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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-945/670 

2022-04-07/2022-04-11 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-945/670-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022-04-04 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-I-2 priede pateikiama: 

• VMI įsakymu tvirtinamos ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBĖS BIUDŽETO FR0766 FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-07, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-I-3 priede pateikiama: 

• VERT nutarimu patvirtinta REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS 

TECHNINĖ UŽDUOTIS Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01 (rekvizitai), TN: tn, 

o REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖ 

UŽDUOTIS su Priedais, Suvestinė redakcija nuo 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-945/670-I-3-1 priedas 2022-

04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-I-4 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 318 DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS 

PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO 

PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programa TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-945/670-I-4-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-1 priede pateikiama; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projektas, teikia LRS narys Remigijus 

Žemaitaitis, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto lyginamasis variantas TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto Aiškinamasis raštas, TN: tn,  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6019EB1EBB29/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/706f5210cd8c11e9929af1b9eea48566/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/706f5210cd8c11e9929af1b9eea48566/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b19ac40b1c011ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b19ac40b1c011ec8d9390588bf2de65
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b5c78980b4c611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=-3u6wuzxm9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b5c78980b4c611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=-3u6wuzxm9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b5c78980b4c611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=-3u6wuzxm9
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• LRS Teisės departamento išvada dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto, 

TN: tn, 

• LŠTA INFO. AEROTERMINĖ ir HIDROTERMINĖ ENERGIJA. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-08 raštas AM Nr. 3-532 DĖL IŠVADOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAMS TEIKIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS 

ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAI ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-945/670-II-2-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-3 priede pateikiama:  

• VMI INFO. REZIUMĖ dėl ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBĖS BIUDŽETO FR0766 FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ 

projekto, TN: tn, 

o ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE PRIDĖTINĖS VERTĖS 

MOKESČIO DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO 

FR0766 FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ 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-945/670-II-3-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-04-02 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo 

nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos, TN: tn (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-04-06 raštas EM Nr. R2-(E)-2179 dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 211, 22, 222, 23, 41, 482, 49, 58, 

72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo projektu (toliau 

– EEĮ projektas), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-

1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 

131 ir 203 straipsniais įstatymo projektu (toliau – AIEĮ projektas), Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-14953 straipsnio, 1 

ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 

projektu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektų derinimo, TN: tn,  

o VERT pastabų ir pasiūlymų lentelė, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-II-5-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-6 priede pateikiama:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9b29a8b0b66a11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a7809a0b6f911ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a7809a0b6f911ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/144e65b1b3fe11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5ada8227-eb44-4ee7-a4c9-65f08b8c54f5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/144e65b1b3fe11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5ada8227-eb44-4ee7-a4c9-65f08b8c54f5
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-01/viesoji-konsultacija-del-tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5defaab1b5c711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5defaab1b5c711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
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• AB „Šiaulių energija“ 2022-04-07 raštas LŠTA Nr. SD-874, DĖL ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-7 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-01 teikimas Nr. 3-496 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai 

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

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

945/670-II-7-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-8 priede pateikiama: 

• LŠTA 2022-04-07 raštas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus 

reikalų ministerijos Nr. 36 DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ 

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, 

• AB „Panevėžio energija“ Pasiūlymai Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 381 p. keitimo 

projektui, TN: tn, 

• AB “Klaipėdos energija” pasiūlymai „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių”, TN: tn, 

• LŠTA INFO. dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių nuostatų, reglamentuojančių biokuro 

saugojimo reikalavimus. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-II-9 priede pateikiama: 

• EM 2022-04-01 teikimas Nr. (21.2-25 Mr)3-499 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO  2009 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1-228 „DĖL 

KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ NUSTATYMO METODIKOS 

PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TEIKIMO IŠVADOMS 

GAUTI, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO  2009 M. LAPKRIČIO 26 

D. ĮSAKYMO NR. 1-228 „DĖL KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ 

NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU 

GALIOS 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-945/670-II-9-1 priedas 2022-04-

11.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-04-05 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. TN: tn, 

• Baltpool 2022-04-04 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2022 M. KOVAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-2 priede pateikiama  

• LEA 2022-04-07 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS, TN: 

tn. 

https://lsta.lt/rastai/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/36686ab0b19c11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-dzbhduov5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/36686ab0b19c11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-dzbhduov5
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220406_Panevezio-pasiulymai.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220406_Klaipedos-pasiulymai.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78b151b1b3d711ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78b151b1b3d711ec9f0095b4d96fd400
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-kovas/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas1/
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• LEA 2022-04-08 pranešimas. LIETUVOJE DEGALŲ KAINOS IŠLIEKA MAŽIAUSIOS 

BALTIJOS ŠALYSE, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT kuria Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę 

sistemą, TN: tn, 

• VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT suderino energijos išteklių biržos operatoriaus 

BALTPOOL UAB veiklos ataskaitą, TN: tn, 

• VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT pakoregavo administracinių nusižengimų tyrimų 

taisykles, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-4 priede pateikiama  

• 2022 m. balandžio 8 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, 

• Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas: daugiau nei dvigubai kylant 

dujų ir elektros kainoms, svarbu laiku priimti tinkamus sprendimus. 2022 m. balandžio 8 d. 

pranešimas žiniasklaidai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2022-04-06 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(ŠBK)-2178 DĖL ŠILUMOS KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-03-29 raštas LRV, 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, Nr 34 DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. 

ŠILDYMO SEZONUI, TN: tn, 

• LRV Kanceliarijos 2022-04-04 raštas EM, AM kopija Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, 

Seimo Ekonomikos komitetui, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,  Baltpool UAB 

Nr. S-970 DĖL LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS KREIPIMOSI, TN: tn, 

o LRV Kanceliarijos 2022-04-04 raštą Nr. S-970 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-945/670-II-9-1 

priedas 2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-7 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-08 pranešimas. Kovo mėnesio šilumos sąskaitas sumažins valstybės 

kompensuojamas PVM tarifas gyventojams, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-III-8 priede pateikiama  

• VERT 2022-04-08 pranešimas. VERT: balandžio mėnesio šilumos kainų statistika 

Lietuvoje, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-945/670-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-02 pranešimas. Lietuva visiškai atsisakė rusiškų dujų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-IV-2 priede pateikiama  

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvoje-degalu-kainos-islieka-maziausios-baltijos-salyse/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/energetikos-darbuotoju-atestavimo-informacines-sistemos-projektas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/vert-suderino-energijos-istekliu-birzos-operatoriaus-baltpool-uab-veiklos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/vert-pakoregavo-administraciniu-nusizengimu-tyrimu-taisykles-.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19317
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=280673
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220406_VERT_atsakymas-i-31_apie-elektra.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220329_34_LSTA_rastas_del_kuro_istekliu_isigijimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220329_34_LSTA_rastas_del_kuro_istekliu_isigijimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220329_34_LSTA_rastas_del_kuro_istekliu_isigijimo.docx
https://lsta.lt/aktualijos/kovo-menesio-silumos-saskaitas-sumazins-valstybes-kompensuojamas-pvm-tarifas-gyventojams/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika.aspx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-visiskai-atsisake-rusisku-duju
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• AM 2022-04-07 pranešimas. Simonas Gentvilas: „Dabar arba niekada“, TN: tn, 

o Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaita, TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-IV-2-1 priedas 

2022-04-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022-04-04 pranešimas. Sulaukus daugiau nei 300 pasiūlymų dekarbonizacijos planui 

jų teikimo terminas pratęsiamas iki balandžio 22 d., TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-IV-4 priede pateikiama 

• APVA 2022-04-06 pranešimas. NORINČIŲ MODERNIZUOTI SAVO BŪSTĄ SKAIČIUS 

KASMET AUGA, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-945/670-V-1 priede pateikiama 

• EM INFO. NEKSVP atnaujinimas: energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymo 

renginys ir kvietimas teikti siūlymus papildomoms priemonėms, (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

o EM pristatymas „Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 

m. atnaujinimui esamų priemonių  analizei reikalingų dokumentų parengimas“ 

Vertinimo rezultatų ataskaita, 2021 m. kovo 23 d. (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-V-1-1 priedas 2022-04-11.ppt). 

• EM 2022-04-08 pranešimas. Kviečiame dalyvauti diskusijoje dėl žaliojo vandenilio 

gamybinių pajėgumų sukūrimo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-V-2 priede pateikiama 

• AM 2022-04-06 pranešimas. Rengiamas seminaras apie taršos leidimų išdavimą, ketimą ir 

tikslinimą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-V-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Civilinis procesas 2022; Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje ir kiti 

teisiniai seminarai. (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-945/670-V-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-04-08 tarptautinis seminaras: Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas, 

Lenkijos patirtis. (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-08 pranešimas. PATIKIMIAUSIAS ŠILDYMO 

SĄSKAITŲ MAŽINIMO BŪDAS – NAMO RENOVACIJA, TN: tn, 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-06 pranešimas. AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 

ŠILUMOS GAMYBA – NETARŠI, TN: tn, 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-dabar-arba-niekada
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-dabar-arba-niekada
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/sulaukus-daugiau-nei-300-pasiulymu-dekarbonizacijos-planui-ju-teikimo-terminas-pratesiamas-iki-balandzio-22-d
https://www.apva.lt/norinciu-modernizuoti-savo-busta-skaicius-kasmet-auga/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-diskusijoje-del-zaliojo-vandenilio-gamybiniu-pajegumu-sukurimo
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rengiamas-seminaras-apie-tarsos-leidimu-isdavima-ketima-ir-tikslinima
https://www.klenergija.lt/patikimiausias-sildymo-saskaitu-mazinimo-budas-namo-renovacija/
https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-silumos-gamyba-visiskai-netarsi/
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• AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-05 pranešimas. BALANDĮ KLAIPĖDOJE – ŽENKLUS 

ŠILUMOS PIGIMAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-04-07 pranešimas. ŠILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMĄ 

UŽTIKRINS ATNAUJINTI VAMZDYNAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais, skirtų CŠT veiklos tęstinumui 

užtikrinti ekstremalios padėties metu, 

• LŠTA informacija 2022-04-06. Dėl galimybių deginti SM3 biokurą. 

• LŠTA informacija 2022-04-08. Lietuvos šilumos tiekėjų parama Ukrainos kolegoms – jau 

pakeliui. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Mokymų_2022-03-28_Kibernetinis saugumas_medžiaga 
o Kovo 28 d. dienos seminaro „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų 

įgyvendinimas praktikoje“ mokymų medžiagą (lektorius Darius Štitilis) (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-VI-4-1 

priedas 2022-04-11.pdf). 

• LŠTA INFO. 220411_LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo diegimas_nuotolinė 

apskaita. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Įmonių 2022-04-07 d. pasitarimas. 

 

Šio skyriaus IS-945/670-VI-6 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2022 Nr. 6, 2022-

03-31, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2022 Nr. 6, 

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-945/670-VI-6-1 priedas 2022-04-11.pdf). 

https://www.klenergija.lt/balandi-klaipedoje-zenklus-silumos-pigimas/
https://www.pe.lt/news/541/47/Silumos-tiekimo-patikimuma-uztikrins-atnaujinti-vamzdynai
https://www.lsd.lt/index.php?1431183419
https://www.lsd.lt/index.php?1431183419
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IS-945/670-I-1 priedas 
 

LRV 2022-04-04 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 4 d.  

TN: tn  

 

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 

d. 24:00 val. 

 

Nuo 2021 M. Liepos 1 D. Visoje Šalyje Paskelbta Valstybės Lygio Ekstremalioji Situacija. 

 

Pagrindiniai reikalavimai pandemijos metu 

 

Sveikatos paslaugos 

Sveikatos paslaugos teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

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

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

atliekamas nemokamai. 

Šeimos medicinos institucijos paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. 

Prieinama tiek būtinoji, tiek planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) 

reikia testuotis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems 

COVID-19 ligos požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), taikomas testavimas. 

Prekyba 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

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

gavėjų ir tiekėjų. 

Renginiai 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

Srautų skirstymas rekomenduojamas. 

Paslaugos 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

Bent 2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų. 

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

Viešasis maitinimas 

Lankytojai maistą ir gėrimus turi vartoti prie baro / stalų. 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas, išskyrus vartojant 

maistą bei gėrimus. 

Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų. 

Socialinės paslaugos 

Privaloma dėvėti kaukes arba respiratorius slaugos ir globos įstaigose. 

Lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. 

Ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu. 

Bent 2 m atstumas tarp asmenų. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/106da4c084b911ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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Neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

Švietimas 

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

Neformalusis vaikų švietimas: 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo. 

Esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas. 

Darbo vietose 

Rekomenduojamas nuotolinis darbas. 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta 

išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

Darbuotojų srautų valdymas. 

Viešasis transportas 

Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai. 

Apsauginės veido kaukės 

Privaloma dėvėti kaukes arba respiratorius sveikatos, slaugos ir globos įstaigose bei 

viešajame transporte. 

Kaukių arba respiratorių dėvėjimas rekomenduojamas kitose uždarose erdvėse, kur 

nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas. 

Bendrieji reikalavimai 

Sąlygos rankų dezinfekcijai. 

Vėdinimas. 

Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija. 

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

sveikatos stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą. 

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas 

Asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

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

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Socialinės 

globos įstaigos 

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

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

izoliacija netaikoma, jei testuojami. 

Ugdymo 

įstaigos 

Rekomenduojama darbuotojams testuotis kartu su mokiniais. 

Mokinių periodinis profilaktinis testavimas tik greitaisiais savikontrolės testais  2 k 

/ sav. (nuo vasario 7 d.) 

Kritinės 

tarnybos 

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

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

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

prevencijos priemonės (pvz., respiratorių dėvėjimas). 

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

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

Kitos sritys 

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

nebetaikomi. 

