo 

praėjusių metų balandžio šis kuras nekaupiamas įmonės turėtose rezervinėse talpose. Atsisakius 

mazuto žymiai sumažėjo arba visai išnyko sieros dioksido, vanadžio pentoksido, azoto oksido ir 

kitų teršalų emisijos,  taip pat dėl šio sprendimo VŠT į aplinką išmeta daug mažiau anglies 

dvideginio (CO2) emisijų. 

Taip pat vasarą buvo atliktas biokuro katilo kapitalinis remontas, kuris užtikrino dar 

efektyvesnį jo darbą ir prisidėjo prie anglies dvideginio, azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų 

dalelių emisijų mažinimo. Be to, sumontuoti ir specialūs filtrai, kurie išmetamų kietųjų dalelių į orą 

sumažino 30 kartų negu leidžia nustatytos normos. Bendrovė yra įrengusi ir modernią vandens rūko 

sistemą, kuri pelenų iškrovimo metu nusodina bet kokį galimą dulkėtumą į išorę. Taip pat 

papildomai įrengti stacionarūs skydai bei sandarios “užuolaidos”, kurių pagalba pelenų autovežis 

pilnai izoliuojamas nuo aplinkos. 

Teigiamą įtaką aplinkosaugai turėjo ir pernai atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos, kai 

buvo atnaujinta kiek daugiau nei 5 km trasų. Dėl to šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į 

aplinką sumažės 638,45 t per metus. 

Didinti centralizuoto šildymo tinklo efektyvumą ir tvarumą yra vienas pagrindinių VŠT 

uždavinių, numatytų naujoje ilgalaikėje bendrovės strategijoje iki 2040 metų. 

______ 

 

EIB FINANSUOS VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMĄ 

ELTA, 2022 m. kovo 31 d. www.delfi.lt,  

TN: tn  

 

Europos investicijų bankas (EIB) ir bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) 

pasirašė iki 43 mln. eurų ilgalaikio kredito sutartį, pagal kurią bus finansuojamas Vilniaus 

šilumos tinklų modernizavimas. Tai ne tik užtikrins patikimesnį šilumos tiekimą vilniečiams, 

bet ir prisidės prie aplinkos apsaugos. Investicijų programa, kaip nurodoma VŠT pranešime, 

padės didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 

kitų oro teršalų išmetimą.  

Šios programos finansavimu apie 17 km senų vamzdynų bus pakeisti moderniais, izoliuotais 

vamzdynais. Dėl susidėvėjusių, praėjusį šimtmetį menančių vamzdynų šiuo metu prarandama daug 

šilumos ir didėja avarijų rizika. Be to, 4 km naujų vamzdynų leis padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, prie tinklo prijungiant naujai pastatytus namus ir tarnybinius pastatus. 

Įgyvendinant projektą planuojama pastatyti 6 MWh biomasės kogeneracinę jėgainę ir saulės 

energijos kolektorius. VŠT taip pat įrengs absorbcinį šilumos siurblį, kuris padidins biomasės katilo 

efektyvumą. 

Šios investicijos labai svarbios siekiant padidinti šilumos tiekimo saugumą, energijos vartojimo 

efektyvumą ir lankstumą, taip pat patenkinti esamą ir būsimą šilumos ir karšto vandens poreikį. 

VŠT Vilniuje priklauso daugiau kaip 741 km vamzdynų, per metus įmonė tiekia 2752 GWh 

šilumos, iš jų 1761 GWh pagamina pati. 

„VŠT daug dirba, kad tinklas būtų tvaresnis, be to, aprūpina šiluma vis daugiau namų. 

Atsižvelgdami į žaliąjį ekonomikos atsigavimą ir Europos investicijų banko skolinimo energetikai 

politiką, džiaugiamės, kad galime finansiškai paremti šį projektą, kurio naudą tiesiogiai pajaus 

daugiau nei 200 000 namų ūkių Vilniuje“, – pranešime cituojamas EIB vicepirmininkas Thomas 

Östrosas. 

„Tinklo atnaujinimas ir plėtimas bendrovei – svarbus žingsnis ilgalaikėje perspektyvoje. 

Džiugu, kad požiūris į energijos efektyvumą ir aplinkos tausojimą koreliuoja su EIB – šių 

investicijų dėka galime iš pagrindų atnaujinti nematomą Vilnių. Negana to, ši sutartis leis finansuoti 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89849237
https://www.delfi.lt/temos/europos-investiciju-bankas
https://www.delfi.lt/temos/eib
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
https://www.delfi.lt/temos/vst-0
https://www.delfi.lt/temos/mwh
https://www.delfi.lt/temos/vilniuje


 

139 

ir mažesnės vertės projektus bei remontus, kurie leis dirbti „žaliau ir tvariau“, – pažymi VŠT 

generalinis direktorius Gerimantas Bakanas 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ yra didžiausia šildymo ir karšto vandens tiekėja Lietuvoje, 

aptarnaujanti daugiau kaip 210 000 namų ūkių ir įmonių sostinėje. Įmonė valdo daugiau nei 740 km 

ilgio šilumos tiekimo tinklą ir yra atsakinga už 20 mln. kv. m ploto šildymą. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/lietuvoje
http://www.elta.lt/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-944/669-V-1 priedas 
 

EM 2022-03-30 pranešimas. Kvietimas dalyvauti Proveržio paketo pristatyme ir diskusijoje 

balandžio 1 d. 

TN: tn  

 

Energetikos ministerijos kvietimas 

  

Vyriausybė artimiausiu metu ketina teikti Seimui įstatymų pataisų paketą, kuriuo siekiama 

nutiesti kelią sklandžiai ir greitai žaliosios energetikos plėtrai, mažinti biurokratinius trukdžius ir 

perteklinius ribojimus saulės ir vėjo elektrinėms, sukurti palankias sąlygas gaminančių vartotojų 

skaičiaus augimui bei skatinti energetinių bendrijų kūrimąsi. Pokyčiais siekiama stiprinti šalies 

energetinę nepriklausomybę, suvaldyti kainų augimą, mažinti klimato kaitą  ir nefinansuoti Rusijos 

karo mašinos.   

  

Susipažinti su Proveržio pakete siūlomais pakeitimais galima čia https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/910575c1af6311ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=

5&searchModelUUID=16cacf64-db52-448d-ae1b-7f15cea79b90 

Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė ir dokumentų rengėjai suinteresuotus 

asmenis kviečia į siūlomo Proveržio paketo pristatymą ir diskusiją, kuri vyks balandžio 1  d. 

(penktadienį), 10 val. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Numatoma pristatymo ir diskusijų 

trukmė – iki 1,5 val. 

  

Visus norinčius dalyvauti renginyje kviečiame pildyti registracijos formą: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBkOMbeR3Uu8DU1RuZDS52OgOSfJmY

ZLnZdKQWjcTnZUME02M01NOFpPUVlWV1FRTTZGNUFEWDkwSy4u 

  

Užsiregistravusiems bus atsiųsta susitikimo nuoroda. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-dalyvauti-proverzio-paketo-pristatyme-ir-diskusijoje-balandzio-1-d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/910575c1af6311ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=16cacf64-db52-448d-ae1b-7f15cea79b90
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/910575c1af6311ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=16cacf64-db52-448d-ae1b-7f15cea79b90
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/910575c1af6311ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=16cacf64-db52-448d-ae1b-7f15cea79b90
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBkOMbeR3Uu8DU1RuZDS52OgOSfJmYZLnZdKQWjcTnZUME02M01NOFpPUVlWV1FRTTZGNUFEWDkwSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBkOMbeR3Uu8DU1RuZDS52OgOSfJmYZLnZdKQWjcTnZUME02M01NOFpPUVlWV1FRTTZGNUFEWDkwSy4u
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IS-944/669-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. Kvietimas į 220401 pasitarimą dėl saugumo priemonių 

 

Informuojame, kad š.m. balandžio 1 d. (penktadienį) 10.00 val. vyks Energetikos ministerijos ir 

LŠTA atstovų antrasis sutikimas dėl 2022 m. vasario 2 d. Vyriausybės priimto nutarimo DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO ATITINKAMŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO. 

 

Susitikime dalyvaus ESO atstovai -  pakomentuos kaip yra naudojami įmonės turimi generatoriai 

sutrikus elektros energijos tiekimui. 

Taip pat bus pasidalinta PAGD prie VRM rekomendacijomis dėl LRV nutarimo įgyvendinimo. 

 

Kviečiame šilumos tiekėjų atstovus taip pat prisijungti.  

 

 

 

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  

 
 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY5MjA3MzQtNDg1MS00OGQ3LTg4NjMtZjNhZmQ5MDg4OTQ0%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_ZjY5MjA3MzQtNDg1MS00OGQ3LTg4NjMtZjNhZmQ5MDg4OTQ0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-944/669-V-3 priedas 
 

2022 Euroheat & Power Conference 

TN: tn  

 

Data 21 birželio, 2022  

Organizatorius Euroheat & Power  

Vieta Briuselis, Belgija  

 

 
 

Po daugiau nei dvejų metų pertraukos Euroheat & Power kviečia į 2022 m. birželio 21 – 22 

dienomis vyksiantį renginį Briuselyje, kur vėl susirinks centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto 

vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos bendruomenė, mokslininkai, 

politikos ir pramonės atstovai. 