Po kontakto darbe darbdaviui rekomenduojama organizuoti testavimą. 

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

periodinis profilaktinis testavimas, turi testuotis dėl COVID-19. 

Saviizoliacija 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://mokyklabecovid.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-11
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-12
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/privalomas-periodinis-profilaktinis-testavimas-del-covid-19-ligos-nuo-sausio-10-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13
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Izoliuotis turi asmenys, gavę teigiamą PGR tyrimo arba antigeno testo atsakymą ar asmenys, 

įtariami, kad serga COVID-19 liga, kol laukiama patvirtinamojo COVID tyrimo rezultato. 

Izoliacijos terminas sergant – penkios dienos. Dėl ilgesnės izoliacijos poreikio 

sprendžia gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę. 

Daugiau informacijos: INFORMACIJA VISUOMENEI APIE COVID-19 | Nacionalinis 

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

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

 
 

https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19
https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1


 

11 

 

IS-945/670-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-07 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 122-4484, i. K. 1042055ISAK00VA-146 

Nauja redakcija nuo 2022-04-07: 

Nr. VA-30, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-06, i. K. 2022-07176 

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 

VIRŠININKAS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE PRIDĖTINĖS VERTĖS 

MOKESČIO DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO FR0766 

FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2004 m. liepos 29 d. Nr. VA-146 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. 

įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 22.9 papunkčiu, 

t v i r t i n u pridedamus:  

1. Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisykles; 

2. Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formą (2 versiją). 

 

VIRŠININKĖ VIOLETA LATVIENĖ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-146 

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-30 

redakcija) 

 

ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO 

DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO FR0766 FORMOS 

PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6019EB1EBB29/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6019EB1EBB29
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fa9812d0b5ae11ec8d9390588bf2de65
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1. Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) 

nustato, kaip ūkio subjektas (šilumos tiekėjas) turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) apie apskaičiuotą ir iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto dengiamą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) už patiektą 

šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, 

perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį 

arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui 

pašildyti (toliau – PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytos prekės). 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 1252 straipsniu ir Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 283 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Ūkio subjektui, PVM mokėtojui, kuris PVM apskaičiuoja taikydamas lengvatinį 9 

procentų PVM tarifą už PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes, PVM 

dengiamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

4. Ūkio subjektas, PVM mokėtojas, tiekiantis PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte 

nurodytas prekes (toliau – tiekėjas) apie apskaičiuotą PVM už patiektas PVM įstatymo 19 straipsnio 

3 dalies 1 punkte nurodytas prekes bei tą dalį, kuri dengiama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto, turi pranešti VMI prie FM šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRANEŠIMO PATEIKIMAS 

 

6. Tiekėjas, PVM mokėtojas, pageidaujantis, kad jam iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto būtų padengiamas PVM, apskaičiuotas už gyvenamosioms patalpoms patiektas PVM 

įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes, turi užpildyti Ūkio subjekto (tiekėjo) 

pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

FR0766 formą, patvirtintą šiuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – pranešimas). 

7. Pranešimo ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.  

8. Pranešimas turi būti pateiktas VMI prie FM kartu su mokestinio laikotarpio PVM 

deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės 

vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių 

patvirtinimo“, pateikiant FR0766 formą. Jeigu deklaracijos jau pateiktos, papildomai pateikiami tik 

pranešimai. 

9. Pranešimai už 2022 m. sausio, vasario, kovo mėnesius turi būti pateikti iki 2022 m. 

balandžio 25 d. Pranešimas už 2022 m. balandžio mėnesį turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito 

mėnesio 25 dienos. 

10. Pranešimai teikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo 

informacinę sistemą (toliau – EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, 

patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdų 

taisyklių patvirtinimo“, ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir 

mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose 

nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl 

Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino 
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atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, 

nustatyta tvarka. 

11. Tiekėjas, PVM mokėtojas, pateikiantis patikslintą pranešimą, turi jame nurodyti bendrą 

PVM sumą, apskaičiuotą už per ataskaitinį laikotarpį patiektas PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 

1 punkte nurodytas prekes, kurios buvo apmokestintos taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą. 

 

III SKYRIUS 

PRANEŠIMO UŽPILDYMAS 

 

12. Pranešimas turi būti užpildytas, vadovaujantis tokia tvarka: 

12.1. 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas; 

12.2. 2 laukelyje įrašomas tiekėjo, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas); 

12.3. 3 laukelyje įrašomas tiekėjo, PVM mokėtojo, kodas be prefikso „LT“ (jis jau 

įrašytas); 

12.4. 4 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga (metai, mėnuo ir diena); 

12.5. 5 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį apskaičiuota lengvatinio 9 procentų PVM 

tarifo bendra PVM suma už patiektas PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas 

prekes (gyvenamosioms patalpoms patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį). 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pranešimo forma skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje. 

14. Tiekėjas, PVM mokėtojas, pažeidęs šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 
Priedų pakeitimai: 

 
Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

FR0766 formą (2 versiją) pagal įsakymą Nr. VA-30 

Papildyta priedu: 

Nr. VA-30, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-06, i. K. 2022-07176 

 
Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas 
Nr. VA-83, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 5-147 (2009-01-15), i. K. 1082055ISAK000VA-83 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. 

įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas 
Nr. VA-30, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-06, i. K. 2022-07176 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. 

įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fa9812d0b5ae11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.4111BCE0CC32
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fa9812d0b5ae11ec8d9390588bf2de65
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IS-945/670-I-3 priedas 

 

VERT nutarimu patvirtinta REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS 

TECHNINĖ UŽDUOTIS Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01 (rekvizitai), TN: tn, 

 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖ UŽDUOTIS su 

Priedais, Suvestinė redakcija nuo 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-945/670-I-3-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/706f5210cd8c11e9929af1b9eea48566/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/706f5210cd8c11e9929af1b9eea48566/asr
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IS-945/670-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO 

KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 318 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 

įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. Rugsėjo 9 d. Nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos 

plano patvirtinimo“, 6.4, 6.6–6.8, 6.10 ir 6.11 pažangos uždavinius, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė n u t a r i a: 

Patvirtinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą (pridedama). 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-I-4-1 

priedas 2022-04-11.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b19ac40b1c011ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b19ac40b1c011ec8d9390588bf2de65
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-945/670-II-1 priedas 

 

TN: tn 

Projektas  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                     d. Nr.      

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

V. Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi: 

„18. Mažas šilumos gamintojas – nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą 

vartotojo pastate ar jo priklausiniuose įrengtais ne didesnės kaip 100 kW galios šilumos gamybos 

įrenginiais, kurie tiesiogiai sujungti su pastato šildymo ir karšto vandens sistema ir skirti vien tik šio 

vartotojo šilumos poreikiams tenkinti.“ 

2. Buvusias 2 straipsnio 18-56 dalis laikyti atitinkamai 19-57 dalimis. 

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant 

atliekas, taip pat iš geoterminės, aeroterminės ir hidroterminės energijos pagamintos šilumos 

supirkimą į šilumos tiekimo sistemas ir vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemas. Šis supirkimas 

yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.“ 

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

V. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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 (ši nuostata dėl 

šilumos reikiamo kiekio gaminimo ir (ar) supirkimo aukciono būdu netaikoma, jei tokioje 

aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas mažas šilumos gamintojas). 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 atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti 

skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. Šilumos 

tiekėjas mažo šilumos gamintojo prašymu superka jo pagamintą ir į pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemą perduotą šilumos kiekį, bet ne daugiau nei reikalingas kiekis pastato šilumos 

vartotojų poreikiams patenkinti, gamintojo pasiūlyta kaina, tačiau ne didesne kaip 90 procentų 

šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos kainos. Parduodamas iš mažo šilumos gamintojo 

supirktos šilumos kiekį vartotojui, šilumos tiekėjas turi teisę prie šilumos supirkimo kainos pridėti 

antkainį, ne didesnį kaip 30 procentų skirtumo tarp šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos 

kainos ir šilumos supirkimo kainos (visos šilumos kainos be PVM).“      

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b5c78980b4c611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=-3u6wuzxm9
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„3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams, išskyrus mažus šilumos gamintojus, yra 

privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jei 

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;  

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.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
 

Teikia:  

Seimo narys     Remigijus Žemaitaitis 

 
Projekto lyginamasis variantas  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

2022 m.                     d. Nr.      
Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

V. Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi: 

„18. Mažas šilumos gamintojas – nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą 

vartotojo pastate ar jo priklausiniuose įrengtais ne didesnės kaip 100 kW galios šilumos gamybos 

įrenginiais, kurie tiesiogiai sujungti su pastato šildymo ir karšto vandens sistema ir skirti vien tik šio 

vartotojo šilumos poreikiams tenkinti.“ 

2. Buvusias 2 straipsnio 18-56 dalis laikyti atitinkamai 19-57 dalimis. 

 
2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant atliekas, 
taip pat iš geoterminės, aeroterminės ir hidroterminės energijos pagamintos šilumos supirkimą į šilumos 

tiekimo sistemas ir vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemas. Šis supirkimas yra viešuosius interesus 

atitinkanti paslauga.“ 

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

V. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„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 (ši nuostata dėl šilumos reikiamo kiekio gaminimo 

ir (ar) supirkimo aukciono būdu netaikoma, jei tokioje aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas 

mažas šilumos gamintojas). 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 atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus 
bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. Šilumos tiekėjas mažo šilumos 

gamintojo prašymu superka jo pagamintą ir į pastato šildymo ir karšto vandens sistemą perduotą 

šilumos kiekį, bet ne daugiau nei reikalingas kiekis pastato šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, 

gamintojo pasiūlyta kaina, tačiau ne didesne kaip 90 procentų šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos 

šilumos kainos. Parduodamas iš mažo šilumos gamintojo supirktos šilumos kiekį vartotojui, šilumos 

tiekėjas turi teisę prie šilumos supirkimo kainos pridėti antkainį, ne didesnį kaip 30 procentų skirtumo 

tarp šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos kainos ir šilumos supirkimo kainos (visos 

šilumos kainos be PVM).“      

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams, išskyrus mažus šilumos gamintojus, yra privaloma 
šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jei 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;  
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.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 
Respublikos Prezidentas 

 
Teikia: Seimo narys   Remigijus Žemaitaitis 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

V. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai 

 Įstatymo projekto rengimą paskatino pastaruoju metu vis didėjančios šilumos kainos ir neišspęstos 

konkurencijos šilumos gamyboje problemos. Be to, pastebėtina, kad šilumos gamyboje vis dar nepakankamai 

panaudojamos atsinaujinančių energijos šaltinių (aeroterminė, hidroterminė energija) galimybės.  

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą.  

Įstatymo projekto uždaviniai:  

▪ užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje,  
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▪ plėsti ekologiškų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimą šilumos gamyboje ir taip sumažinti 

šilumos kainas vartotojams,  

▪ sumažinti vartotojų nepasitenkinimą šilumos tiekimo sistemomis ir jas apsaugoti nuo destruktyvių vartotojų 

atsijungimų.  

Įstatymo projekto iniciatorius Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas nenumato iš aeroterminės ar hidroterminės energijos 

pagamintos šilumos supirkimo į šilumos tiekimo sistemas, kaip skatintino ir atitinkančios viešuosius interesus 
paslaugos. Taip pat minėtame įstatyme nereglamentuota pas vartotoją įrengtais šilumos gamybos įrenginiais pagamintos 

šilumos supirkimas, kaip papildomas šaltinis iš šilumos tiekėjo perkamai šilumai.  

4. Kokios siūlomos naujo teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama 

Teikimo Įstatymo projekto esmė grindžiama tokiomis nuostatomis:  

i) konkuruojanti šilumos gamyba organizuojama pas vartotoją. Investuotojas – verslo subjektas (siūlomas 

naudoti pavadinimas – mažas šilumos gamintojas) sudaro sutartį su namo (butų) savininkais ir investuoja į nedidelio 

galingumo (ne daugiau 100 kW) šilumos gamybos įrenginius. Investuotojas savo lėšomis juos įrengia pas vartotoją ir 

eksploatuoja. Pagamintą šilumą mažas šilumos gamintojas perduoda į vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemą, tuo 

būdu išvengiama šilumos perdavimo sąnaudų. Įrengiami 1-2 šilumos skaitikliai, apskaitantys perduotos šilumos kiekius. 

Už mažo šilumos gamintojo pagamintą ir perduotą į vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemą šilumos kiekį 

vartotojas apmoka sutartine kaina, kuri turi būti mažesnė negu šilumos tiekėjo patiektos šilumos kaina vartotojo įvade; 

V) mažas šilumos gamintojas eksploatuoja savo lėšomis įrengtus šilumos gamybos įrenginius sutartinį 

metų skaičių – paprastai ne daugiau kaip 10 metų. Per šį laikotarpį jis atgauna investicijų vertę, 

uždirba tam tikrą pelną ir pasitraukia. Dar tinkami eksploatuoti įrengimai lieka vartotojui, kuris gali 

sudaryti naują sutartį su buvusiu eksploatuotoju arba pasamdyti kitą operatorių, arba eksploatuoti savo 

jėgomis. Likęs eksploatuojamų pagrindinių įrengimų darbo laikas apytikriai sudaro nuo 2-5 metų 

(dujų katilai) iki 10 metų (šilumos siurbliai, saulės kolektoriai), po kurio juos reikia pakeisti; 

iii) vartotojas neatsijungia nuo šilumos tiekimo tinklo. Maža šilumos gamyba naudojama kaip 

alternatyvus arba papildomas šilumos šaltinis, o palankiomis aplinkybėmis ir kaip pagrindinis šilumos 

šaltinis. Atpigus šilumai, pagerėja vartotojų padėtis ir atitinkamai sumažėja nepasitenkinimas šilumos 
tiekėju, kuris šiandien gana aiškiai išreikštas. 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant Įstatymo projektą toks 

vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto 

įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta 

Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.  