Visą informaciją apie renginį rasite čia: 2022 Euroheat & Power Conference 

Kviečiame dalyvauti – REGISTRACIJA 

 
 
 

https://lsta.lt/aktualijos/2022-euroheat-power-conference/
https://www.euroheat.org/2022-euroheat-power-conference.html
https://www.euroheat.org/e/t/c/A983799E-D852-4584-8FC82B79CE9EA891/?link=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvaGVhdC5vcmcvMjAyMi1ldXJvaGVhdC1wb3dlci1jb25mZXJlbmNlLmh0bWw=
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IS-944/669-V-4 priedas 
 

Tarptautinio projekto RenOnBill baigiamoji konferencija „Towards the future of on-bill and 

other innovative financing schemes for energy renovation of residential buildings“ 

TN: tn  

 

Data 05 balandžio, 2022  

Vieta Hibridiniu formatu  

 

2022 m. balandžio 5 d. vyks tarptautinio projekto RenOnBill baigiamoji konferencija 

„Towards the future of on-bill and other innovative financing schemes for energy renovation 

of residential buildings“ . 

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 final conference – on 

the future of on-bill and other innovative financing schemes for energy renovation of residential 

buildings – Lithuanian Energy Institute (lei.lt) 

Kviečiame dalyvauti! 

________ 
 

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. 

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. 

https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-renonbill-baigiamoji-konferencija-towards-the-future-of-on-bill-and-other-innovative-financing-schemes-for-energy-renovation-of-residential-buildings/
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/
https://www.renonbill.eu/
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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 

• 13:30 END 

  

 
  

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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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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IS-944/669-VI-1 priedas 

 

 
 

 AB „Kauno energija“ 2022-03-30 pranešimas. 

TN: tn  

 

„KAUNO ENERGIJA“ TĘSIA MODERNIZACIJOS PROCESĄ: PETRAŠIŪNŲ 

KATILINĖJE SĖKMINGAI ĮDIEGTAS ABSORBCINIS ŠILUMOS SIURBLYS  

 

 
2,4 MW galios absorbcinis šilumos siurblys įdiegtas Petrašiūnuose esančioje biokuro katilinėje. 

 

„Kauno energija“ sėkmingai įgyvendino dar vieną modernizacijos projektą, kurio dėka 

padidintas Petrašiūnų elektrinėje esančios biokuro katilinės efektyvumas. Tam pasitarnavo net 2,4 

MW absorbcinis šilumos siurblys su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu.  

Bendrovės gamybos vadovas Ernestas Verikas teigia, kad įgyvendinus modernizavimo 

projektą, biokuro katilinės efektyvumas padidintas maždaug 10 proc. „Dėka įdiegto antro laipsnio 

dūmų kondensacinio ekonomaizerio, į aplinką patenka ir dar labiau išvalyti dūmai, kurių didžiąją 

dalį sudaro vandens garai. Naujausių tyrimų duomenimis, juose kietųjų dalelių kiekis itin mažas ir 

siekia vos 20 mg/m3“, – kitus įdiegto įrenginio privalumus atskleidžia specialistas.  

Pasak jo, nuo 2025 metų visose Lietuvos biokuro katilinėse, kurių galia didesnė nei 5 MW, 

kartu su dūmais į orą bus draudžiama išmesti daugiau nei 50 mg/m3 kietųjų dalelių. Tad bendrovės 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-tesia-modernizacijos-procesa-petrasiunu-katilineje-sekmingai-idiegtas-absorbcinis-silumos-siurblys
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-tesia-modernizacijos-procesa-petrasiunu-katilineje-sekmingai-idiegtas-absorbcinis-silumos-siurblys
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-tesia-modernizacijos-procesa-petrasiunu-katilineje-sekmingai-idiegtas-absorbcinis-silumos-siurblys
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valdoma Petrašiūnų elektrinės biokuro katilinė jau šiandien atitinka itin griežtus aplinkosauginius 

reikalavimus ir yra viena pirmųjų Lietuvoje, įsidiegusių pažangius oro taršos prevenciją 

užtikrinančius sprendimus. 

„Absorbcinis šilumos siurblys su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu 

išnaudoja dūmų, kurie yra išleidžiami į aplinką, potencialą – atgauta dalis šilumos pasiekia 

centralizuoto šildymo vartotojus. Tad bendrovei įdiegtos technologijos leidžia sumažinti šilumos 

gamybos kaštus, o gyventojams – sutaupyti. Tai itin aktualu siekiant sėkmingai valdyti šilumos 

gamybos bei tiekimo kainas ilguoju laikotarpiu“, – komentuoja E. Verikas. 

Naujai įrengto absorbcinio šilumos siurblio ilgis siekia 7, o aukštis – 4 metrus. Įrenginys 

sveria net 40 tonų. Siekiant užtikrinti patogią ir saugią jo eksploataciją, įrenginys pastatytas 

specialiai tam parinktoje vietoje ant itin tvirto pagrindo su sustiprintomis konstrukcijomis.  

Biokuro katilinės patalpose naujausią įrenginį bendrovei įdiegti padėjo UAB „Axioma 

servisas“. Modernizavimo projektui iš viso buvo skirta daugiau nei 1,1 mln. eurų. Dalis jo 

finansuota iš klimato kaitos programos lėšų.  

„Kauno energija“ šiuo metu šiluma aprūpina net 122 tūkst. vartotojų Kaune, Kauno rajone 

bei Jurbarke ir yra viena didžiausių šilumos gamybos ir tiekimo bendrovių Lietuvoje.  
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IS-944/669-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-31 pranešimas. 

TN: tn  

 

KPA APDOVANOJIMAS „UŽ MŪSŲ KLAIPĖDĄ“ ĮTEIKTAS AB „KLAIPĖDOS 

ENERGIJA“ 

 

 
 

Tęsdama daugiametę tradiciją kovo 30 d. Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA) 

pagerbė atsakingo verslo atstovus, kurių kolektyvai pasiekė geriausių rezultatų 2021 m. 

Daugiausiai dėmesio skyrusiai socialinėms iniciatyvoms, pagalbai ir paramai – atiteko 

apdovanojimas „Už mūsų Klaipėdą“. Šios nominacijos nugalėtoja tapo AB „Klaipėdos energija“. 

Sėkmingiausia ir atsakingiausia 2021 m. KPA įmone pripažinta Klaipėdos LEZ valdymo 

bendrovė. 

Sparčiausiai auginusiai verslą – UAB „Techvitas“ atiteko apdovanojimas „Už atsakingą 

verslą“. 

Labiausiai savo įmonės darbuotojais besirūpinančia įmone pripažinta Advokatų profesinė 

bendrija „Averus“. Jai įteiktas apdovanojimas  „Už darbuotoją“. 

KPA iniciatyva rengiamo „Atsakingo verslo“ konkurse turėjo galimybę dalyvauti visos 53 

organizacijos įmonės. Nominantai buvo renkami atsižvelgiant į 8 vertinimo kriterijus: apyvartos, 

darbuotojų skaičiaus, vidutinio atlyginimo augimas, o taip pat buvo vertinamos darbuotojų 

skatinimo priemonės, Aplinkosaugos priemonės, dalyvavimas miesto gyvenime ir parama, studentų 

praktika įmonėje. 

Apdovanojimus kūrė dailininkas – juvelyras Vidas Bizauskas. 

https://www.klenergija.lt/kpa-apdovanojimas-uz-musu-klaipeda-iteiktas-ab-klaipedos-energija/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/03/IMG_5908.jpg
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 AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

BŪDAS SUTAUPYTI – TINKAMA ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA 

 

Šios savaitės orų prognozė puikiai iliustruoja pavasario orų „kalnelius“: dieną įšyla iki + 10 
oC, o naktį atšąla iki – 8 oC. Per parą lauko temperatūros svyravimai siekia net 18 laipsnių. Ir ką tai 

reiškia centralizuoto šildymo paslauga besinaudojantiems klientams? Ogi tai, kad jeigu jų namuose 

nėra įrengta automatizuota šildymo reguliavimo sistema, dieną radiatoriai pleška ir reikia laikyti 

atvirus langus vėsinant butą. O atėjus sąskaitų skaičiavimo metui už dykai iššvaistytą šilumą 

susimokėti didesnius mokesčius. 

Nepriklausomos sistemos privalumai  

Kad iš šildymo trasų šiluma patektų į pastatą, ją įleidžia arba sustabdo namo šilumos punkte 

esanti įranga. Senovinė, dar vadinama elevatorinė, sistema, reguliuojama rankine sklende. Kitaip 

sakant, šilumos patekimą į namą turi nuolat reguliuoti žmogus. Tuo tarpu šiuolaikinės automatinės 

reguliavimo sistemos veikia be žmogaus tarpininkavimo: temperatūros daviklis sujungtas su 

valdymo pultu, jame nustatyta pageidaujama vidaus patalpų temperatūra, ir automatinė sklendė pati 

užsidaro ar atsidaro reguliuodama patenkančios šilumos srautą. 

Skirtumas tarp nepriklausomos ir priklausomos sistemos geriausiai matomas sąskaitose. Net 

vasario mėnesį, kai lauko temperatūros svyravimai nebuvo tokie dideli, Klaipėdoje šis skirtumas 

buvo sudarė apie 15 proc. Pinigine išraiška tai būtų apie 10 eurų 60 m2 butui. Kovo ir balandžio 

mėnesiais, kai lauko temperatūra dieną ir naktį svyruoja dar labiau, šis skirtumas gali siekti ir 20 

procentų. 