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai  

Įstatymo projektas kriminogeninei situacijai ir korupcijai neigiamos įtakos neturės. 

7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai 

Siūlomas Įstatymo projektas turės teigiamą poveikį verslo sąlygoms ir plėtrai, kadangi sumažės šilumos kainos 

vartotojui, taip pat paskatins įmones investuoti į šilumos gamybą tiesiai pas vartotojus, įgalins efektyviau panaudoti 

atsinaujinančius ir ekologiškus energijos šaltinius. 

8. Įstatymo projekto atitiktis strateginio lygmens planavimo dokumentams  

Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams. 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės 

aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios 

 Siekiant įstatymą inkorporuoti į teisinę sistemą, nereikės priimti, pakeisti ar panaikinti kitų įstatymų. 

10. Ar Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų 

banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo. Įstatymo 

projekte apibrėžiama nauja sąvoka „mažas šilumos gamintojas“. 

11. Ar Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas 

ir Europos Sąjungos dokumentus 
Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir yra 

suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais. 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti 

Įstatymo projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų priimti šilumos 

pirkimo-pardavimo sutarties tarp mažo šilumos gamintojo ir šilumos vartotojų standartinių sąlygų aprašą, taip pat, 

atsižvelgiant į Įstatymo projektu siūlomas nuostatas, turėtų būti atlikti atitinkami pakeitimai Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. 

13.  Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui 

įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 

biudžetiniais metais) 

 Įstatymo įgyvendinimui valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų neprireiks. 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 
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Pirminis Įstatymo projektas, kuris buvo Lietuvos Respublikos Seime registruotas 2014 m., buvo derintas su 

Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant 

reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc  

Reikšminiai žodžiai: „mažas šilumos gamintojas“. 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 

Nėra. 

 
Teikia: 

Seimo narys       Remigijus Žemaitaitis  

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS 

TEISĖS DEPARTAMENTAS 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 4 IR 10 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO 

2022-04-07 Nr. XIVP-1488 

Vilnius 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos 

taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 1 straipsnio 1 dalyje po žodžio „straipsnį” įrašytinas žodis „nauja”. 

2. Projekto 1 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje vartojama 

sąvoka „pastato šildymo ir karšto vandens sistema“ (ji apibrėžta galiojančio įstatymo 2 straipsnio 24 

dalyje), o projekto 2 straipsnyje dėstomoje keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje – „vartotojo 

šildymo ir karšto vandens sistemos“. Neaišku, ar šių sąvokų turinys tapatus. Jeigu taip, tai pagal 

juridinės technikos taisykles, jos turėtų būti suvienodintos. Jeigu netapatus, tai tobulinant projektą 

reikėtų apibrėžti sąvoką „vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos“. 

3. Projekto 3 straipsniu siūloma pakeisti įstatymo 10 straipsnio 1 dalį ir nustatyti, kad šios 

dalies nuostata dėl šilumos reikiamo kiekio gaminimo ir (ar) supirkimo aukciono būdu netaikoma, 

jei tokioje aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas mažas šilumos gamintojas. Atkreipiame 

dėmesį, kad šilumos supirkimo aukcionas yra taikomas tuomet, kai aprūpinimo šiluma sistemoje 

veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. Todėl pakeitus nuostatą siūlomu būdu, tais 

atvejais, kai aprūpinimo šiluma sistemoje veiks nors vienas mažas šilumos gamintojas, įstatyme 

neliks šilumos tiekėjo pareigos supirkti kitų nepriklausomų tiekėjų pagamintą šilumą, nes vieno 

mažo šilumos gamintojo egzistavimas naikins šilumos aukciono tvarką visiems kitiems 

nepriklausomiems šilumos gamintojams. Manytina, kad tokiu būdu bus mažinama konkurencija 

šilumos gamybos sferoje. Be to, naikinant šilumos aukciono sistemą, kai aprūpinimo šiluma 

sistemoje veiks nors vienas mažas šilumos gamintojas, bus esmingai pažeistos visų kitų 

nepriklausomų šilumos gamintojų teisės, nes jų gaminama šiluma nebebūtų privalomai superkama.  

4. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto 3 straipsniu siūlomoje keisti įstatymo 10 straipsnio 1 

dalyje yra nustatytas reikalavimas, kad šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma 

turi atitikti kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Netaikant mažiems 

šilumos gamintojams šilumos aukciono tvarkos, jiems nebūtų taikomas ir šis reikalavimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad šis reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su vartotojų ir visuomenės interesų 

užtikrinimu, manome, kad toks reikalavimas turi būti taikomas visiems šilumos gamintojams, 

įskaitant ir mažus šilumos gamintojus. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9b29a8b0b66a11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
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5. Atsižvelgiant į siūlomame pakeisti įstatyme įtvirtintą Vyriausybės kompetenciją, 

manytina, jog dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės nuomonė. 

 

Departamento direktorius    Andrius Kabišaitis 

 

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt 

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt  

 

LŠTA INFO. AEROTERMINĖ ir HIDROTERMINĖ ENERGIJA  

 

AEROTERMINIO ŠILDYMO VEIKIMO PRINCIPAS 

 

Šilumos siurblio veikimo principas panašus į paprasto šaldytuvo, kur yra kompresorius ir freonu 

užpildyta sistema. Tačiau viskas veikia atvirkštiniu principu. Kai viskas šildoma, o ne šaldoma. 

Šilumos siurblys veikia perduodamas šilumą iš vienos aplinkos į kitą, naudojant kompresorių ir 

šaldymo grandinę. Šilumos siurblys oras-vanduo, tai šilumos perdavimas iš aplinkos į vandenį. 

Išoriniame bloke esantis ventiliatorius siurbia aplinkos orą pro garintuvą. Garintuve yra šaltnešis 

skystis (freonas), kuris garuodamas sugeria šilumą iš aplinkos oro. Tada dujinės būsenos šiltas 

freonas yra suspaudžiamas kompresoriaus ir virsta skysčiu. Tokiu būdu dar labiau pakyla šaltnešio 

temperatūra. Taip įkaitęs freonas perneša šilumą į kondensatorių, kuris yra apvyniotas aplink 

vandens talpyklą. Galiausiai karštas freonas atiduoda šilumą, kurią sugeria talpykloje esantis 

vanduo. Tuomet atvėsęs šaltnešis pereina pro plėtimosi vožtuvą, kur jis yra perkeliamas atgal į 

dujinę agregatinę būseną, ir procesas prasideda iš naujo. 

 

 
 
HIDROTERMINĖ ENERGIJA – ŠILUMOS ENERGIJA, SUSIKAUPUSI PAVIRŠINIUOSE 

VANDENYSE 

 
Šilumos siurblys, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo 

terpė – vanduo (vanduo-vanduo), 
 

mailto:daina.petrauskaite@lrs.lt
mailto:antanas.jatkevicius@lrs.lt
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IS-945/670-II-2 priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 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 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

 

 2022-04-08 

Į 2022-03-24 

 

Nr. 3-532 

Nr. (10)-D8(E)-1617  

TN: tn  

 

DĖL IŠVADOS LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 

NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTAMS TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, išnagrinėjusi Aplinkos misterijos parengtus ir 

pateiktus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-

764 pakeitimo įstatymo (toliau – Geriamojo vandens įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos 

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

įstatymo projektas) projektus (TAIS Nr. 22-395(2)), teikia išvadas. Vietos savivaldos įstatymo 

projektui pastabų ir pasiūlymų neturi. 

Energetikos ministerija, išnagrinėjusi Geriamojo vandens įstatymo projektą, atkreipia dėmesį, 

kad jame nėra įvertintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. liepos 7 d. raštu 

Nr. 4-01-5263 „Antikorupcinio vertinimo išvada dėl karšto vandens tiekimo ir atsiskaitymo už jį 

būdų teisinio reglamentavimo“ (toliau – STT išvada) pateiktos rekomendacijos, ir teikiamas teisinis 

reglamentavimas neužtikrina vartotojams galimybės pirkti geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo be tarpininkų. 

Pažymėtina, kad apsirūpinimo geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti klausimu 

Energetikos ministerija savo poziciją daug kartų yra teikusi Aplinkos ministerijai tiek raštu, tiek 

bendrų susitikimų su Aplinkos ministerija metu, tačiau pasiūlymai teikiamame Geriamojo vandens 

įstatymo projekte nėra įvertinti.  

Energetikos ministerija dar kartą pažymi, kad Geriamojo vandens įstatymo projekte būtina 

užtikrinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu numatytas vartotojų teises ir sudaryti 

vartotojams galimybę be tarpininko apsirūpinti geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti, t.y. 

tuo atveju, kai vartotojai daugiabučiuose namuose Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama 

iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens 

tiekėjo. Šiuo atveju vartotojai su atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui 

ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Šiuo atveju 

daugiabučio namo nupirkto geriamojo vandens kiekis būtų nustatomas pagal geriamojo vandens 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens 

ruošimo įrenginius, rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti tvarka būtų nustatoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. 

Įvertinant tai, kad teikiamas Geriamojo vandens įstatymo projektas nesprendžia aukščiau 

minėtos galimybės vartotojams apsirūpinti geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti, siūlome 

mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a7809a0b6f911ec9f0095b4d96fd400
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papildyti Geriamojo vandens įstatymo projektą ir jame nustatyti geriamojo vandens tiekėjo ir 

nuotekų tvarkytojo bei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų santykius, teises ir pareigas, 

atsirandančius naudojant geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, kai daugiabučių namų butų ir 

kitų patalpų savininkai pagal Šilumos ūkio įstatymą pasirenka 2-ajį apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdą.   

Siūlome teikiamame Geriamojo vandens įstatymo projekte nustatyti, kad: 

- Visas į pastatą tiekiamas geriamasis vanduo ir geriamasis vanduo kaštam vandeniui ruošti 

būtų suprantamas kaip viena prekė – geriamasis vanduo ir jam būtų taikoma vieninga apsirūpinimo, 

naudojimo, apskaitos bei atsikaitymo tvarka.  

- Vartotojai už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito tiesiogiai su geriamojo 

vandens tiekėju (be tarpininko).  

- Jeigu vartotojas nesudaro rašytinės sutarties, sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo 

vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas.  

- Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo įrengto 

prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba 

jis sugedęs, – pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintas 

normas.  

- Vartotojams parduodamo geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose 

esančių atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu vandens apskaitos prietaisų 

nėra, skaičiuojama pagal Tarybos nustatytas normas.  

- Vandens apskaitos prietaisus įrengia ir prižiūri geriamojo vandens tiekėjas. 

- Į vartotojo mokėjimus už geriamąjį vandenį, įskaičiuojamas nepaskirstytas geriamojo 

vandens kiekis, suvartotas karštam vandeniui ruošti, kuris gali būti paskirstomas ir(ar) išdalijamas 

vartotojams apmokėti Tarybos nustatyta tvarka. 

- Su nepaskirstytu geriamojo vandens kiekiu, suvartotu karštam vandeniui ruošti, 

vartotojams priskiriamas apmokėti tik tuo atveju, jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų 

tvarkytojas įrodo, kad geriamojo vandens nuostoliai susidaro dėl butų savininkų kaltės.  

Siūlomas teisinis reglamentavimas įgyvendintų STT išvados rekomendacijas, užtikrintų 

vartotojams galimybę apsirūpinti karštu vandeniu perkant tiesiogiai iš viešąją paslaugą teikiančių 

subjektų, t.y. šilumą perkant iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį perkant tiesiogiai iš geriamojo 

vandens tiekėjo, be tarpininkų, kas užtikrintų asmenų teisę gauti teikiamas viešąsias paslaugas 

mažiausiomis kainomis, nedidinant apsirūpinimo geriamuoju vandeniu kaštų. 

Įvertinant aukščiau išdėstytą, siūlome Aplinkos ministerijai papildyti Geriamojo vandens 

įstatymo projekto 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„36 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų 

tvarkymo paslaugas tvarka 

1. Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti bei nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal 

pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų (jeigu tokie įrengti, išskyrus šio straipsnio 9 dalį) 

rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.  

2. Karšto vandens tiekėjui karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis 

nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens 

apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti 

daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo 

vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginius. Vartotojams daugiabučiuose namuose Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – 

šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam 

vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, tokiu atveju geriamasis 

vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo 

įrenginiuose. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo 
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įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu 

jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas 

normas.  

3. Geriamojo vandens apskaitos, karšto vandens apskaitos prietaisus ir nuotekų apskaitos 

prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens 

apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas savo lėšomis. Šių apskaitos 

prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens  ir nuotekų 

apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį. Užmokestis už geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą skaičiuojamas pagal Geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 

užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir jo dydį tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

Kitiems asmenims priklausantys karšto vandens apskaitos prietaisai, kai vartotojai 

daugiabučiuose namuose Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka 

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šiluma karštam 

vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti 

perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, ir kai pirkimo pardavimo vieta 

yra butas ar kita patalpa, perduodami naudotis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų 

tvarkytojui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 

priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka. 

4. Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, kai 

vartotojai daugiabučiuose namuose Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

pasirenka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šiluma 

karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui 

ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo bei suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose 

namuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, pirkimo ir pardavimo vieta yra 

kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus šio straipsnio 2 ir 6 dalyse numatytus atvejus 6 dalyje 

numatytą atvejį. 

5. Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamojo 

vandens tiekimo paslaugas butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais 

tinklais, jie pagal Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 straipsnius turi apmokėti geriamojo vandens 

tiekėjui šio vandens kainą. Tokia butų savininkų pareiga atsirastų tuo atveju, jeigu geriamojo 

vandens tiekėjas įrodytų, kad geriamojo vandens nuostoliai susidaro dėl butų savininkų kaltės.  Į 

geriamojo vandens vartotojo mokėjimus už geriamąjį vandenį, įskaičiuojamas nepaskirstytas 

geriamojo vandens kiekis, suvartotas karštam vandeniui ruošti, kuris gali būti paskirstomas 

ir(ar) išdalijamas vartotojams apmokėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nustatyta tvarka.  Su nepaskirstytu geriamojo vandens kiekiu, suvartotu karštam vandeniui 

ruošti, vartotojams priskiriamas apmokėti tik tuo atveju, jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir 

nuotekų tvarkytojas įrodo, kad geriamojo vandens nuostoliai susidarė dėl butų savininkų 

kaltės.  

6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vietą pasirinkti įvade, 

sudarydami rašytinį savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir tai 

numatydami sutartyse su geriamojo vandens tiekėju. Tokiu atveju daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkai bendru rašytiniu susitarimu nusprendžia, kaip bus nustatomas kiekvieno 

vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, įskaitant skirtumą, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, 

kai pasirenkamas sprendimas atsiskaityti pagal įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso 

rodmenis, ir apie šį sprendimą praneša raštu geriamojo vandens tiekėjui.  

7. Abonentai ir vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 

geriamojo vandens apskaitos prietaisų už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį, 

atsiskaito Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse 

sąlygose nustatyta tvarka. 
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8. Priimtų tvarkyti nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, kiekis, kai nėra nustatyta tvarka 

įrengtų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Nuotekų 

apskaitos prietaisai įrengiami abonento pageidavimu jo lėšomis. Abonentams, savo lėšomis 

įsirengusiems teisės aktų reikalavimus atitinkančius nuotekų apskaitos prietaisus, nuotekų faktinį 

užterštumą nustatančias sistemas, geriamojo vandens tiekėjo įgaliotam atstovui šias sistemas 

patikrinus ir užplombavus,  tai užfiksavus akte, kurį geriamojo vandens tiekėjo įgaliotas atstovas 

pateikia susipažinti ir pasirašyti abonentui, mokestis už nuotekų tvarkymo paslaugas nustatomas 

vadovaujantis abonentų lėšomis įsirengtų nuotekų apskaitos prietaisų ir faktinį nuotekų užterštumą 

nustatančių prietaisų duomenimis. Abonentui atsiskaitant už nuotekų tvarkymą pagal faktinį 

nuotekų užterštumą, nuotekų mėginiai imami nepertraukiamai, už nuotekų mėginių paėmimą ir 

tyrimus sumoka abonentas. 

9. Abonentai, kurie pageidauja už geriamojo vandens tiekėjo suteiktas nuotekų tvarkymo 

paslaugas atsiskaityti pagal faktiškai išleidžiamą nuotekų kiekį, Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka geriamojo 

vandens tiekėjui teikia prašymą įrengti nuotekų apskaitos prietaisą, kad už nuotekų tvarkymo 

paslaugas būtų galima atsiskaityti pagal jo rodmenis. Daugiabučiuose namuose ir kituose 

gyvenamuosiuose pastatuose nuotekų apskaitos prietaisai neįrengiami, o jeigu yra įrengti, 

atsiskaitymui nenaudojami, jeigu abonentai arba vartotojai ir geriamojo vandens tiekėjas sutartyje 

nesusitaria kitaip. 

10. Geriamojo vandens tiekėjas turi teisę ties nuotekų atidavimo riba įrengti nuotekų 

apskaitos prietaisą ir už nuotekų tvarkymo paslaugas reikalauti atsiskaityti pagal jo rodmenis, kai iš 

esmės skiriasi suvartojamo geriamojo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekiai. 

11. Geriamojo vandens tiekėjas privalo sudaryti galimybę abonentams ir vartotojams už 

jiems patiektą geriamąjį vandenį ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti bei suteiktas 

nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaityti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas 

nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatytais atsiskaitymo būdais (bankuose, kitose 

įmokas priimančiose įstaigose ir įmonėse, internetu, pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos 

elektroninį atitikmenį arba kitaip). Atsiskaitymo būdą pasirenka abonentas ir vartotojas. 

12. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti bei suteiktas nuotekų (ir paviršinių nuotekų) tvarkymo paslaugas sąlygos nustatomos 

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše. 

13. Priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamente nustatyta tvarka.“ 

PRIDEDAMA. STT išvada. 9 lapai. 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

V. Dzermeikienė, +370 658 42 175 el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-II-2-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 

mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a7809a0b6f911ec9f0095b4d96fd400
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IS-945/670-II-3 priedas 

 

VMI INFO. REZIUMĖ dėl ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO 

FR0766 FORMOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ projekto, TN: tn 

 

Įsakymo projektas parengtas vadovaujantis 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 283 patvirtintu Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašu. 

Parengtu įsakymo projektu tvirtinamos Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės 

vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir 

pateikimo taisyklės, kurios nustato kaip ūkio subjektas (šilumos tiekėjas) turi pranešti Valstybinei 

mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie apskaičiuotą ir iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto dengiamą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) už patiektą 

šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, 

perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį 

arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui 

pašildyti. 

 

ŪKIO SUBJEKTO (TIEKĖJO) PRANEŠIMO APIE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO 

DENGIMĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO FR0766 FORMOS 

PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ 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-945/670-II-3-1 priedas 2022-04-11.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/144e65b1b3fe11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5ada8227-eb44-4ee7-a4c9-65f08b8c54f5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/144e65b1b3fe11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5ada8227-eb44-4ee7-a4c9-65f08b8c54f5
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IS-945/670-II-4 priedas 

 

VERT 2022-04-02 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo 

nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia 

Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis 

metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022-04-08. 

Esminis pasikeitimas: 

AB „Litgrid“ atnaujino Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su 

trečiosiomis šalimis metodiką. Dėl ekstremalios geopolitinės situacijos Baltijos šalių operatoriai, 

siekdami užtikrinti Baltijos energetikos sistemų dažnio stabilumą 2022 kovo 3 d. susitarė apriboti 

prekybą iš trečiųjų šalių iki 300 MW (150 MW per Lietuva–Rusija ir 150 MW per Latvija–Rusija 

tarpsistemines jungtis) ir atitinkamai atnaujinti Lietuva–Rusija ir Latvija–Rusija pralaidumų 

nustatymo principus. Todėl metodika papildyta, siekiant užtikrinti Baltijos energetikos sistemų 

dažnio stabilumą avariškai atsijungus nuo IPS/UPS sinchroninės zonos. 

 • 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 2022-04-08 (imtinai).  

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

 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-01/viesoji-konsultacija-del-tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c44102e2b1b311ecba9197ac603309e4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c44102e2b1b311ecba9197ac603309e4
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-945/670-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2022-04-06 Nr. R2-(E)-2179 

 Į 2022-03-29 Nr. (1.20-05E) 3-465 

 

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau ‒ Taryba), susipažinusi su Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos 2022 m. kovo 29 d. raštu Nr. (1.20-05E)3-255 pateiktais 

išvadoms gauti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 16, 17, 

20, 211, 22, 222, 23, 41, 482, 49, 58, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 

straipsniu įstatymo projektu (toliau – EEĮ projektas), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo projektu (toliau – AIEĮ projektas), Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-14953 

straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo 

projektu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektu, informuoja, kad pagal kompetenciją dėl pastarųjų trijų projektų pastabų ir 

pasiūlymų neturi, o dėl EEĮ projekto ir AIEĮ projekto pastabos ir pasiūlymai išdėstyti priede 

,,Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pastabos ir pasiūlymai įstatymų projektams“. 

PRIDEDAMA. 32 lapai. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas,  

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas  Jonas Makauskas 

 

 

L. Kasparavičiūtė, tel. +370 615 22973, el. p. laima.kasparaviciute@vert.lt 

A. Daščioras, tel. +370 659 73076, el. p. andrius.dascioras@vert.lt 

E. Tunaitis, tel. +370 646 00184, el. p. edmundas.tunaitis@vert.lt 

I. Kazakevičius, tel. +370 620 52493, el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt 

J. Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. justina.malakauskaite@vert.lt 

L. Karpavičiūtė, tel. tel. (8 5) 233 3389, el. p. lina.karpaviciute@vert.lt 

R. Laukevičienė, tel. tel. +370 619 83 242, el. p. ramune.laukeviciene@vert.lt 

 

VERT pastabų ir pasiūlymų lentelė, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-945/670-II-5-1 priedas 2022-04-11.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5defaab1b5c711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
mailto:info@vert.lt
mailto:laima.kasparaviciute@vert.lt
mailto:andrius.dascioras@vert.lt
mailto:edmundas.tunaitis@vert.lt
mailto:ignas.kazakevicius@vert.lt
mailto:justina.malakauskaite@vert.lt
mailto:lina.karpaviciute@vert.lt
mailto:ramune.laukeviciene@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5defaab1b5c711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=260942dc-b21f-45c3-8114-6c8ea0955e7d
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IS-945/670-II-6 priedas 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija                                                               2022-04-07  Nr. SD-874    

Vito Gerulaičio g. 1 

08200 Vilnius 

info@lsta.lt 

 

 Į 2022-04-01  

 

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 

 

 

 

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad LR energetikos ministerijos parengtam ir derinimui 

teikiamam 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“ projektui pastabų neturi. 

 

 

 

 

 

  Pardavimų direktorius                                                                                Arvydas Murza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS  

 

 

 

 

 

 

  Irena Rudienė, (8-41) 591 265, irena.r@senergija.lt 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, juridinio asmens kodas 

245358580 

atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180 

PVM mokėtojo kodas LT453585811, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt 

mailto:info@lsta.lt
mailto:irena.r@senergija.lt
mailto:info@senergija.lt
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IS-945/670-II-7 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 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  2022-04-01 Nr. 3-496 

    

 

NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. 

nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusį 2021 m. 

lapkričio 11 d. priimtą Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 

30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymą (toliau ‒ Įstatymai).  

Įstatymų parengimą paskatinusios priežastys: 

1) visa apimtimi perkeltos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę reikiamos 2019 m. 

birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (toliau – Direktyva), 

nuostatos, siekiant jų tinkamo įgyvendinimo; 

2) užtikrinama Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktų atitiktis 2019 m. birželio 5 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 

(toliau – Reglamentas 2019/943) nuostatoms ir Europos Komisijos reglamentams – vadinamiesiems 

ES elektros tinklo kodeksams: 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo 

nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2016 m. balandžio 14 d. 

Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo 

prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1388, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 26 d. 

Komisijos reglamento (ES) 2016/1447, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės 

sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo 

reikalavimai, 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/1719, kuriuo nustatomos 

prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 

2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 2017 

m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos 

balansavimo gairės ir 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo 

kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 

taip pat šių nuostatų tinkamas taikymas ir įgyvendinimas. Direktyva, Reglamentas 2019/943 ir ES 

elektros tinklo kodeksai toliau kartu vadinami ES dokumentais. 

Perkeliant Direktyvos nuostatas, be kita ko, buvo siekiama įtvirtinti naujas Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Tarybos) funkcijas, susijusias su iš Direktyvos perkeliamų 

naujų teisinio reguliavimo sričių įgyvendinimu, reguliavimu, priežiūra ar kontrole, taip pat įstatyme 

įvardyti Tarybai, kaip nacionalinei reguliavimo institucijai, ES elektros tinklo kodeksuose 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/36686ab0b19c11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-dzbhduov5
mailto:info@enmin.lt
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numatytas funkcijas ir kompetencijas, nurodant, kokiu pagrindu atitinkamos funkcijos yra 

įgyvendinamos. 

Atsižvelgiant į naujas Įstatymų nuostatas dėl Tarybos funkcijų, Nutarimo projektu siekiama 

papildyti Tarybos nuostatus minėtomis naujomis Tarybos funkcijomis, taip pat kitomis Direktyvoje 

nurodytomis nacionalinės reguliavimo institucijos funkcijomis, kurios nebuvo įtvirtintos 

Įstatymuose. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS).  

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupė 

(grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt, 

vyr. specialistė Gintarė Palšauskaitė, tel. +370 602 47 294, el. p. gintare.palsauskaite@enmin.lt).  

Pastabas ir pasiūlymus dėl Nutarimo projekto prašome pateikti per 10 darbo dienų. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 5 lapai. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė Inga Žilienė 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gintarė Palšauskaitė, tel. +370 602 47 294, el. p. gintare.palsauskaite@enmin.lt  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų 

patvirtinimo“ 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-945/670-II-7-1 priedas 2022-04-11.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:gintare.palsauskaite@enmin.lt
mailto:gintare.palsauskaite@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/36686ab0b19c11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-dzbhduov5
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IS-945/670-II-8 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

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

ministerijos persiųstu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Departamentas) raštu Nr. 9.4-716 ,,Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

pakeitimo projekto derinimo“ ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus Bendrųjų gaisrinės saugos 

taisyklių pakeitimo projektui (toliau – Projektas). 

 Iš esmės Projektu sudaroma galimybė medienos pjuvenas, skiedras, biokurą krauti ir 

laikyti didesnėse krūvose, jei šios krūvos yra nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km. 