Profesionalų pagalba 

Girdint ekspertų prognozes, kad energetikos kainų brangymetis dar gali tęstis ne vienerius 

metus, reikia visais įmanomais būdais rūpintis šilumos taupymu. 

Šilumos tiekimo grandinėje veikia dvi specialistų komandos: energetikai patiekia šilumą į 

trasas, o namo šildymo sistemų prižiūrėtojai, kuriuos pasirenka patys daugiabučio namo gyventojai, 

atsako už šildymo paslaugas konkrečiame name. Būtent nuo šildymo sistemų prižiūrėtojų priklauso, 

ar butuose šilta, ar šalta. 

Daugiabučių gyventojai ir juos atstovaujantys administratoriai turėtų nuolat reikalauti iš 

savo pasirinktų prižiūrėtojų ne tik vykdyti einamuosius darbus, bet ir reguliariai pateikti šilumos 

naudojimo apžvalgas, siūlyti konkrečiam pastatui pritaikytas ir ekonomiškai pagrįstas 

rekomendacijas šilumos ūkio tobulinimui. 

„Didžiausia problema, kad žmonėms niekas normaliai nepaaiškina, ką jų name reikia 

padaryti. Toks sistemos patobulinimas, kaip automatizuoto šilumos punkto įrengimas, yra vienas 

pigiausių ir apčiuopiamą šilumos taupymo efektą duodantis techninis sprendimas“, – sakė Darius 

Zakarauskas, AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas. 

Dar viena situacija, kuomet susiduriama su šildymo sistemų aptarnavimo specialistų 

stygiumi ar vangumu, pastebima kasmetinių hidraulinių bandymų metu. 

„Mes, energetikai, šilumos trasų hidraulinius bandymus atliekame per dvi dienas. Bet kol 

prižiūrėtojai apeina savo prižiūrimus namus ir atsuka sklendes, sulaukiame pretenzijų net po 4-5 

dienų, kad žmonės vis dar verčiasi be karšto vandens. Šildymo sistemų priežiūros paslaugas 

teikiančios įmonės, matyt, stokoja specialistų ir nespėja operatyviai aptarnauti visų namų“, – 

pasakojo D. Zakarauskas. 

https://www.klenergija.lt/budas-sutaupyti-tinkama-sildymo-sistemu-prieziura/
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Visgi situacija Klaipėdos nepriklausomų šildymo sistemų prižiūrėtojų rinkoje nuo praėjusių 

metų pasikeitė. AB „Klaipėdos energija“ vėl gali teikti daugiabučių namų šildymo sistemų 

priežiūros paslaugas. 

„Dėl teisinių suvaržymų ilgą laiką mums buvo leidžiama prižiūrėti tik verslo objektų 

šilumos punktus. Dabar grįžome į daugiabučių namų priežiūros rinką. Tad jeigu kam reikia 

profesionalų konsultacijos ar nepriklausomo šilumos punkto įrengimo, kokybiškos šildymo sistemų 

priežiūros paslaugos,  kviečiu kreiptis į AB „Klaipėdos energija“ specialistus“, – ragino D. 

Zakarauskas. 

Daugiau informacijos: tel. + 370 46 392780, darius.zakarauskas@klenergija.lt     

 
 

mailto:darius.zakarauskas@klenergija.lt
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IS-944/669-VI-3 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2022-04-01 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ SĖKMINGAI ATSTOVAUJA VISUOMENĖS INTERESUS 

 

AB „Šiaulių energija“ Lietuvos apeliaciniame teisme laimėjo bylą, dėl jai padarytos 

žalos, sugadinto bendrovės elektrinėje sumontuoto generatoriaus.  

2019 m. kovo 25 d. AB „Šiaulių energija“ valdomoje Šiaulių termofikacinėje elektrinėje 

įvyko avarija dėl trumpo sujungimo AB „Litgrid“ tinkluose, dėl ko atsirado viršįtampis, kuris buvo 

perduotas per AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ ir bendrovės valdomus tinklus, ko pasakoje 

buvo sugadintas elektrinėje sumontuotas trifazis sinchroninis generatorius HTM 110 C04. Dėl 

avarijos sukelto gedimo bendrovės valdoma elektrinė negalėjo tinkamai funkcionuoti ir patyrė 

nuostolių, susijusių su nepagaminta ir nepatiekta elektros energija. Bendrovė nepardavė 12 267,334 

MWh elektros energijos ir negalėjo gauti pardavimo pajamų, taip pat negalėjo gaminti jos savo 

reikmėms, dėl ko, atitinkamai, privalėjo elektros energiją įsigyti. 

Siekdama užtikrinti visuomenės interesus ir gavusi Šiaulių miesto mero Artūro Visocko 

pritarimą, AB „Šiaulių energiją“ kreipėsi į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo. Po dvejus metus 

trukusio teisminio proceso, 2022 m. kovo 24 d. teismas iš AB „Litgrid“ priteisė 1 215 310 Eur žalos 

atlyginimui. Meras padėkojo bendrovės vadovui, jog savivaldybės valdoma bendrovė atsakingai 

žiūri į vartotojų interesus ir jau ne pirmą kartą juos sėkmingai gina. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-01  

 
 

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-sekmingai-atstovauja-visuomenes-interesus/
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IS-944/669-VI-4 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-03-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

KOKIOMIS PRIEMONĖMIS SUMAŽINTI ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ 

DAUGIABUTYJE? 

 

Siekiant efektyviau vartoti šilumą, kompleksinis namo atnaujinimas yra neabejotinai 

geriausias sprendimas. Visiems suprantama, kad per eilę metų daugiabutis namas nusidėvi, todėl 

norint pratęsti jo tarnavimo laiką ir efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Apšiltinus namą 

sutaupoma šiluma, kuri prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus, o atnaujinus pastato 

šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą 

sumažėja beveik dvigubai. Gyventojai už šilumą moka ta pačia visiems nustatyta kaina, bet 

sąskaitos skiriasi, nes kiekvieno namo šilumos suvartojimas patalpų šildymui skirtingas.  

   

Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo mažosios daugiabučių renovacijos – 

vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo, o tam tinkamiausias metas – artėjanti vasara. 

Šildymo ir karšto vandens sistemos sutvarkymas 

Neretai to paties pastato gyventojai skundžiasi, jog vieni gyvena pernelyg karštai ir priversti 

atverti langus, o kitų butuose yra pernelyg vėsu. Dėl savavališkai daugiabutyje atlikto šildymo ar 

karšto vandens sistemos pertvarkymo, kai bute sumontuojami neatitinkantys projekto ir per didelės 

šilumos galios radiatoriai ar voniose įrengiamas grindinis šildymas arba žymiai didesnis vonios 

šildytuvas (gyvatukas), išderinama namo sistema, o šiluma pasiskirsto netolygiai. Tai – daugelio 

senos statybos daugiabučių namų problema, jos priežastis – seni, be šiuolaikinių šilumos 

reguliavimo įtaisų daugiabučių šilumos punktai bei išbalansuotos pastatų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemos. 

Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo 

sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių 

vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas 

sumažės ir pagerės šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas. 

Automatizuoto šilumos punkto įrengimas 

Svarbus dėmesys turėtų būti skiriamas neautomatizuoto šilumos punkto modernizacijai ar 

jau modernizuoto šilumos punkto remontui. Pasibaigus šildymo sezonui vertėtų pasirūpinti, kad 

pasenusi arba sugedusi įranga būtų pakeista nauja.  

https://www.pe.lt/news/539/47/Kokiomis-priemonemis-sumazinti-silumos-suvartojima-daugiabutyje
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Automatizavus šilumos punktą, veikianti sistema, patalpose palaikydama vartotojo 

pasirinktą temperatūrą, reaguoja į lauko oro pokyčius ir į radiatorius tiekia arba žemesnės, arba 

aukštesnės temperatūros šilumnešį (iš miesto katilinės tinklais tiekiamą tam tikrų parametrų 

vandenį). Daugiabučio namo šilumos punkto modernizavimo nauda ypač jaučiama šildymo sezono 

pradžioje ir pabaigoje, nes automatizuotame šilumos punkte įrengtas elektroninis šildymo 

reguliatorius turi galimybę automatiškai išjungti ar įjungti, padidinti ar sumažinti šildymą.  

Kokius radiatorius pasirinkti?  

Pasibaigus šildymo sezonui, atsiranda galimybė butuose pakeisti senus ketinius radiatorius 

efektyvesniais šildymo prietaisais ar bent po jais įrengti šiluminės izoliacijos sluoksnį, žiemą 

trukdysiantį šilumai per sieną lengvai "tekėti" į lauką. Jei izoliacijos paviršius dar padengtas blizgiu 

paviršiumi – efektas dar didesnis. Keičiant šildymo prietaisus, reikalinga vadovautis pastato 

projekte nurodyta jų galia ir temperatūromis, o keičiant jų išmatavimus, reikėtų vadovautis taisykle, 

jog geriausia, kai tarp šildymo prietaiso ir grindų bei tarp šildymo prietaiso ir palangės apačios yra 

5-10 cm tarpas – tokiu atveju šiluma butui bus tiekiama efektyviausiai. 

   

Laiptinių šildymas 

Kai kurių daugiabučių gyventojai linkę atsisakyti šildymo laiptinėse - naikinti bendrųjų 

patalpų radiatorius ar mažinti jų skaičių.  Specialistai pataria to nedaryti, nes panaikinus šildymo 

prietaisus laiptinėje, juos turės kompensuoti šildymo prietaisai butuose. Paprastai sakant, šiluma iš 

buto per sienas  ar atidarius butų duris keliaus į šaltą laiptinę. Toks šilumos taupymas tikrai 

nesumažins bendrų energijos sąnaudų – šiluma tiesiog pasiskirstys, sumažės šiluma bute. 

Termostatų ir šilumos daliklių sumontavimas 

Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuoti šilumos 

naudojimą. Ant radiatorių sumontuoti termostatai leis reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos 

kiekį, o visiškai renovuotame name, pertvarkius pastato šildymo sistemą ir butuose įrengus šilumos 

apskaitos prietaisus ar šilumos daliklius, ne tik reguliuoti patalpos temperatūrą, bet ir mokėti 

mokesčius pagal faktinį sunaudojimą.   
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IS-944/669-VI-5 priedas 

 

 Pranešimas žiniasklaidai 2022-03-29 

 

MEDIENOS IR DURPIŲ, ĮVEŽAMŲ IŠ TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ, UŽTERŠTUMO 

RADIOAKTYVIUOJU CEZIU KONTROLĖ DAVĖ REZULTATŲ 

 

Mediena ar jos gaminiai, medienos ir durpių kuras gali būti užteršti radioaktyviuoju ceziu 

(137Cs). Iš kur atsiranda užterštumas? Viskas paprasta. Po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje 

Baltarusijos Respublikoje,  tam tikrose Rusijos srityse bei Ukrainoje vis dar apstu 137Cs užterštų 

teritorijų, kurių nemažą dalį sudaro miškai ir durpynai. Miškai kertami, durpynai kasami, o 

medienos produkcija (balkiai, lentos, tašai ir pan.) arba biokuras (durpės, malkos, granulės, 

skiedros, briketai ir pan.) eksportuojami į įvairias šalis, tarp jų – ir Lietuvą. Kodėl tai nėra taip 

baisu? Todėl, kad pirma – medienos ar jos gaminių, medienos ir durpių kuro radioaktyvusis 

užterštumas nesiekia tokių lygių, kuriems esant žmonių sveikatai kiltų grėsmė, antra – Lietuvoje 

vykdoma nuolatinė medienos ir durpių importo kontrolė leidžia išvengti bet kokios rizikos. 

Medienos importo kontrolė 

Radiacinės saugos centras (RSC) jau ne vienerius metus tiria 137Cs užterštą medieną ir jos 

gaminius. Problema žinoma, jai spręsti sukurtas atitinkamas teisinis mechanizmas, taikomos 

įvairios prevencijos ir aktyvios kontrolės priemonės. 

Šalyje veikia du kontrolės barjerai, įgalinantys identifikuoti ir užkardyti užterštos medienos 

importą. Pirmąjį barjerą sudaro pasienio kontrolės punktuose įrengtos radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštų objektų aptikimo sistemos, kurias naudoja Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) pareigūnai, atliekantys 

krovinių, kertančių valstybės sieną, radiacinę kontrolę. VSAT pareigūnai aptikę, kad vežama 

mediena ar jos gaminiai, medienos ar durpių kuras skleidžia padidėjusią jonizuojančiąją 

spinduliuotę ir, jei reikia, pasikonsultavę su RSC specialistais, tokio krovinio į Lietuvos 

Respublikos teritoriją neįleidžia.  

2021 m. iš VSAT pareigūnų gauta 110 pranešimų apie kroviniuose nustatytą padidėjusią 

jonizuojančiąją spinduliuotę. Iš visų atvejų net 68 kartus padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę 

skleidė į Lietuvos Respubliką importuojama įvairios paskirties mediena. Iš viso VSAT sprendimu į 

šalį neįleistos 49 transporto priemonės ir 56 traukinių vagonai su biokuru, statybine mediena ar 

kitais medienos produktais. 

 

1 pav. Geležinkelio radiacinės kontrolės vartai 

 

Antras kontrolės barjeras tai Lietuvos Respublikos Muitinės kontrolės sistema. 

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ūkio subjektas, iš Baltarusijos, Rusijos 

tam tikrų sričių ir Ukrainos importuojantis medienos ar durpių siuntą, privalo turėti atliktų 
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radiologinių tyrimų dokumentą, įrodantį, kad medienos ar durpių siuntos užterštumas 137Cs 

radionuklidu neviršija teisės aktais nustatyto lygio (30 Bq/kg). Tokių dokumentų patikrą atlieka 

Muitinės pareigūnai, o jų neturint, prekių neleidžiama tiekti Lietuvos Respublikos rinkai.   

Svarbu paminėti, kad pasitaiko atvejų, kai net ir esant radiologinių tyrimų dokumentams, 

kuriuose teigiama, kad produkcija atitinka Lietuvos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tai 

neužtikrina, kad importuojama mediena ar jos gaminiai yra švarūs. Produkcijos tiekėjai kartais 

gudrauja, nurodydami realybės neatitinkančius radiologinių tyrimų rezultatus, todėl RSC nuolat 

vykdo įvežamo medienos ir durpių kuro kontrolę.  

2021 m. atlikta 40 radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimų, kurių metu prekių 

išmuitinimo postuose iš įvairių  

transporto priemonių buvo paimta 70 medienos kuro (skiedrų, pjuvenų, malkų, granulių, briketų, 

medžio atliekų ir kt.) ir durpių briketų, įvežamų iš trečiųjų šalių, mėginių. Patikrinimų metu 

nustatyta, kad dauguma atveju įvežamas medienos ar durpių kuras atitiko reikalavimus, tačiau 

pasitaikė atvejų, kai išmatuotas radioaktyvusis užterštumas 137Cs viršijo nustatytus lygius, todėl į 

Lietuvos Respublikos teritoriją neįleista 13 traukinio vagonų ir 5 transporto priemonės, vežančios 

medienos ir durpių kurą. Visais neįleidimo atvejais medienos kuro kilmės šalis – Baltarusijos 

Respublika. 

 

 2 pav. Medienos kuro pavyzdžiai 

 

Kitos prevencinės priemonės  

RSC, be to, kad bendradarbiauja su VSAT ir Muitinės pareigūnais, kasmet atlieka ir kitas 

prevencines priemones, kuriomis siekiama identifikuoti įvairių medienos ir durpių produktų ar 

medienos ir durpių kuro užterštumą 137Cs, būtent: 

✓ susidariusių medienos atliekų tvarkymo priežiūrą; 

✓ medienos ir durpių kurą deginančių įrenginių (katilinių) priežiūrą; 

✓ pelenų tvarkymo priežiūrą. 

Medienos atliekų tvarkymo priežiūra 

Importuojamos medienos ar jos gaminių paskirtis įvairi – nuo statybos iki baldų gamybos, 

tačiau bet kokio proceso metu susidaro medienos atliekų (dulkių, pjuvenų, atraižų, žievių ir pan.), 

kurios vėliau naudojamos biokuro gamybai arba tiesiog kaip kuras gamybos įmonės patalpoms 

šildyti.  

RSC pareigūnai, siekdami įvertinti, kaip ūkio subjektuose, kuriuose gamybos metu 

susidaro įvairių medienos atliekų, kurios naudojamos kaip kuras, ir tvarkomi pelenai, 2021 m. atliko 

tikslinius patikrinimus, kurių metu paėmė pelenų ėminius. Patikrinimų metu viename ūkio subjekte 

nustatyta, kad ne visus jo veikloje susidariusius pelenus galima naudoti dirvoms trešti. Juos būna 

tvarkyti kitais leidžiamais būdais, t. y. naudoti keliams tiesti, aplinkai tvarkyti ir pan. Įmonė buvo 

įspėta dėl netinkamo pelenų tvarkymo būdo. 

 

 3 pav. Medienos atraižos 
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Medienos ir durpių kurą deginančių įrenginių (katilinių) priežiūra 

Siekiant įvertinti, kaip įmonės, naudojančios medienos ir durpių kurą, vykdo susidarančių 

pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu kontrolę ir tvarkymą, vykdoma medienos ir durpių kurą 

deginančius įrenginius (katilines) eksploatuojančių ūkio subjektų priežiūra. 

18-oje tokių įmonių atlikus radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus 

nustatyta, kad ūkio subjektai, naudojantys medienos ir durpių kurą, laikosi teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų ir susidariusius pelenus tvarko teisės aktuose nustatyta tvarka. Medienos ir durpių kurą 

naudojančių katilinių ir šiluminių elektrinių pelenų kontrolė parodė, kad tik 5 proc. ėminių 137Cs 

aktyvumo koncentracija viršijo lygį, kai pelenų negalima naudoti dirvoms tręšti. Tokie pelenai 

naudojami kitoms reikmėms, pvz., civilinės inžinerijos tikslams. Stebima, kad medienos kuro 

pelenų užterštumas 137Cs radionuklidu mažėja. Tai galima paaiškinti tuo, kad 2021 m. mažėjo iš 

trečiųjų šalių importuojamo užterštose teritorijose išgaunamo medienos ir durpių kuro kiekis, 

daugiau naudota neužterštos lietuviškos medienos. 