Asociacija dar 2019-09-15 raštu Nr. 91 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių pakeitimo“ 

kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir Departamentą su prašymu atlikti pakeitimus Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklėms (toliau – taisyklės), reglamentuojant didesnių biokuro krūvų sukrovimo 

ir saugojimo galimybę šilumos tiekimo įmonių teritorijoje. Siūlyta: „Šilumos tiekimo bendrovių 

teritorijose esančiose kieto kuro aikštelėse medienos skiedros gali būti sandėliuojamos krūvomis ne 

arčiau kaip 15 m. nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m., o pagrindo plotis 28 m. Kitais 

atvejais medienos skiedrų krūvų pagrindo plotis turi būti lygus dvigubam krūvos aukščiui. Prieigų 

(tarpų) tarp krūvų plotis ne siauresnis kaip 4 metrai. Saugant medienos skiedras ilgiau nei vieną 

mėnesį kartą per savaitę būtina matuoti medienos skiedrų krūvų temperatūrą.“ Šis pasiūlymas yra 

aktualus ir dabar, todėl prašome Departamento jį svarstyti. 

 Alternatyvus pasiūlymas būtų Projekto 3811 punktą išdėstyti taip:  

„3811. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti laikomi atvirose teritorijose, kurios yra 

nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km,  arba miestų ir miestelių centralizuoto 

šilumos tiekimo bendrovių teritorijose, krūvomis ne arčiau kaip 30 15 m nuo pastatų. Šių krūvų 

aukštis neturi viršyti 14 12 m, pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o praeigos tarp jų turi būti  ne 

siauresnės kaip 10 4 m. Jeigu krūvos ilgis viršija 100 140 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; 

<...> 

3811.3. 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, arba suprojektuoti ir 

įrengti hidrantai.“ 

Argumentacija 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-04-07 Nr. 36 

Į  Nr.  

    

DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO 

http://www.lsta.lt/
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Pirmiausia   taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų 

nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos 

teritorijoje esantys asmenys. Taisyklėse nustačius biokuro kaupimo 2 km atstumą nuo miestų ir 

miestelių, iš esmės eliminuojami šilumos tiekėjai, kurių šilumos gamybos įrenginiai bei jiems 

reikalingas kuras yra miestų ir miestelių ribose. Už miestų biokurą krauna ir sandėliuoja tik biokuro 

tiekėjai, bet ne biokuro vartotojai – šilumos tiekėjai. Todėl turėtų būti lygios galimybės visiems 

rinkos dalyviams pasinaudoti išimtimi, kraunant ir kaupiant didesnes biokuro krūvas jų teritorijų 

aikštelėse nei reglamentuota taisyklių 381 punkte. 

Antra, centralizuoto šilumos tiekimo bendrovių teritorijose nuolatos budi personalas, kuris 

prevenciškai gali užtikrinti saugų biokuro laikymą ir greitą reakciją, įvykus incidentui. Be to, 

Asociacija siūlė kaip kompensacinę priemonę bendrovių teritorijoje numatyti kartą per savaitę 

matuoti medienos skiedrų krūvų temperatūrą. Šios kompensacinės priemonės Projekte nėra, todėl 

siūlytina ją tam tikrais atvejais įtraukti. Papildomai galima įtraukti ir kitas kompensacines 

priemones: nepertraukiamas vaizdo ir termovizinis stebėjimas, žaibosauga, teritorijos aptvėrimas ir 

perimetro apsauga, hidrantų įrengimas, pirminių gaisro gesinimo priemonių (žarnos, švirkštai, 

gesintuvai ir pan.) buvimas biokuro sandėliavimo vietose. 

Trečia, abejotina, ar galima medienos pjuvenas laikyti krūvose vienodų gabaritų kaip 

biokurą (medžio skiedrą). Asociacijos 2019-09-15 rašte Nr. 91 buvo pateikta, kad tiek užsienio 

praktika, tiek Vilnius Tech universiteto Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros doc. Dr. 

Ritoldo Šukio vertinimu, vienodų reikalavimų taikymas medienos pjuvenų saugojimui (kaip ir 

medienos skiedros) nėra visiškai teisinga, nes nedidelio drėgnio medienos skiedros gaisrinės saugos 

požiūriu yra saugesnės už pjuvenas. Užsienio šalių praktikoje didžiausias pjuvenų krūvos aukštis 

yra 6 m, o plotis – 12 m. Todėl būtina detaliai įvertinti pjuvenų ir skiedrų skirtumus savaiminio 

užsidegimo aspektu. Visa informacija pateikta jau minėtame Asociacijos rašte. 

Ketvirta. Projekto 3811.1 punkte nurodyta, kad atvira teritorija negali būti užkrauta 

daugiau kaip 65 procentais. Nesuprantama, kas apriboja atvirą teritoriją ir kaip reiktų įvertinti 

(apskaičiuoti) ar atvira teritorija, kuri neturi aiškių nustatytų ribų, užkrauta 65 ar kitokiu procentu. 

Reikalingas šio reikalavimo detalizavimas. 

Papildomai šilumos tiekimo bendrovės siūlo papildyti Projekto punktus 381 ir 3812 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, išskyrus šalia 

katilinės biokuro sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse laikomą biokurą. 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. 

<...> 

 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, šalia katilinės biokuro sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse. Šių 

medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.“    

 Siūlomas pakeitimas susijęs su tuo, kad praktikoje yra situacija, kai katilinė ribojasi su 

atvira biokuro sandėliavimo aikštele (užtikrinančia laikiną dviejų parų biokuro rezervą). Atvira 

biokuro sandėliavimo aikštelė nuo katilinės pastato yra atskirta priešgaisrine siena (ekranu). Yra 

atlikta techninio projekto  bendroji ekspertizė. Projektas įvykdytas, gauti statybos užbaigimo 

dokumentai. Atlikdamas planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyrius nustatė neatitiktį bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams – biokuras 

sandėliuojamas kietojo kuro aikštelėse krūvomis arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių (teisinis 

pagrindas – taisyklių p. 381), taip pat nurodė, kad taisyklių p.381 nenumato išlygų punkto taikymui 

dėl minimalaus biokuro kiekio ir (ar) laikino sandėliavimo. 

Asociacija tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Departamentu, kad būtų užtikrinti 

visi gaisrinės saugos reikalavimai, o tuo pačiu sudarytos galimybės šilumos tiekimo bendrovėms 

savo teritorijoje saugiai kaupti ir saugoti biokurą didesnės apimties krūvose nei, tai galima daryti 

šiuo metu, vadovaujantis taisyklių reikalavimais. Primintina, kad iš anksto įsigytas ir įmonės 
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teritorijoje saugomas biokuras ne tik užtikrina apie 30 proc. žemesnę jo įsigijimo kainą, bet ir 

garantuoja patikimą šilumos gamybą šiais neprognozuojamais energetinės krizės laikais.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

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

 

AB „Panevėžio energija“ Pasiūlymai Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 381 p. keitimo projektui 

TN: tn  

 

Siūlome papildyti punktus 381 ir 3812 sekančiai (paryškintas šriftas):  

„381. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras miestuose ar miesteliuose gali būti laikomi kuro aikštelėse 

ar atvirose teritorijose krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, išskyrus šalia katilinės biokuro 

sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse laikomą biokurą. 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.“ 
 „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, šalia katilinės biokuro sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse. Šių 

medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.“    

Paaiškinimas dėl pasiūlymo. 

Bendrovėje pagal projektą yra pastatyta katilinė (vandens šildymo katilas), kuri blokuojasi su atvira 

biokuro sandėliavimo aikštele (užtikrinančia laikiną dviejų parų biokuro rezervą). Atvira biokuro 

sandėliavimo aikštelė nuo katilinės pastato yra atskirta priešgaisrine siena (ekranu). Yra atlikta 

techninio projekto  bendroji ekspertizė. Projektas įvykdytas, gauti statybos užbaigimo dokumentai. 

Atlikdamas planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 

nustatė neatitiktį bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams – biokuras sandėliuojamas 

kietojo kuro aikštelėse krūvomis arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių (teisinis pagrindas – 

bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau – BGST) p.381), taip pat nurodė, kad BGST p.381 

nenumato išlygų punkto taikymui dėl minimalaus biokuro kiekio ir (ar) laikino sandėliavimo. 

 

AB “Klaipėdos energija” pasiūlymai „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių” 

TN: tn  
 

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“: 

mailto:mantas@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220406_Panevezio-pasiulymai.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220406_Klaipedos-pasiulymai.docx
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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 12m (siūlymas didinti iki 16m), 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; 

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           

 

LŠTA INFO. Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių nuostatų, reglamentuojančių biokuro 

saugojimo reikalavimus. 

 

Jūsų žiniai informuojame, kad šiandien įvyko pasitarimas tarp Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento, LITBIOMA, biokuro tiekėjų ir LŠTA atstovų dėl Bendrųjų gaisrinės 

saugos taisyklių nuostatų, reglamentuojančių biokuro saugojimo reikalavimus. 

Dabar taisyklės apriboja biokuro krūvų matmenis: krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, pagrindo 

plotis – 12 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m. tikslas šiuos reikalavimus praplėsti.  

Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas linkęs matmenis padidinti iki krūvų 

sandėliavimo aukščio 10 m ir plotį iki 16 m, jeigu būtų numatomos šios kompensacinės 

priemonės:  

− tarpai tarp krūvų 10 m, kas 100 metrų krūvos ilgio prakasa po 4 metrus pločio;  

− 3 km nuo artimiausių gyvenviečių;  

− medžiagomis užkrauta iki 60 proc. sandėliavimui skirtos teritorijos;  

− medienos saugojimo vietoje nuolat (24/7) yra krovos technika, galinti per 1 val. krauti 

ne mažiau kaip 160 m3 saugomos produkcijos;  

− įmonės teritorijoje ar ne didesniu kaip 1000 metrų atstumu nuo įmonės randasi ne 

mažiau kaip 1000 m3 talpos vandens rezervuaras ar vandens telkinys prie kurio 

padarytas privažiavimas gaisrinei technikai;  

− sukietintas pagrindas tarp medienos krūvų transporto priemonių pravažiavimui;  

− aukštos įtampos laidai turi būti ne mažesniu kaip 300 m atstumu nuo objekto;  

− aplink saugomas medžio krūvas (perimetru) 4 metrų atstumu nuo krūvų krašto 

įrengiamas griovys vandeniui subėgti. 
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Tiek biokuro tiekėjai, tiek LŠTA pasisakė, kad reikalavimai pertekliniai, tačiau 

departamentas labiau linksta reikalavimus atlaisvinti tik biokurui, saugomam ne miestuose ir ne 

gyvenvietėse. Taip pat teisės aktuose reiktų nustatyti, koks biokuras gali būti sandėliuojamas: SM1 

ir SM2(?). Tačiau šis biokuro specifikavimas turėtų būti teisės aktuose o ne biržos dokumentuose. 

Apie tolimesnius sprendimus informuosime ateityje 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-945/670-II-9 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 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  

 

 2022-04-01 

                 

(21.2-25 Mr)3-499 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO  2009 M. LAPKRIČIO 26 

D. ĮSAKYMO NR. 1-228 „DĖL KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ 

NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro  2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo 

Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“ projektą (toliau – Įsakymo projektas) išvadoms gauti. 

 Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. Seimo 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 įstatymo pakeitimas) 

nuostatas. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įsakymo 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 pavesta Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti 

Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Pagal Lietuvos 

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

įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.8 papunktį Energetikos ministerija įgaliota patvirtinti 

Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo 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), yra apskaičiuojama su rezervuota galia susijusių papildomų 

sąnaudų kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą 

kaip rezervinį šildymo būdą. 

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 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78b151b1b3d711ec9f0095b4d96fd400
mailto:info@enmin.lt
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nustatymo metodiką ir taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos 

teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai.  

II. Siūlomos 

priemonės 

Įsakymo projektu siekiama įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo 

nuostatas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro  2009 m. lapkričio 26 d. 

įsakymą Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinti netekusiu galios. 

Numatoma nustatyti, kad šis Įsakymo projektas įsigaliotų iki Šilumos 

ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų įsigaliojimo, t.y. nuo 2022 m. gegužės 31 d. 

III. Priemonių 

kaštai 

         Įsakymo 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 Įsakymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Kartu su Įsakymo projektu iki 2022 m. gegužės 31 d. turėtų būti priimtas Lietuvos 

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

įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimas, kurio 1.8 papunkčiu suteikti 

įgaliojimai Energetikos ministerijai tvirtinti Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo 

metodiką turėtų būti pripažinti netekusiais galios. 

Įsakymo projekte siūlomiems pakeitimams įgyvendinti iki šio Įsakymo įsigaliojimo kitų 

teisės aktų pakeisti nereikės.  

Įsakymo projektas neįgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatas, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, todėl 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 informacinėje 

sistemoje (TAIS). 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. Įsakymo projektas,  1 lapas. 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

V. Dzermeikienė, tel. +370 658 42175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO  2009 M. LAPKRIČIO 26 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-228 „DĖL KOMPENSACIJOS UŽ REZERVINĘ GALIĄ NUSTATYMO 

METODIKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 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-

945/670-II-9-1 priedas 2022-04-11.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78b151b1b3d711ec9f0095b4d96fd400
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IS-945/670-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-04-05 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-04-05 

 
 

Vėliausio 2022-04-05 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 70 070 24.90 -9.84 % 11 340 25.66 32.00 6 370 

M05-2022  Smulkinta mediena 29 960 20.88 -2.11 % 13 720 20.50 23.90 1 400 

M06-2022  Smulkinta mediena 1 750 27.60 0.00 % 9 450 20.75 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 10 010 19.30 22.00 3 850 

SUM-2022  Smulkinta mediena 1 820 24.00 0.00 % 10 920 20.95 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 800 25.30 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 720 55.93 +1.84 % 830 47.78 75.00 1 050 

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

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 
Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 
kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 
pokytis 

Amount, 
MWh 

Average 
price, 

Eur/MWh 

Average 
price, 

Eur/MWh 

Amount, 
MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 73 080 24.70 +11.34 % 0 0.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 18 200 22.15 +5.73 % 8 120 20.25 0.00 0 

M06-2022  Smulkinta mediena 9 450 23.31 -18.40 % 1 750 20.00 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 800 26.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 770 49.03 -15.75 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 23.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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 Baltpool 2022-04-04 pranešimas. 