 

 
4 pav. Biokuras, naudojamas šiluminėse elektrinėse 

 

Pelenų tvarkymo priežiūra 

 Medienos ir durpių kuro pelenai dažnai naudojami dirvoms tręšti, todėl radioaktyviųjų 

medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir mitybos grandine – į 

žmogaus organizmą. Siekiant to išvengti, RSC vykdo pelenus tvarkančių ūkio subjektų priežiūrą .  

2021 m. atlikti  pelenų tvarkytojų, kurie pelenus naudoja laukams tręšti arba civilinės 

paskirties keliams tiesti, radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai.  

Patikrinimų metu atrinkti pelenų ėminiai ir atlikti lygiavertės dozės galios matavimai. 

Ištyrus ėminius nustatyta, kad pelenuose 137Cs radionuklido savitojo aktyvumo koncentracija 

neviršijo 1 Bq/g lygio, todėl juos galima naudoti be apribojimų.  

 

 5 pav. Iš biokuro susidarę pelenai 

 

Neužmiršti ir gyventojai 

Siekiant įvertinti, ar gyventojams naudojant medienos kurą nesusidaro 137Cs radionuklidu 

užterštų pelenų, kuriuos gyventojai gali panaudoti trąšoms, nustatyta, kad namų ūkiuose kūrenama 

daugiausia lietuviškos kilmės mediena, kurios užterštumas yra labai nedidelis. Tačiau pasitaikė 

atvejų, kai medienos granulės ar kepsninėms skirta medienos anglis neatitiko teisės aktuose 

nustatytų užterštumo 137Cs radionuklidu lygių. Tai galima paaiškinti tuo, kad įvežamos iš trečiųjų 

šalių medienos kuro partijos yra nevienalytės ir tuo faktu, kad medienos kuro į Lietuvą pateko ne 
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per išorines Lietuvos sienas, kurios atlieka radioaktyvumo kontrolę. Nedideli medienos ir durpių 

kuro kiekiai gali būti įvežami iš Lenkijos ar Latvijos, kur tokia radiologinė kontrolė nevykdoma. 

Gyventojams, kurie pristatė nustatytą užterštumo lygį viršijančius medienos kuro ėminius, pateikta 

informacija, kaip tinkamai tvarkyti susidariusius pelenus. 

Išvados 

Turimi medienos produktų bei medienos ir durpių kuro užterštumo stebėsenos duomenys 

rodo, kad medienos produktų bei medienos ir durpių kuro užterštumas mažėja ir yra pasiekęs 

priimtinus lygius, todėl Lietuvos gyventojams nėra pagrindo nerimauti. Medienos produktų bei 

medienos ir durpių kuro priežiūra atliekama visose grandyse – nuo importo iki galutinio pelenų 

panaudojimo, todėl esamas teisinis mechanizmas bei taikomos įvairios prevencijos ir aktyvios 

kontrolės priemonės leidžia pilnai užtikrinti gyventojų radiacinę saugą. 

 

 
 

 

Radiacinės saugos centras 

Kalvarijų g. 153, Vilnius 

LT-08352, Lietuva 

tel.: +370 5 236 1936 

 

   www.rsc.lt 

 
  Radiacinės saugos centras 

 

 
Radiacinės saugos centro naudingos nuorodos:  

        Skelbiamos naujienos 

❓   Dažniausiai užduodami klausimai 

     Radiacinis fonas Lietuvoje 

 ❗   Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai? 

         Konsultacijos verslui 

     Kiti leidiniai 
 

 

 

https://www.rsc.lt/index.php/pageid/314
http://www.rsc.lt/
https://www.facebook.com/rsc.lt
http://www.radiacija.eu/
https://www.rsc.lt/index.php/pageid/259
https://www.rsc.lt/index.php/pageid/892
https://www.rsc.lt/radis/
http://www.rsc.lt/index.php/pageid/1075
https://www.rsc.lt/index.php/pageid/946
https://www.rsc.lt/index.php/pageid/354
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IS-944/669-VI-6 priedas 

 

 LŠTA pranešimas 2022-03-29 

 

KAIP „KONKURUOJA“ ŠILUMOS GAMINTOJAI DANIJOJE? 

 

 
 

Šių metų kovo 23 dieną LŠTA delegacija, lankydamasi Danijoje, buvo priimta 

dispečeriniame centre VARMELAST, kuris organizuoja (optimizuoja) šilumos gamybos 

procesą apjungtoje didžiulėje centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) tinklų sistemoje. Šio 

junginio struktūra įdomi, bet gana sudėtinga. Kadangi šioje sistemoje veikia labai daug 

įvairios nuosavybės ir skirtingų savo technologiniu pobūdžiu šilumos gamintojų, buvo labai 

įdomu sužinoti, kaip jie sugeba suderinti komercinius interesus, užtikrinti mažiausias šilumos 

kainas ir ilgalaikį gamintojų išlikimą rinkoje. Juk Lietuvoje įvesta konkurencija „pilnais 

kaštais“ parodė, kad arba ji reguliuojama (ribojama) Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos, kai gamintojų nepakanka, arba jie bankrutuoja ten kur jų skaičius pakankamas 

realiai konkurencijai įgyvendinti (pavyzdžiui, Kaune).          

Didžiausius šilumos gamybos šaltinius, daugiausiai kogeneracines jėgaines, valdo 

tarpusavyje susijungusios trys šilumos perdavimo įmonės: CTR, VEKS ir  HOFOR. Šios įmonės 

šilumą iš pagrindinių gamintojų transportuoja šilumos skirstymo įmonėms, kurios aprūpina šiluma 

savo vartotojus, esančius net 17-je savivaldybių. Šilumos skirstymo įmonės jau tiesiogiai aprūpina 

vartotojus šilumine energija. Šilumos perdavimo ir skirstymo įmonių sistemos uždaros, atskirtos 

šilumokaičiais, tad kiekviena rūpinasi savo kontūro hidraulika, patikimumu ir tinklų vandens 

parametrų užtikrinimu. Kai kurios šilumos skirstymo įmonės turi dar ir savo nuosavus šilumos 

gamybos šaltinius. Šilumos perdavimo įmonės gali keistis tarpusavyje šilumine energija. Žinoma, 

tinklo parametrai kiekvienoje sistemoje skirtingi. 

Reguliuodamas šilumos gamybą VARMELAST dispečerinis centras „valdo“ 9,4 TWh/m. 

šiluminės energijos gamybą, kuri yra gerokai didesnė negu viso Lietuvos CŠT sektoriaus. Šiluma 

atkeliauja iš trijų buitines atliekas deginančių kogeneracinių elektrinių (bendra galia 400 MW). Taip 

pat jungtinėje sistemoje veikia dar keturios stambios kogeneracinės jėgainės (KJ), kurių bendra 

galia 2050 MW, o gaminamos šilumos savikaina labai priklauso nuo elektros rinkos kainų. Šioje 

Kopenhagos regiono jungtinėje sistemoje veikia eilė pikinių ir rezervinių katilinių, kurių bendra 

galia 1900 MW, įrengtos dvi stambios šilumos talpyklos, kurios gali sukaupti iki 2750 MWh ir 
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tiekti į CŠT sistemą iki 630 MW šilumos. Be to, prijungta eilė šilumos siurblių, kaip pirminę 

energiją naudojančių vandenvalos išlakas arba Baltijos jūros vandenį.         

Kad visą šį ūkį suvaldyti, išlaikyti ir optimizuoti jų veiklą, konkuruojant su kitais šildymo 

būdais, trys šilumos perdavimo įmonės (CTR, VEKS ir HOFOR) 2008 metais įsteigė jungtinį 

dispečerinį centrą VARMELAST, kurio užduotis paskirstyti šilumos gamybą tarp visų dalyvių, 

siekiant žemiausių šilumos kainų, atsižvelgiant į technines galimybes. Šio centro principinius 

nuostatus formuoja jungtinis komitetas, į kurio sudėtį įeina 3-jų šilumos perdavimo įmonių ir 

stambiausių gamintojų atstovai. Tiesiogiai VARMELAST darbą organizuoja priežiūros komitetas, 

kurį sudaro ir vadovauja rotacijos būdu šilumos perdavimo įmonių atstovai. VARMELAST 

nuotolinis dispečerinio valdymo centras ne tik paskirsto šilumos gamybos galias, bet ir atsako už 

šilumos pateikimą vartotojams, bet kurioje kritinėje situacijoje. Šilumos gamybos planavimą ir 

paskirstymą atlieka Šiluminės apkrovos grupė (ŠAG), susidedanti iš 5 darbuotojų, kuriuos 

deleguoja trys šilumos perdavimo įmonės. ŠAG planuoja šilumos gamybos paskirstymą sekančiai 

parai, o koregavimą paros bėgyje gali atlikti pačios šilumos perdavimo įmonės, naudodamos tam 

parengtą ir ŠAG prižiūrimą programinį modelį.  

ŠAG veiklai ir sprendimams reikiama informacija pasirūpina Varmelast biuras, kuriam 

darbuotojus deleguoja trys šilumos perdavimo įmonės. Biuro darbuotojai perduoda informaciją į 

ŠAG apie rinką, apie pokyčius CŠT sistemose ir pan., kad paros planas būtų realus ir 

įgyvendinamas. Biuras analizuoja rezultatus, komunikuoja su šilumos gamintojais, teikia siūlymus 

veiklos tobulinimui ir t.t. Šilumos perdavimo įmonių dispečeriniai centrai gali reguliuoti šilumos 

gamybą tik esant gedimams, avarijoms ir pan. VARMELAST nėra nepriklausoma įstaiga, o skirta 

CŠT sistemos naudotojų bendradarbiavimui ir interesų derinimui.  

Šilumos gamybos pagrindas yra trijų šilumos perdavimo įmonių CTR, VEKS ir HOFOR bei 

didžiųjų kogeneracinių jėgainių susitarimai. Trys įmonės turi individualias šilumos pirkimo sutartis 

su atskirais pagrindiniais gamintojais. Šiose nepriklausomose ilgalaikėse sutartyse aptariamas 

apmokėjimas už kuro dalį, investicijų, priežiūros išlaidas ir kt. Sutarta kintamoji šildymo kainos 

dalis paprastai skirsis nuo faktinės, nes ji priklauso nuo VARMELAST nustatytos apkrovos 

kiekvieną valandą. VARMELAST atstovų teigimu, nepriklausomi šilumos gamintojai gauna dalies 

pastoviųjų sąnaudų padengimui iš šilumos perdavimo sistemos operatoriaus „prieinamumo 

mokestį“ (angliškai – „availability fee“). Kintamąją dalį reikia užsidirbti kasdieniniame 

konkuravime VARMELAST sistemoje. Šios sutartys tarp stambesnių šilumos gamintojų, reikalingų 

šilumos tiekimo proceso užtikrinimui, ir perdavimo sistemos operatorių yra gana sudėtingos, 

dispečerinis centras jų nekontroliuoja. 

Šilumos gamybos prioritetą, pagal individualias sutartis, turi atliekas deginančios 

kogeneracinės jėgainės. Didžiųjų kogeneracinių jėgainių valandinė apkrova paskirstoma 

centralizuotai taip, kad jų bendrieji elektros ir šilumos gamybos kaštai būtų minimalūs. 

Decentralizuotas optimizavimas vyksta individualiam vietiniam šilumos gamintojui optimizuojant 

savo šilumos gamybą pagal kintančius kainų signalus arba pagal kitus faktorius, pavyzdžiui, 

perteklinės šilumos vietiniuose šaltiniuose prieinamumas. Šilumos gamyba paskirstoma taip, kad 

jos kaštai būtų mažiausi, tačiau įvertinant techninius ribojimus CŠT sistemoje ir įvertinant pačio 

šilumos šaltinio technines galimybes. Pavyzdžiui, kaip greitai šaltinis gali keisti šiluminę galią. Taip 

pat yra galimybė dalį pigios šilumos „pasidėti“ į šilumos talpyklą. 

Šilumos gamybos kvota kogeneracinėms jėgainėms paskirstoma pagal mažiausią kintamųjų 

sąnaudų dedamąją, kuri nustatoma, iš bendrųjų kintamųjų sąnaudų, atėmus pajamas iš elektros 

pardavimo. Į kintamąsias sąnaudas įskaičiuojamos eksploatacijos bei aptarnavimo sąnaudos, kuro ir 

elektros išlaidos, energetiniai ir CO2 mokesčiai ir pan.  

Pagrindinė VARMELAST atsakomybė – parengti paros šilumos poreikio patenkinimo planą 

(toliau – planas). Tuo tikslu šilumos perdavimo įmonės pateikia šilumos poreikio dviem sekančioms 

paroms (48 val.) prognozę. Savo ruožtu, šilumos gamintojai pateikia disponuojamus sekančias 24 

val. galingumus ir sąnaudas (kainas), kuriose be kintamųjų sąnaudų nurodo ir planuojamas pajamas 

iš elektros generavimo bei subsidijas „žaliai“ elektrai. Šiuo atveju gali būti pateikiama šilumos 
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kainos priklausomybės nuo elektros kainos kreivė (funkcija). Biokuro kogeneracinės jėgainės gauna 

subsidiją elektros energijos gamybai iš biomasės ir yra atleistos nuo energijos bei CO2 mokesčių. 

Pagal gautus duomenis kiekvieną rytą VARMALAST ruošia šilumos gamybos valandinį 

planą sekančiai parai. Planavimas vyksta toliau pateikiamu tvarkaraščiu: 

- Šilumos poreikio prognozė -    7.45 val. 

- Pasiūlymai šilumos gamybai -     8.30 val. 

- Šilumos gamybos paskirstymas -    9.00 val. 

- Konkurencija dėl šilumos gamybos kiekvienai valandai -  9.30 val. 

- Galutinis šilumos gamybos planas 24 valandoms -   10.30 val. 

Kogeneracinės elektrinės gavę šilumos gamybos planą (10.30 val.) planuoja ir elektros 

generavimą, kadangi abu produktai labai susiję. Kogeneracinės jėgainės teikia savo siūlymus ir 

elektros biržos operatoriui (Nord Pool). Pagal tai, kiek pavyksta ir kokiomis sąlygomis parduoti 

elektrą, gali būti koreguojamas ir šilumos gamybos pasiūlymas.  Pirmas šilumos gamybos plano 

koregavimas prasideda 3.00 val., gavus atnaujintus pasiūlymus. Po 45 minučių (3.45 val.) 

nustatomas atkoreguotas šilumos gamybos planas. Toliau analogiškai jis gali būti koreguojamas 7, 

15, 19 ir 23 val. Taigi, iš viso galimi 6 šilumos gamybos planai paroje. VARMELAST planuotojai 

gali net sustabdyti ar paleisti atskirus šilumos gamybos šaltinius, jeigu to reikia sistemos 

optimizavimui ar dėl kitų priežasčių. Tokiems atvejams numatyti paleidimo/stabdymo mokesčiai 

atskiriems šilumos šaltiniams. Jeigu jai naudinga, sustojusi elektrinė gali pati pakeisti pagrindinį 

šilumos šaltinį pikiniu katilu.     

Tik gavus pirmuosius pasiūlymus sekančiai parai, šilumos planas sudaromas įvertinant 

technines galimybes ir pasiūlymų kainas. Taip pat įvertinama galimybė akumuliuoti šilumą 

talpyklose. Koregavimas paroje būtinas, ne tik dėl klimato sąlygų neatitikimo, dėl siekio šilumą 

gaminti mažiausiomis sąnaudomis, bet ir dėl techninių kliūčių, gedimų ar pan. Centriniame 

VARMELAST pulte stebimi visos jungtinės CŠT sistemos parametrai, nukrypimai, avarijos ar pan. 

ir skubiai priimami visam regionui būtini sprendimai.                 

Danijoje reikšmingai padidėjus elektros gamybai vėjo elektrinėse, kogeneracinių jėgainių 

poreikis ir ekonomika labai kinta, todėl vis labiau darosi aktualus trumpalaikis ir ilgalaikis šilumos 

saugojimas talpyklose. Kad jas įrengti reikia investuoti dideles lėšas, o tam reikia patikimumo ir 

prognozuojamos investicijų grąžos. Pastoviųjų sąnaudų patikimas padengimas ir konkurencija 

kintamąja sąnaudų dedamąja padeda subalansuoti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą ir mažiausias 

šilumos gamybos sąnaudas valandinėje šilumos prekyboje. 

Paklausti ar kituose Danijos miestuose irgi tokia sudėtinga šilumos gamybos sistema. 

VARMELAST atstovai patvirtino, kad tai tik Kopenhagos regiono unikali sistema. Kituose Danijos 

miestuose CŠT įmonės perka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal dvišales sutartis, 

kuriomis užtikrinami abiejų pusių interesai, šilumos tiekimo sąlygos ir kitos aplinkybės. Pagrindinis 

kriterijus, kad šiluma vartotojams būtų pigiausia ir ne tik šiandien. Kaip tai suderinama, reikėtų 

panagrinėti sutarčių turinį, kadangi Danijoje CŠT sektoriaus reguliavimo valstybės mastu jau 

atsisakyta.  

Per trumpą vizitą nebuvo įmanoma įsigilinti į visas detales, tačiau, kad sistema veikia, 

niekas nebankrutuoja, o vartotojai mielai jungiasi prie CŠT sistemų, daug ką pasako. Gal laikas ir 

Lietuvoje, vietoje „antklodės tąsymo“ gaminant šilumą, pasimokyti racionalaus daniško 

bendradarbiavimo ir siekti geriausio rezultato vartotojui, o ne tik trumpalaikių interesų.                       
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IS-944/669-VI-7 priedas 

 

LŠTA INFO. Pasiūlymai Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais veiklos tęstinumui užtikrinti 

24 val. pagal LRV nutarimo Nr.286 ....reiklavimų sukonkretinimo  

 

1. Šilumos tiekimo įmonės, pilnai nutrūkus elektros tiekimui iš elektros perdavimo ir 

skirstymo tinklų privalo turėti reikiamas priemones  ir būti pasirengusios 24 valandas 

užtikrinti savo valdomų šilumos gamybos šaltinių ir šilumos perdavimo sistemos veiksnumą 

(funkcionalumą), kad atstačius elektros tiekimą per 12 valandų būtų galima atstatyti 

pilnavertį (įprastą) aprūpinimo šiluma (ir karštu vandeniu) režimą.  