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. KOVAS 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 24,17 Eur/MWh. Lyginant su 

vasario mėnesio verte, fiksuotas 13 % indekso mažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 121 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su vasario mėnesiu, padidėjo 15 % iki 876.610 

MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 34 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 33 %. 

• 2021-2022 m. šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai 

siekė 23,13 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 m. šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 115 

%. 

• Estijoje kovo mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 23,47 Eur/MWh. 

• Latvijoje kovo mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 26,00 Eur/MWh. 

 

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos 
 Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh 

Trumpalaikiai 

(W+M) 
26,77 26,00 23,47 652.540 

Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H): 

     Q01-2022 19,09 – – 708.680 

     Q02-2022 19,20 – – 4.900 

     Q03-2022 24,00 – – 1.820 

 

https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-kovas/
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MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 38,80 98,00 61,18 10.540 

  

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 
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ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA 

 

• 2022 m. kovo mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 m. balandžio mėnesio šilumos kiekių 

įsigijimo. 

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 3,72 ct/kWh ir buvo 3 % žemesnė nei 

šilumos, tiekiamos kovo mėnesį (3,85 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio rezultatais, kaina yra 135 % aukštesnė (1,59 ct/kWh). 

• Kovo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 429 148 MWh – tai yra 33 % mažiau nei 

perkamos šilumos kiekis kovo mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio 

rezultatais, perkamos šilumos kiekis didėjo 7 %. 

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 661 439 MWh šilumos – tai yra 8 % mažiau, lyginant 

su kovo mėnesiu šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų kovo mėnesiu, aukcionuose 

siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 4 %. 

 

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai  

 
Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 
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MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA 
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IS-945/670-III-2 priedas 

 

 LEA 2022-04-07 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. 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas1/
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20saskaita%20(viena%20laiko%20zona)%200407%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20kaina%20(dvi%20laiko%20zonos)%200407%20100.jpg
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Pateikiama informacija apie kovo 10 – balandžio 7 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (vienos laiko zonos) pokyčius.  

 
Pateikiama informacija apie sausio 27 – balandžio 7 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius.  

 

 

https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20kaina%20(viena%20laiko%20zona)%200407%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20dienine%20kaina%20(dvi%20laiko%20zonos)%200407%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20naktine%20kaina%20(dvi%20laiko%20zonos)%200407%20100.jpg
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Ši informacija yra skirta 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. 
_______ 

 

Lietuvos energetikos agentūros 2022-04-08 prtanešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOJE DEGALŲ KAINOS IŠLIEKA MAŽIAUSIOS BALTIJOS ŠALYSE 

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius kovo 28 – balandžio 4 dienomis. Nuo  šiandien agentūra 

pradeda skelbti benzino ir dyzelino kainų struktūrą, kurioje nurodoma ir biodegalų dalis. 

Minėtu laikotarpiu degalų kainos išliko sąlyginai stabilios. Benzino kaina padidėjo tik 

Lenkijoje – 0,57 proc. (0,8 ct), dyzelino – Latvijoje 0,44 proc. (0,8 ct). Kitose šalyse degalų 

kainos sumažėjo. Daugiausiai degalų kainos mažėjo Vokietijoje – benzinas 3,29 proc. (7,0 ct) 

ir dyzelinas 5,55 proc. (12,1 ct). Lietuvoje degalų kainos išliko mažiausios Baltijos šalyse. 

BRENT rūšies ir Urals rūšies žaliavinės naftos kainos sumažėjo (balandžio 4 d.). 

Kovo 28 – balandžio 4 dienomis didžiausios benzino ir dyzelino kainos buvo Vokietijoje 

(benzinas – 2,13 ir 2,06 Eur/l, dyzelinas – 2,18 ir 2,06 Eur/l), mažiausios – Lenkijoje (benzinas – 

1,41 ir 1,42 Eur/l, dyzelinas – 1,63 ir 1,61 Eur/l). Benzino ir dyzelino kainos turi tendenciją 

suvienodėti, išskyrus Lenkiją ir Lietuvą, kur dyzelinas išlieka atitinkamai 17 ct/l ir 8 ct/l 

brangesnis. 

 

https://www.ena.lt/neetpkistorija/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvoje-degalu-kainos-islieka-maziausios-baltijos-salyse/
https://www.ena.lt/uploads/Benzinos%20kainos%20struktura_0408%20100.png
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Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje 

pastebėtina, kad kovo mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių lyginant su ankstesniu 

laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,10 Eur/l (svyravo nuo 0,80 iki 0,88 Eur/l), taip pat išaugo ir 

vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,14  Eur/l. Biodegalų dalis kovo mėn. svyravo 

nuo 0,035 iki 0,044 Eur/l. 

 
Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje 

pastebėtina, kad kovo mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių lyginant su 

ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,20 Eur/l (svyravo nuo 0,95 iki 1,06 Eur/l), taip 

pat išaugo vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,15 Eur/l. Biodegalų dalis kovo 

mėn. svyravo nuo 0,056 iki 0,081 Eur/l. 

 

https://www.ena.lt/uploads/Dyzelino%20kaina_Urals%20Brent_0408%20100.png
https://www.ena.lt/uploads/Benzinos%20kainos%20struktura_0408%20100.png
https://www.ena.lt/uploads/Dyzelino%20struktura_0408%20100.png
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Žaliavinės naftos kainos kovo – balandžio mėn. buvo nepastovios. Kovo 9–16 dienomis 

buvo stebimas staigus BRENT rūšies žaliavinės naftos kainų kritimas iki 104,6 USD už barelį. 

Kovo 17 – balandžio 4 dienomis fiksuoti kainų svyravimai – kaina išaugo iki 127,5 USD už barelį 

(03-24) ir nukrito iki 108,15 USD už barelį (balandžio 4d.) 

Urals rūšies žaliavinės naftos kainos kovo 17–23 dienomis kaina išaugo iki 101,8 USD už 

barelį, tačiau nuo kovo 24 iki balandžio 4 dienomis atpigo iki 79,7 USD už barelį; 

Visą reikalingą informaciją galite rasti: https://www.ena.lt/dkp/ 

 
 

https://www.ena.lt/dkp/
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IS-945/670-III-3 priedas 

 

VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT kuria Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę 

sistemą  

TN: tn  

 

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

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 131, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 281 ir 282 straipsniais įstatymo, (toliau – Energetikos įstatymas)281 straipsnio 3 

dalimi, kuria Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą (toliau – EDAIS). 

Vienas iš Energetikos įstatymo nustatytų šios srities reikalavimų, kad energetikos objektus, 

įrenginius įrengiantys ir eksploatuojantys darbuotojai (energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo 

veiklai, energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinių ir 

darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, toliau – energetikos darbuotojai) būtų reikiamos 

kvalifikacijos ir tinkamai pasirengę atlikti jiems pavestas užduotis. Pagal savo reikšmę šalies 

energetikos sistemai, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti energetikos darbuotojai, turintys reikiamą 

kvalifikacija užtikrina efektyvų, saugų ir kokybišką energetikos įrenginių įrengimą ir (ar) 

eksploatavimą, o tai tiesiogiai susijęs su darniu energetikos sektoriaus veikimu. 

Priimti Energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai, susiję su energetikos darbuotojų 

atestavimo veikla yra: 

1. Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-423 „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl 

Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas); 

2. Bendroji energetikos darbuotojų atestavimo schema, patvirtinta Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-1458 ,,Dėl Bendrosios 

energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ (toliau – Schema); 

3. Leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 30 d. 

įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla 

išdavimo taisyklių patvirtinimo“; 

4. Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. O3E-578 ,,Dėl 

Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklių patvirtinimo“. 

EDAIS projektu siekiama informacinių technologijų pagalba patobulinti, paspartinti 

atestavimo įstaigų veiklos procesus atestuojant energetikos darbuotojus, Tarybos veiklos procesus, 

susijusius su energetikos darbuotojų atestavimu, pakeisti duomenų srautus, sukurti elektronines 

energetikos darbuotojų atestavimo paslaugas, užtikrinti energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos 

aprašo dalies, susijusios su energetikos darbuotojų atestavimo procesu, atestavimo schemos 

įgyvendinimą.  

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 10 straipsnio, 2 dalimi, nuo 2024 m. sausio 1 d. visos 

atestavimo įstaigos energetikos darbuotojų atestavimą vykdys vadovaujantis Aprašu ir Schema, 

naudodamos Tarybos valdomą EDAIS ir su Taryba sudarys sutartis dėl EDAIS naudojimo. Naujasis 

energetikos darbuotojų atestavimo modelis numato, kad atestavimo įstaigos privalės gauti Tarybos 

leidimą verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla. 

Įgyvendinant EDAIS projektą 2021 m. patvirtinti ir paskelbti EDAIS nuostatai, EDAIS 

duomenų saugos nuostatai, EDAIS techninis aprašymas (specifikacija), EDAIS pirkimo techninės 

specifikacijos projektas, EDAIS, kaip valstybės informacinės sistemos, inicijavimo stadija yra 

baigta, užregistruota valstybės informacinių sistemų registre, indentifikavimo kodas 9317 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/energetikos-darbuotoju-atestavimo-informacines-sistemos-projektas.aspx
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(https://registrai.lt/management/search/search_result). Energetikos darbuotojų atestavimo 

informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų viešasis pirkimas paskelbtas 2022 m., viešojo 

pirkimo procedūrą planuojama baigti ir su tiekėju EDAIS sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų 

sutartį sudaryti iki 2022 m. gegužės 31 d. 

 

VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT suderino energijos išteklių biržos operatoriaus 

BALTPOOL UAB veiklos ataskaitą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino energijos išteklių biržos 

operatoriaus BALTPOOL UAB 2021 m. veiklos ataskaitą. 

BALTPOOL UAB pajamos 2021 m. sudarė 1 270 tūkst. Eur, iš jų: biokuro biržos pajamos – 

471 tūkst. Eur, VIAP lėšų administravimo pajamos – 162 tūkst. Eur, šilumos aukcionų 

organizavimo pajamos – 67 tūkst. Eur., nereguliuojamos veiklos pajamos – 570 tūkst. Eur. Veiklos 

pelnas – 121 tūkst. Eur. BALTPOOL UAB 2021 m. sąnaudos sudarė 1 149 tūkst. Eur. BALTPOOL 

UAB 2021 m. grynasis pelnas sudarė  89 tūkst. Eur. 

Dėl padidėjusių perkamo biokuro kiekių BALTPOOL UAB pajamos iš biokuro biržos 

veiklos 2021 m., lyginant su 2020 m., padidėjo 6,1 proc. BALTPOOL UAB 2021 m. gavusi 89 

tūkst. Eur grynojo pelno, dirbo pelningai, įmonės grynasis pelningumas siekė 7,0 proc. 

VERT pagal Energijos išteklių rinkos įstatymą kasmet derina energijos išteklių biržos 

operatoriaus BALTPOOL UAB praėjusių metų veiklos ataskaitą, nes tokia funkcija numatyta 

įstatyme. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-04-07 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
VERT 2022-04-07 pranešimas. VERT pakoregavo administracinių nusižengimų tyrimų 

taisykles  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakoregavo Administracinio 

nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei 

nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles taip, kad Taisyklių 

nuostatos atitiktų Administracinio nusižengimo kodekso (ANK) nuostatas bei VERT atliekami 

administracinių nusižengimų tyrimai būtų vykdomi kuo operatyviau. 

Esminiai Taisyklių pakeitimai: 

• Taryboje atliekami administracinių nusižengimų tyrimai turi būti atlikti ne vėliau kaip 

per 3 mėnesius nuo užduoties atlikti administracinio nusižengimo tyrimą suformavimo 

dienos, arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užduoties atlikti administracinio 

nusižengimo tyrimą suformavimo dienos būtų priimtas motyvuotas nutarimas, kuriuo 

atsisakoma pradėti administracinio nusižengimo tyrimą.  

• Tarybos darbuotojo, tiriančio administracinius nusižengimus, motyvuotu tarnybiniu 

pranešimu 3 mėnesių terminas administracinio nusižengimo tyrimui atlikti dėl 

objektyvių priežasčių gali būti pratęstas papildomam 2 mėnesių terminui. 

Administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo terminas gali būti pratęstas neribotą kartų 

skaičių, iki bus surinkta visa tyrimui reikalinga informacija, tačiau ne ilgiau nei iki 

Taisyklėse nurodyto termino, iki kurio tyrimo medžiaga bylos nagrinėjimui turi būti 

perduota Tarybos Teisės departamentui. 

• tuo atveju, kai pradėta administracinio nusižengimo teisena turi būti nutraukiama dėl 

ANK nurodytos aplinkybės (kai iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo 

pasibaigia ANK nurodytas 2 metų terminas, per kurį gali būti paskira administracinė 

nuobauda), VERT pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti 

administracinio nusižengimo tyrimą, privalo per 1 mėnesį nuo ANK nurodytos 

https://registrai.lt/management/search/search_result
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/vert-suderino-energijos-istekliu-birzos-operatoriaus-baltpool-uab-veiklos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-07/vert-pakoregavo-administraciniu-nusizengimu-tyrimu-taisykles-.aspx
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aplinkybės atsiradimo dienos parengti tarnybinį pranešimą dėl administracinio 

nusižengimo teisenos nutraukimo ir perduoti jį VERT (įgaliotam Tarybos nariui).  