2. Vykdant 1 punkto reikalavimus centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos operatorius 

nuosavais (ar kitais CŠT sistemoje veikiančiais šilumos gamybos ir perdavimo) įrenginiais 

užtikrina minimalios temperatūros (65 oC) šilumnešio patiekimą į vamzdynų sistemą ir 

pilnavertę jo cirkuliaciją visuose CŠT sistemos ruožuose, esant minimaliai projektinei 

aplinkos oro temperatūrai.  

3. Minimali šiluminė galia tinklų vandens pašildymui, kurią turi užtikrinti CŠT sistemos 

operatorius arba pagal sutartį nepriklausomi šilumos gamintojai, prilyginama CŠT sistemos 

šilumos perdavimo nuostolių įprastinei apimčiai (galiai, MW), esant minimaliai projektinei 

išorės oro temperatūrai.     

4. Kaip alternatyva, mažos galios CŠT sistemose, kuriose šilumos metiniai pardavimai 

mažesni kaip 5 GWh/m. CŠT sistemos veiklos tęstinumas ekstremalios situacijos laikotarpiu 

gali būti užtikrinamas pilnai išleidžiant vandenį  iš CŠT vamzdynų ir pastatų vidaus šildymo 

bei karšto vandens sistemų per laikotarpį ne ilgesnį kaip 5 valandos nuo ekstremalios 

situacijos susidarymo pradžios. 

5. Punktuose 1-3 pateiktų sąlygų užtikrinimui turi būti sukomplektuoti „salos“ režimu 

veikiantys reikiamos galios autonominiai elektros generatoriai, naudojantys bet kurį skystąjį 

ar dujinį kurą ir vietoje saugomi kuro ištekliai, užtikrinant reikiamos galios šilumos šaltinių 

ir cirkuliacinių tinklo siurblių veikimą, vandens paruošimo ir papildymo sistemos bei kitų 

būtinų įrenginių funkcionalumą ne mažiau kaip 24 valandas. 

6. Ekstremalios situacijos laikotarpiu užtikrinamas tik CŠT infrastruktūros veiksnumas, 

šildymo ir karšto vandens parametrai nepalaikomi.  

7. Ekstremalaus režimo laikotarpiu sustabdomas teisės aktų, reglamentuojančių vietinę oro 

taršą galiojimas. 

8. CŠT sistemos operatorius atsakingas už reikiamų priemonių įsigijimą ir už sutartis su CŠT 

sistemos naudotojais, užtikrinant 1-3 punktų reikalavimų įgyvendinimą.  

9. Visos sąnaudos būtinos šių reikalavimų įgyvendinimą įskaičiuojamos į šilumos kainas.       

 

Papildomi klausimai: 

 

1. Kas turi užtikrinti veiklos tęstinumą 24 val.? 

a. Tik CŠT įmonė? 

b. CŠT ir NŠG? 

c. Pastatų valdytojai? 

2. Kitos apsaugos priemonės ir jų apimtis pagal veiklos tęstinumo režimą (24 val) ir 

rizikos pobūdį (elektros tiekimo nutrūkimas, gaisras, diversija, avarijos atskiruose 

objektuose)? 

 

ŠE iškelti klausimai: 

Kokiam darbuotojų kontingentui turi būti kaupiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų 

priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių, reikalingų nustatytų galimų pavojų atveju, 
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atsargos? Kokia metodika/kriterijais privaloma vadovautis nustatant tokių darbuotojų 

skaičių? 

− Kokia metodika/kriterijais privaloma vadovautis nustatant veiklos vykdymui užtikrinti 

būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių, reikalingų nustatytų galimų pavojų 

atveju, atsargų sąrašą? Didžiausią sąnaudų dalį sudarytų generatorių įsigijimas, todėl šis 

klausimas ypač aktualus. 

− Per kiek laiko nuo veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos 

priemonių, reikalingų nustatytų galimų pavojų atveju, atsargų sąrašo sudarymo, jas bus 

privaloma įsigyti? 

− Iš kokių lėšų visos šios priemonės turės būti įsigyjamos? Ar dėl šių reikalavimų vykdymo 

susidariusios papildomos šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos bus pripažįstamos 

būtinosiomis bei įvertinamos reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo metu? 

− Kokiais reikalavimais vadovaujantis ir kur visos šios priemonės turės būti sandėliuojamos? 

− Kokia tvarka ir kaip šios priemonės turės būti utilizuojamos pasibaigus jų galiojimo laikui 

______ 
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LŠTA INFO. savaitės apžvalga 2022-03-31 d. 

 

1. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 pakeitimas ir papildymas kovo 24 dieną.  

a. Šilumos punktų remonto apmokėjimas; 

b. Atsijungimų nuo CŠT sistemų reglamentavimas; 

c. Biokuro SM3 privalomas 30 % deginimas didelėse įmonėse.  

d. ... kt. 

2. LŠTA apklausa dėl projektinės galimybės deginti SM3 biokurą. Rezultatai....Ko siekiame 

(lygiagrečiai) su LITBIOMA dėl katilinių pritaikymo naudoti SM3 biokurą: 

a. Netinkamų kūryklų (nepritaikytų drėgnam kurui) pakeitimas? Keistinos kūryklos su 

dūmų nuvedimu iš kūryklos galo? 

b. Katilo šilumokaičių, projektuotų 110 oC pakeitimas į 140/120 oC?  

c. Vamzdelinių ekonomaizerių su virintais vamzdžiais pakeitimas? Bus APVA parama? 

d. Buhalteriškai nusidėvėjusių biokurų katilų (16 metų) keitimas?  

e. Kuo didesnio intensyvumo investicinė parama.     

f. Rengiamas kreipimasis į Konkurencijos tarybą dėl privalomo SM3 biokuro 

naudojimo šilumos tiekėjams, bet ne NŠG. 

g. Atidėti įgyvendinimą??? 

3. LŠTA raštas Nr. 34 „DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 

M. ŠILDYMO SEZONUI“. 

Pasiūlyta sulaukti reakcijos, jeigu nėra prašytis LŠTA delegacijai į priėmimą pas Premjerę 

ir kelti šį klausimą.   

4. Kovo 24 d. pasitarimas dėl PVM permokos grąžinimo šilumos vartotojams. Ko reikia 

įgyvendinimui? Kai kurios įmonės galimai nespės iki balandžio 10 d. išplatinti sąskaitas. 

5. Kovo 28 d. seminaras „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje. 

LŠTA paruoš teisinę pažymą apie reikalavimus, bus sprendžiama dėl bendradarbiavimo 

šioje srityje.  Yra senų sutarčių su rangovais ar tiekėjais, kurių savininkai Rusijos fiziniai 

ar juridiniai asmenys. Ką daryti? Pasiūlyta pasinaudoti Ignitis apklausos forma, 

naudojama tiekėjų ir rangovų patikrinimui.      

6. Kovo 29 pasitarimas su EM ir AM dėl šilumos perdavimo tinklų įtraukimo į viešo 

intereso subjekto sąvoką. Reikia pasirengti sekančiam pasitarimui. Papildyti dabartinį 

įstatymo projektą? Laukiama KE argumentacijos ir pasiūlymų. AM ir EM nesutinka, kad 

„viešoji sutartis“ tapatu „viešajam interesui“. Kas galite prisidėkite. 

7. Kovo 31 d. pateikti pasiūlymai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 

(NEKSVP) dekarbonizacijos dalies priemonių atnaujinimui. Parengta kartu su TES, 

įvertinti įmonių planai. 

8. Aiškinamasi Modernizacijos fondo ir Sandbox sistemos galimybės.   

9. LR aplinkos ministerijos parengti „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, „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 (pastaboms iki 2022-04-01); 

10. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-

764 pakeitimo įstatymo projektas (pastaboms iki 2022-04-11); 

11. LRV nutarimo Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą pakeitimo projektas (pastaboms iki 2022-04-12).  VERT ir EM turi paruošti 

poįstatyminius aktus pakeitimų įgyvendinimui iki birželio 1 d.  
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12. EM Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių pakeitimo projektas. 

(pastaboms iki 2022-04-14); 

13. PE pastabos STR 1.05.01:2017 projektui „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

14. AM rengia „mažosios renovacijos“ finansavimo sąlygų atnaujinimą. 

15. Balandžio 1 d. (penktadienį) 10.00 val. vyks Energetikos ministerijos ir LŠTA atstovų 

antrasis sutikimas dėl 2022 m. vasario 2 d. Vyriausybės priimto nutarimo DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO ATITINKAMŲ NUOSTATŲ 

ĮGYVENDINIMO. Po susitikimo su ESO atstovais bus formuojami pasiūlymai reikalavimų 

sukonkretinimui.  

 Ekstremalios situacijos ................planus rengia ir turi Anykščių šiluma (direkt. Dainius 

Šiaučiulis). Gali pasidalinti patirtimi.  

16. Balandžio 4 d. (pirmadienį)  LŠTA organizuojami mokymai nuo 14.00 iki 17.00 val. 

Bendravimo su žiniasklaida dirbtuvės, kurios padės efektyviau komunikuoti.   

17. Balandžio 7 d. susitikimas su EM dėl planuojamų ES priemonėmis remti 2021-2027 m. 

CŠT investicijas. 

18. LŠTA informacija „Daniškos biokuro katilinės ypatumai“. Pateikiami technologiniai 

sprendimai galios reguliavimo išplėtimui ir biokuro katilų korozijos prevencijai. 