• VERT pirmininko įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti administracinio 

nusižengimo tyrimą, visais atvejais administracinio nusižengimo tyrimą privalo baigti ir 

tyrimo medžiagą bylos nagrinėjimui perduoti VERT Teisės departamentui ne vėliau nei 

likus 3  mėnesiams iki ANK įtvirtinto 2 metų senaties termino administracinei 

nuobaudai paskirti.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-04-07 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-945/670-III-4 priedas 
 

2022 m. balandžio 8 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Svarstomas klausimas 

Komisijos išvados 

rengėjas, atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-04-08 

10.00–10.05 

I r. Lietuvos 

Tarybos salė 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas J. Urbanavičius 

2. 

2022-04-08 

10.05–11.05 

I r. Lietuvos 

Tarybos salė 

Dėl energijos kainų augimo amortizavimo ir 

energetinės nepriklausomybės stiprinimo 

priemonių 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2022-04-08 

11.05–11.10 

I r. Lietuvos 

Tarybos salė 

Kiti klausimai J. Urbanavičius 

_____ 
 

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas: daugiau nei dvigubai kylant 

dujų ir elektros kainoms, svarbu laiku priimti tinkamus sprendimus. 2022 m. balandžio 8 d. 

pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

 Justinas Urbanavičius 

  

Šiandien Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstė energijos kainų augimo 

amortizavimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo priemones. 

„Kylant daugiau nei dvigubai dujų ir elektros kainoms, svarbu  laiku priimti tinkamus 

sprendimus, užtikrinančius kiekvieno visuomenės nario orų gyvenimą ir verslo tęstinumą“, – 

kalbėjo komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius. 

Pirmajam Vyriausybės plano tikslui – energetinių kainų šokui amortizuoti  – numatyta 690 

mln. eurų  nacionalinio biudžeto lėšų, siekiant kompensuoti dujų ir elektros kainų dalį: buitiniams 

vartotojams – 570 mln. eurų ir verslui –  120 mln. eurų (kompensuojant 30 proc. dujų ir elektros 

kainos prieaugį). Verslui parama bus teikiama vadovaujantis Europos Komisijos komunikate dėl 

laikinųjų valstybės pagalbos priemonių nustatytomis taisyklėmis dėl maksimalaus kompensacijos 

dydžio, kompensuojamos dalies ir kt. Planuojama, kad detalią subsidijų suteikimo tvarką nustatys 

Vyriausybė. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19317
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=280673
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Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, prognozuojama, kad 2022 m. II 

pusmečio elektros rinkos (didmeninė) kaina sieks 207 Eur/MWh. Tokiu atveju, visuomeninio 

tiekimo kaina reguliuojamiems buitiniams vartotojams be subsidijų siektų 49,983 ct/kWh (su 

PVM), su subsidijomis – 23,002 ct/kWh (su PVM). III etapo vartotojai, sunaudojantys 80 kWh 

elektros energijos be subsidijų mokėtų 40,66 Eur/mėn., t. y. 27,30 Eur/mėn daugiau lyginant su 

dabar mokama suma, o pritaikius subsidijas, mokėtų 18,71  Eur/mėn., t. y. 5,35 Eur/mėn daugiau. 

Prognozuojama, kad 2022 m. II pusmečiui gamtinių dujų kintamosios kainos dalies tarifas I 

grupės buitiniams vartotojams be subsidijų būtų 3,65 Eur/m3 (su PVM), su subsidijomis – 1,02 

Eur/m3 (su PVM), II grupės buitiniams vartotojams be subsidijų būtų – 3,40 Eur/m3 (su PVM), su 

subsidijomis – 0,77 Eur/m3 (su PVM). Taigi, prognozuojama, kad I grupės gamtinių dujų vartotojo, 

vidutiniškai suvartojančio 4,5 m3/mėn., mokama suma, palyginus su 2022 m. I pusmečiu, 

nepritaikius subsidijų, padidėtų 12,83 Eur/mėn; pritaikius subsidijas, padidėtų – 0,99 Eur/mėn. II 

grupės gamtinių dujų vartotojo, vidutiniškai suvartojančio 108,2 m3/mėn., mokama suma, palyginus 

su 2022 m. I pusmečiu, nepritaikius subsidijų, padidėtų 308,37 Eur/mėn, pritaikius subsidijas, 

padidėtų – 23,80 Eur/mėn. 

Antrajam Vyriausybės plano tikslui – gyventojų pajamų didinimui – numatyta 30,3 mln. 

eurų, skirtų valstybės remiamoms pajamoms didinti, t. y. didesnėms socialinėms išmokoms ir būsto 

šildymo išlaidų kompensacijoms. Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo 

šildymo būdo ir už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir  

dviejų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (258 eurai) kiekvienam šeimos nariui arba  trijų 

VRP dydžių (387 eurai) vienam gyvenančiam asmeniui. 

Trečiajam Vyriausybės plano tikslui – investicijoms į energetinę nepriklausomybę – 

Vyriausybė suplanavo 1,12 mlrd. eurų, iš kurių: 677 mln. eurų numatytų priemonių yra skirta 

Lietuvos gyventojams, 253,7 mln. eurų – verslui ir 192,8 mln. eurų – valstybės projektams. 

  

  

Komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius 

El. p. justinas.urbanavicius@lrs.lt  

Mob. 8 699 77 556 

  

Parengė 

Rūta Bėčiūtė 

Seimo kanceliarijos patarėja 

El. p. ruta.beciute@lrs.lt 

Tel. (8 5) 239 6813 
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IS-945/670-III-5 priedas 
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IS-945/670-III-6 priedas 
 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 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 

http://www.lsta/
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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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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895 
el. p.  LRVkanceliarija@lrv.lt ,   http://www.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574 

 

Energetikos ministerijai 

Aplinkos ministerijai 

 

Kopija 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Seimo Ekonomikos komitetui 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Baltpool UAB 

 

DĖL LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS KREIPIMOSI  

 

Siunčiame pagal kompetenciją nagrinėti Vyriausybės kanceliarijoje gautą Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos 2022 m. kovo 29 d. kreipimąsi dėl apsirūpinimo kuru ir kitais ištekliais. 

Prašome, pagal kompetenciją išnagrinėjus kreipimąsi, atsakyti asociacijai dėl galimų sprendimo 

būdų (atsakymo kopiją pateikti Seimo kanceliarijai ir Vyriausybės kanceliarijai).  

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos politikos grupės vadovė Lina Liubauskaitė  

 

 

 

 

 

 

 

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. +37070663750, el. p. sarune.navickaite@lrv.lt 
 

 

LRV Kanceliarijos 2022-04-04 raštą Nr. S-970 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-945/670-II-9-1 priedas 2022-04-11.zip). 

 2022-04-04 Nr.  S-970 

    

mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
http://www.lrv.lt/
mailto:sarune.navickaite@lrv
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/03/220329_34_LSTA_rastas_del_kuro_istekliu_isigijimo.docx
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IS-945/670-III-7 priedas 
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IS-945/670-III-8 priedas 
 

VERT 2022-04-08 pranešimas. VERT: balandžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Balandžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,04 ct/kWh 

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

kilovatvalandės kaina mažėja 2,90 proc. 

 

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

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos. 

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2022 m. balandžio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. vasario 

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

Į balandžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė vasario mėn. biokuro (žaliavos kartu su 

transportavimu) kaina – 24,46 Eur/MWh – 3,47 proc. didesnė nei į kovo mėn. šilumos kainas 

įskaičiuota vidutinė sausio mėn. biokuro kaina (23,64 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 108,08 

Eur/MWh – 9,38 proc. mažesnė nei į kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė sausio mėn. 

gamtinių dujų kaina (119,27 Eur/MWh). 

Per metus (2022 m. vasaris / 2021 m. vasaris) biokuro kaina didėjo 113,66 proc., 

gamtinių dujų kaina didėjo 214,45 proc.  

 

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

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%2022-04.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%2022-04.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Dujos%20biokuras%20vasario%20baland%c5%beiui.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Dujos%20biokuras%20vasario%20baland%c5%beiui.png
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Pirktos šilumos kainos 

2022 m. balandžio mėn., palyginti su 2022 m. kovo mėn., iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 0,26 proc.: nuo 3,83 ct/kWh 2022 m. kovo 

mėn. iki 3,82 ct/kWh 2022 m. balandžio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG 

superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, 

apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina 

priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

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

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. balandžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, 

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

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

patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už 

šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

Primename, kad 2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo 2022 m. kovo 17 d. priimtas Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-942, kuriame numatyta laikinai iš 

valstybės biudžeto dengti 9 proc. PVM, apskaičiuotą už šilumos energiją ir karštą vandenį. Ši tvarka 

taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai gyventojams patiektai 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, 

perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam 

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam 

vandeniui pašildyti. Atsižvelgiant į tai, šilumos tiekimo įmonės, mokėjimo pranešime apskaičiuotą, 

gyvenamosioms patalpoms patiektos, šilumos energijos kainą (įskaitant PVM), kurią turi sumokėti 

gyventojai, privalo sumažinti PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį. 

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

• Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl mažesnių gamtinių dujų ir iš NŠG 

superkamos šilumos kainų.  

• Klaipėdos vartotojams šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos 

šilumos ir gamtinių dujų kainų. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Balandis_aukcionai.jpg
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Balandis_aukcionai.jpg
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• Šiauliuose šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos. 

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusio gamtinių dujų kiekio 

šilumai gaminti AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamoje Kėdainių miesto teritorijoje. 

Dėl pritaikytų tarptautinių sankcijų sustabdyta Kėdainių fosforo trąšų gamyklos veikla 

sumažino AB „Panevėžio energija“ superkamą šilumos kiekį iš NŠG AB „Lifosa“, todėl 

trūkstamą šilumos poreikį AB „Panevėžio energija“ užtikrina savo turimais gamtinių 

dujų įrenginiais. 

 

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

(atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje balandžio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos 

tinklai“ aptarnaujami vartotojai (5,88 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,27 ct/kWh su PVM). 

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

savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• UAB „Akmenės energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 24,95 proc. 

(2,58 ct/kWh su PVM) mažiau – pradėtos taikyti naujos šilumos bazinės kainos 

dedamosios, kuriose įskaičiuota mažiau pastoviųjų sąnaudų. Bendrovės vartotojams 12 

mėn. bus taikomos papildomos šilumos kainos kompensacijos (iš viso -0,66 ct/kWh) dėl 

įvertinto ankstesnį laikotarpį šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų 

neatitikimo. 

• Dėl atpigusių gamtinių dujų UAB „Nemėžio komunalininkas“ tiekiamos šilumos kaina 

mažėja 20,95 proc. (3,83 ct/kWh su PVM), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 

aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 18,08 proc. (3,37 ct/kWh su PVM). 

• VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujami vartotojai balandžio mėn. už šilumą moka 

13,87 proc. (2,06 ct/kWh su PVM) mažiau dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.  

• UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 

19,79 proc. (1,48 ct/kWh su PVM) – pradėtos taikyti perskaičiuotos šilumos kainų 

dedamosios, kurios didėjo daugiausia dėl nuo atliktų investicijų įvertintos investicijų 

grąžos. Bendrovės vartotojams 12 mėn. bus taikomos papildomos šilumos kainos 

dedamosios, bendrai didinančios šilumos kainą 0,24 ct/kWh, nustatytos įvertinus 

ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų 

neatitikimus. 

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

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/5%20miest%c5%b3%20kainos%202022-04.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/5%20miest%c5%b3%20kainos%202022-04.png
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šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I 

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

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

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

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

 

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

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

(atsisiųskite) 

 
 

Kuro struktūra 

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

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

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

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

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

70,41 proc., gamtinės dujos – 27,16 proc. 

 

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

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/%c5%a0ilumos%20kainos%20LT_22-04.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/%c5%a0ilumos%20kainos%20LT_22-04.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Kuro%20strukt%c5%abra%202022-04.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-08/balandzio-menesio-silumos-kainu-statistika/Kuro%20strukt%c5%abra%202022-04.png
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IS-945/670-IV-1 priedas 

 

EM 2022-04-02 pranešimas. Lietuva visiškai atsisakė rusiškų dujų 

TN: tn  

 

 
 

Siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės nuo rusiškų dujų, reaguodama į Rusijos 

energetinį šantažą Europoje bei sukeltą karą Ukrainoje, Lietuva visiškai atsisakė rusiškų dujų: 

Lietuvos dujų perdavimo sistema nuo šio mėnesio pradžios veikia be rusiškų dujų importo. 

Tai patvirtina Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ duomenys, kurie 

rodo, kad balandžio 2 d. rusiškų dujų importas Lietuvos poreikiams per Lietuvos-Baltarusijos jungtį 

buvo lygus 0 MWh. 

Visas Lietuvos dujų poreikis patenkinamas per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) 

terminalą. Oficialiai skelbiami suskystintųjų gamtinių dujų terminalo operatorės „Klaipėdos naftos“ 

suplanuoti grafikai nurodo, kad kas mėnesį terminalą pasieks po tris didelius suskystintų gamtinių 

dujų krovinius, kurių, planuojama, užteks visiems klientams. Ateinančiam laikotarpiui klientai yra 

pateikę užsakymus dujų transportavimui tik iš terminalo. Esant poreikiui, dujos taip pat gali būti 

pristatomos į Lietuvą per dujų jungtį su Latvija, o nuo gegužės 1 d. – ir per dujų jungtį su Lenkija. 

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad tai lūžio taškas Lietuvos energetinės 

nepriklausomybės istorijoje: „Esame pirmoji ES valstybė tarp „Gazprom“ tiekimo šalių, 

užsitikrinusi nepriklausomybę nuo rusiškų dujų tiekimo, ir tai – daugiametės nuoseklios energetikos 

politikos bei laiku atliktų infrastruktūrinių sprendimų rezultatas“. 