19. LŠTA informacija: „Kaip „konkuruoja“ šilumos gamintojai Danijoje?  Apžvelgiama 

Kopenhagos regiono didžiulės CŠT sistemos šilumos gamintojų darbo organizavimo 

principai. 

20. Tauragės ŠT paklausimas dėl aukštos grįžtamos temperatūros. Poveikio priemonės? 

Išplatinta ŠE patirtis  

21. UAB „Vilnius economics“ prašymas LSA pateikti Šilumos ūkio bei Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiųjų planų sprendinius. 

22. UAB „Vilnius economics“ prašymo CŠT įmonių pateikti turimus šilumos tiekimo 

infrastruktūros (šiluminių trasų) brėžinius skaitmeniniame formate (GIS dokumentai). 

Tinka šiuo metu turimo formato suskaitmeninti duomenys, iš kurių būtų galima 

identifikuoti esamą šilumos tiekimo infrastruktūrą ir jos vietą žemėlapyje. Įmonės piktinasi 

didelės apimties duomenų reikalavimu, abejoja proceso tikslingumu ir saugumu, siūlo 

duomenų rinkimą apmokestinti. Organizuoti problemos aptarimą su Vilnius economics.   

23. RSC: Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių, užterštumo radioaktyviuoju 

ceziu kontrolė davė rezultatų; 

24. Kaupiama parama Ukrainai ir natūra.  

25. Euroheat & Power (EHP) kasmetinė konferencija birželio 21-22 d. Briuselis (iki 

balandžio 8 d. 400 Eur + PVM); 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
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IS-944/669-VI-8 priedas 

 

LŠTA INFO. Mokymų_2022-03-28_Kibernetinis saugumas Pranešimas 

 

Siunčiame vakar dienos mokymų seminaro „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų 

įgyvendinimas praktikoje“ lektoriaus Dariaus Štitilio pranešimą.  

Video įrašas lektoriaus prašymu nebuvo daromas. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 
Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 e-paštas: mantas@lsta.lt www.lsta.lt  

______ 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, March 23, 2022 4:08 PM 
Subject: Priminimas_KVIETIMAS_LŠTA nuotoliniai pirmadienio mokymai_2022-03-28_Kibernetinis saugumas 

Importance: High 

 

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 

 

Mokymų seminaro „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje“ 

lektoriaus Dariaus Štitilio pranešimas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

944/669-VI-8-1 priedas 2022-04-04.pdf). 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. Mokymai 2022-04-04 šilumos tiekimo įmonėms_bendravimas su žiniasklaida 

 

Dėkojame, kad užsiregistravote į balandžio 4 d. (pirmadienio) LŠTA organizuojamus 

mokymus nuo 14.00 iki 17.00 val. Bendravimo su žiniasklaida dirbtuvėse, kurios padės 

efektyviau komunikuoti apie mūsų darbą. 

 

Dirbtuvių fasilitatorius Rytis Juozapavičius prašo Jūsų atlikti kelis namų darbus. 

Pirma, būkite pasirengę (-usios)  papasakoti, ką nors gero apie savo veiklą. Tai gali būti koks 

nors tarnavimo visuomenės interesams pavyzdys: veiklos sėkmės istorija, visuomenės dėmesio 

verta nuomonė ar žinia, liudijimas apie laimingus žmones dirbančius Jūsų organizacijose ir pan. 

Antra, apsvarstykite, kokiais klausimais nenorėtumėte bendrauti su žiniasklaida? Pagalvokite: 

1. Kokiu Jums sunkiu klausimu nenorėtumėte duoti interviu? 

2. Kodėl nenorite apie tai šnekėtis? Dėl ko nuogąstaujate?  

3. Kas galėtų padėti tuo klausimu jaustis geriau? 

Gal norėtumėt pasisemt įžvalgų apie „sunkius interviu“ iš Beatos pokalbio su Edita? 

Kviečiame susipažinti su prisegta dirbtuvių dalijamąja medžiaga „Kaip bendrauti su 

žiniasklaida“. 

 

Dirbtuvės vyks ZOOM platformoje: 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82038627047 

 

Meeting ID: 820 3862 7047 

Passcode: 966502 

 

Pagarbiai,  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Mokymų 2022-04-04 šilumos tiekimo įmonėms_bendravimas su žiniasklaida medžiaga (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-VI-8-2 priedas 2022-04-04.zip). 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000195902/sveciuose-pas-edita-beata-tiskevic-savo-gyvenimu-pasirinkau-ne-tusciai-kalbeti-apie-feminizma-o-ji-ikunyti
https://us02web.zoom.us/j/82038627047
http://www.lsta.lt/
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IS-944/669-VI-9 priedas 

 

ERRA ataskaita apie išmaniųjų skaitiklių skverbimąsi pasirinktose ERRA valstybėse narėse 

 

Analizė yra 2020 m. versijos atnaujinimas ir joje pateikiami nauji išmaniųjų 

skaitiklių vaidmens skirtingų šalių elektros energijos rinkose palyginimai, todėl 

galima nustatyti rekomendacijas šia karšta tema. 
 

  

Peržiūrėti naršyklėje 

    

  

 

ERRA didžiuojasi galėdama paskelbti savo naują ataskaitą apie 

išmaniųjų skaitiklių skverbtis į tam tikras ERRA valstybes nares , 

kurią kartu paskelbė 3 ERRA darbo organai: Elektros energijos rinkos 
ir ekonominis reguliavimas COM, Atsinaujinančios energijos COM ir 

Vartotojų apsaugos veiksmų agentūra. Rezultatai, gauti iš 19 

organizacijų narių, pateikia keletą naujų palyginimų apie išmaniųjų 

skaitiklių vaidmenį skirtingų šalių elektros energijos rinkose, todėl 

galime nustatyti rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius šia 

karšta tema. 

Dokumente pateikiama klausimynu pagrįsta analizė, skirta išmaniųjų 

skaitiklių diegimo būsenai, strategijoms ir planams, sprendžiant šiuos 

klausimus: 

• Bendro turimo skaičiaus, tipo ir atsakingų subjektų, 

skirtų mažmeninės prekybos klientų apskaitos taškams, 

apžvalga; 

• Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai ir susiję duomenys; 

• Diegimo planai ir strategijos; 

• Techniniai reikalavimai ir specifikacijos; 

• Pagrindiniai diegimo veiksniai ir iššūkiai; 

• Paslaugos ir verslo modeliai, kurie remiasi pasirinkta 

išmaniųjų skaitiklių diegimo strategija ir funkcijomis; 

• Papildomi teisės aktai dėl diegimo plano; 

• Naudojimo laiko tarifų diegimas; 

• Išmaniųjų skaitiklių diegimas įvairiuose sektoriuose nei 

elektros energija. 
ERRA norėtų ypač padėkoti Khaled Khaled Khallaf iš GasReg Egypt 

ir Gregor Thenius ir Karina Knaus iš Austrijos energetikos agentūros 

už jų vertingą indėlį rengiant ataskaitą. Atskirkite patvirtinimus 

visiems Parlamento nariams, kurie pateikė reikiamus duomenis. 

Atsisiųskite ataskaitą iš čia >>   

 

  
   

ERRA  

secretariatOffice mob.: +36 70 392 5986El 

. paštas: secretariat@erranet.org 
Mebiste: https://erranet.org/ 

 

Sekite mus 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

_______ 

 

ERRA ataskaita apie išmaniųjų skaitiklių skverbimąsi pasirinktose ERRA valstybėse narėse (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-944/669-VI-9-1 priedas 2022-04-04.pdf). 

 

http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/1/rPKEygPKS5QJiKkrwaCETQ/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy8
http://x97hj.mjt.lu/nl2/x97hj/sg11.html?m=AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs&b=68ed1a19&e=1979ea40&x=Kr49r6OAdCW6wsAhFBel-AKCP_VJuBgAhWWQrAPo_b0
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/2/xrOOOoIMlq4IES296BYEZA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9kb3dubG9hZC9lcnJhLXNtYXJ0LW1ldGVyLXBlbmV0cmF0aW9uLXJlcG9ydC8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/3/EFuuLwDjzq5nHmxVpYZ8wg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9kb3dubG9hZC9lcnJhLXNtYXJ0LW1ldGVyLXBlbmV0cmF0aW9uLXJlcG9ydC8
mailto:secretariat@erranet.org
https://erranet.org/
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/4/KqXvXP0iv8bWCG_xK4P45g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VuZXJneS1SZWd1bGF0b3JzLVJlZ2lvbmFsLUFzc29jaWF0aW9uLUVSUkEtMzUyNzk3MDk0NzM3OTQwLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/5/aAmnPyUOd5BndWrzCmLetA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcnJhTmV3cw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/6/4yLN6fWRLZdnnFoAsyNceA/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcnJhX25ldC8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/7/FlILw_ROzKu-K5ehqwHAyQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZW5lcmd5LXJlZ3VsYXRvcnMtcmVnaW9uYWwtYXNzb2NpYXRpb24
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM0AAMMcp0sAAABibEAAAA0gXiUAAAAAq6gAAO6BABisXwBiQWxogiMpajIURCiRw0BV_DWVyAAYETs/8/PpbT2z8f4ZwoEfypr4HEng/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQzNxOHRXbUYwTWVQQ1hmTldCZU92ZXc