Šiomis aplinkybėmis Rusijos reikalavimas atsiskaityti už dujas rubliais netenka prasmės, 

kadangi Lietuva rusiškų dujų nebeužsakinėja ir atsiskaitymų už jas nebeplanuoja. Reaguodama į tai, 

Rusijos dujų tiekimo įmonė „Gazprom“ informavo „Amber Grid“, jog nebenumato importuoti dujų 

iš Rusijos per Lietuvos-Baltarusijos jungtį. 

Dujos tranzitu per Lietuvą ir toliau transportuojamos Karaliaučiaus poreikiams, tačiau 

kitokiu nei buvo įprasta techniniu režimu, užtikrinant tik tranzitui reikalingo dujų kiekio perdavimą. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-visiskai-atsisake-rusisku-duju
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IS-945/670-IV-2 priedas 

 

AM 2022-04-07 pranešimas. Simonas Gentvilas: „Dabar arba niekada“ 

TN: tn  

 

Klimato kaita yra daugiau nei šimtmetį trunkančio žmonių netvaraus energijos vartojimo ir 

gyvenimo būdo pasekmė. Jei nebus imamasi skubių klimato kaitos švelninimo veiksmų, kils vis 

didesnė grėsmė viso pasaulio žmonių sveikatai, pragyvenimo šaltiniams ir biologinei įvairovei. Taip 

teigia mokslininkai šią savaitę paskelbtoje naujausioje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 

(IPCC) ataskaitoje, skirtoje klimato kaitos švelninimo tematikai. 

„IPCC ataskaita dar kartą patvirtina, kad Europos pasirinktas kelias yra teisingas ir 

nesitraukiant nuo Žaliojo kurso krypties, atsisakant iškastinio kuro, didinant atsinaujinančių išteklių 

energijos dalį, skatinant inovacijas galime ne tik stiprinti savo energetinį saugumą, mažinti 

priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, bet ir švelninti padarinius klimatui. Turime imtis 

veiksmų dabar arba niekada. Praradimai, patiriami dėl klimato kaitos, nieko nedarant tik didės, 

nesiekiant ekonomikos transformacijos neišvengiami ne tik finansiniai, bet ir sveikatos 

praradimai“,  – komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Mokslininkų teigimu, pastarąjį dešimtmetį vidutinės metinės šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų (ŠESD) emisijos buvo didžiausios per visą žmonijos istoriją. Veikti jau vėluojame, šiuo metu 

jau pasiekta riba, kuomet nebeįmanoma apriboti klimato atšilimo iki 1,5 laipsnio. Neabejojama, jog 

2030 m. ji bus viršyta, o kiek priklausys nuo to, kaip keisime savo įpročius bei kokie politiniai 

sprendimai bus priimti.   

Augantis pasaulio BVP, tenkantis vienam gyventojui, bei gyventojų skaičiaus didėjimas 

išlieka  labiausiai lemiančiais  augantį šiltnamio dujų kiekį veiksniais. Teigiama, jog 10 proc. 

turtingiausių pasaulio valstybių gyventojų išmeta apie 36-45 proc. viso pasaulio ŠESD kiekio. 

Visi ekonomikos sektoriai, pradedant energetika ir transportu, baigiant pastatais ir maistu, 

turi dramatiškai ir greitai keistis, todėl reikės naujų technologijų, įskaitant spartesnį vandenilio 

naudojimą ir skaitmeninimą. 

Mažinant globalų ŠESD kiekį pramonėje medžiagos turėtų būti naudojamos efektyviau, o 

pagaminti produktai pakartotinai naudojami ar perdirbami taip mažinant atliekų kiekį. IPCC 

teigimu, pramonės sektorius yra didžiausias teršėjas – išmeta apie ketvirtadalį viso pasaulio teršalų, 

tačiau pasiekti neutralumą klimatui bus sudėtinga – tam reikės naujų gamybos procesų.  

Žemės ūkio, miškininkystės bei kiti žemės panaudojimo sektoriai 2010-2019 m. laikotarpiu 

vidutiniškai sudarė 13–21 proc. globalių ŠESD emisijų, bet gali dideliu mastu prisidėti prie klimato 

kaitos tikslų įgyvendinimo, taip pat šalinti ir kaupti anglies dioksidą. Vis dėlto pabrėžiama, jog 

 žemė negali kompensuoti išmetamų teršalų iš kitų sektorių.  

Transporto sektoriaus emisijos siekia 23 proc. viso pasaulyje išmetamo su energija susijusio 

ŠESD kiekio. Laivyboje ir aviacijoje globaliai išmetamų teršalų kiekis ir toliau sparčiai didėja. 

Miestuose klimato kaitos tikslus galima pasiekti elektrifikuojant transportą, kuriant kompaktišką, 

vaikščiojimui patogią infrastruktūrą. 

Energijos poreikis, taip pat ir energetikos sektoriaus išmetamų teršalų kiekis, globaliu mastu 

ir toliau didėja. Energijos suvartojimas pasaulyje išaugo 6,6 proc., ŠESD emisijų kiekis padidėjo 

2,7 proc. Norint apriboti atšilimą iki gerokai mažiau nei 2 °C, per ateinančius 30 metų reikės iš 

esmės pakeisti energetikos sistemą mažinant iškastinio kuro suvartojimą, skatinant alternatyvius 

energijos šaltinius. Tai ypač opi problema įvertinus šių dienų aktualijas. 

Mokslininkų vertinimu, jei norime sustabdyti pasaulinį atšilimą, turime veikti dabar, nes po 

to bus per vėlu. Siūloma, kad Jungtinių Tautų priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. 

galėtų būti pagrindas įgyvendinant klimato kaitos švelninimo tikslus.  

Aplinkos ministerija primena, jog šiuo metu vyksta procesas „Misija 0“, kurio metu 

socialiniai partneriai iš penkių Lietuvos ekonomikos sektorių tariasi, kaip mūsų valstybė sieks 

klimato neutralumo tikslų. Savo siūlymus dekarbonizacijai iki balandžio 22 d. galite pateikti čia. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-dabar-arba-niekada
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/


 

72 

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change 

 

The Working Group III report provides an updated global assessment of climate change 

mitigation progress and pledges, and examines the sources of global emissions. It explains 

developments in emission reduction and mitigation efforts, assessing the impact of national 

climate pledges in relation to long-term emissions goals. 

• Report 

• Multimedia 

Read the report AUTHORS  

Report 

The IPCC has finalized the third part of the Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: 

Mitigation of Climate Change, the Working Group III contribution. It was finalized on 4 April 

during the 14th Session of Working Group III and 56th Session of the IPCC. 

Read the report here 

Disclaimer: The Technical Summary (TS), the full Report Chapters, the Annexes and the 

Supplementary Materials are the Final Government Distribution versions, and remain subject to 

revisions following the SPM approval, corrigenda, copy-editing, and layout. 

Read the report here  

• Summary for Policymakers (approved version) 

• Technical Summary 

• Full Report  

• Frequently Asked Questions  

• Headline Statements 

How to cite this report 

• Presentation made during the press conference 

Background  

The Sixth Assessment Report consists of contributions from each of the three IPCC Working 

Groups and a Synthesis Report (SYR), which integrates the Working Group contributions and the 

Special Reports produced in the cycle. The meeting to draft the outline of the Sixth Assessment 

Report took place in Addis Ababa (Ethiopia) in May 2017. The draft outlines were approved by 

the 46th Session of the Panel in September 2017. More information on the sixth assessment cycle is 

available here. 

The Sixth Assessment Report consists of contributions from each of the three IPCC Working 

Groups and a Synthesis Report (SYR), which integrates the Working Group contributions and the 

Special Reports produced in the cycle. 

The First-Order Draft of the Working Group III contribution to AR6 underwent an expert review 

from 29 April – 23 June 2019. The Second-Order Draft was reviewed by experts and governments 

from 18 January to 14 March 2021 (Read more ). The Final Government Distribution of the final 

draft of the report and Government Review of the Summary for Policymakers took place from 29 

November 2021 to 30 January 2022. 

The Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report was finalized on 4 April 2022 

during the 14th Session of Working Group III and 56th Session of the IPCC. 

Approved outline to the Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report 

List of Authors 

Authors and Review Editors 

The full list of Authors and Review Editors for the Working Group III contribution is available here 

Press Release: Selection of Authors for IPCC Sixth Assessment Report 

Press Release: Call for nomination of authors 

Leaflet: Nomination of Authors for AR6 

Lead Author Meetings 

• First Lead Author Meeting: Edinburgh, United Kingdom, 

• Second Lead Author Meeting: New Delhi, India, 30 September – 4 October 2019 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/#report-chapters
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/#report-multimedia
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=37&p=
https://www.ipcc.ch/meeting-doc/ipcc-wgiii-14-and-ipcc-56/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/about/frequently-asked-questions
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/spm-headline-statements
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/about/how-to-cite-this-report
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_PressConferenceSlides.pdf
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/meeting-doc/ipcc-46/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/AR6_Factsheet_April_2022.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/01/04/pr-working-group-iii-ar6-sod/
https://www.ipcc.ch/2021/11/29/ipcc-final-draft-working-group-iii-ar6/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/AR6_WGIII_outlines_P46.pdf
https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=37&p=
https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=37&p=
https://www.ipcc.ch/2018/04/06/ar6-author-selection/
https://www.ipcc.ch/2017/09/18/ipcc-calls-for-nominations-of-authors-for-the-sixth-assessment-report/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/Flyer_select_authors_2017.pdf
https://www.ipcc.ch/2019/03/27/ipcc-working-group-iii-authors-meet-in-scotland/
https://www.ipcc.ch/2019/09/26/working-group-iii-lam2-ar6/
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• Third Lead Author Meeting: Online, 14-19 April 2020 

• Fourth Lead Author Meeting: Online, 19-23 April 2021 

Review and Scoping  

Information on the review process and the scoping process that preceded it is available here. 

Multimedia 

You may freely download and copy the material contained on this website for your personal, non-

commercial use, without any right to resell, redistribute, compile or create derivative works 

therefrom, subject to more specific restrictions that may apply to specific materials. 

Report video trailer: 

Follow the IPCC 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is active socially – choose your network: 

 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaita, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-945/670-IV-2-1 priedas 2022-04-11.pdf). 

https://www.ipcc.ch/2020/04/09/ipcc-wgiii-virtual-lam/
https://www.ipcc.ch/review-and-scoping-wgiii-ar6/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-dabar-arba-niekada
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IS-945/670-IV-3 priedas 

 

AM 2022-04-04 pranešimas. Sulaukus daugiau nei 300 pasiūlymų dekarbonizacijos planui jų 

teikimo terminas pratęsiamas iki balandžio 22 d. 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija jau gavo 335 pasiūlymus „Misija 0“ dekarbonizacijos planui, bet laukia 

dar daugiau inovatyvių idėjų, todėl jų teikimo terminą pratęsia iki balandžio 22 d. Idėjomis galima 

dalintis užpildant šią formą. 

„Džiaugiamės socialinių partnerių ir institucijų aktyvumu teikiant pasiūlymus ir dalyvaujant 

dekarbonizacijos darbo grupių diskusijose. Kadangi vis dar gauname prašymus pateikti pasiūlymus, 

terminą nutarėme pratęsti. Tikimės, kad inovatyvių idėjų gausa užtikrins klimato tikslų 

įgyvendinimą ir Lietuvos dekarbonizacijos sėkmę“, - komentavo aplinkos viceministrė Gintarė 

Krušnienė.  

Dekarbonizacijos darbo grupės siekia sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą Nacionalinį energetikos ir 

klimato kaitos srities veiksmų planą. 

Tai svarbus įrankis siekiant tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus 

susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD 

mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m.  

Kartu rengiamas ir žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Abu šie planai padės Lietuvai 

įgyvendinti tarptautinius ir nacionalinius įsipareigojimus.  

Nuo 2022 m. sausio 1 d. dekarbonizacijos darbo grupių nariai bei verslo, mokslo, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai, suinteresuota visuomenės dalis teikia pasiūlymus galimoms 

priemonėms, kaip Lietuva eis klimato neutralumo link. Visos priemonės aptariamos darbo grupių 

susitikimų, kurie viešai transliuojami Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje, metu.  

Su jau pateiktais pasiūlymais galite susipažinti čia. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. Paštu 

misijanulis@am.lt.  

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/sulaukus-daugiau-nei-300-pasiulymu-dekarbonizacijos-planui-ju-teikimo-terminas-pratesiamas-iki-balandzio-22-d
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pateikti-pasiulymai/
mailto:misijanulis@am.lt
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IS-945/670-IV-4 priedas 

 

 APVA 2022-04-06 pranešimas. 

TN: tn  

 

NORINČIŲ MODERNIZUOTI SAVO BŪSTĄ SKAIČIUS KASMET AUGA 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) šią savaitę baigė vertinti paraiškas 1-2 

butų gyvenamųjų namų modernizavimui pagal 2021 m. gruodžio 15 d. – 2022 vasario 1 d. vykusį 

kvietimą. 

Šio kvietimo metu gauta daugiau kaip 650 gyventojų paraiškų už 5,67 mln. eurų, o 

priemonei numatyta lėšų suma – 4,2 mln. eurų. 

Kadangi lėšų poreikis yra didesnis nei šiuo metu priemonei numatyta suma, dalis įvertintų 

paraiškų įtrauktos į rezervinį kompensacijos gavėjų sąrašą. Aplinkos ministerijai skyrus papildomą 

finansavimą, pareiškėjai iš karto bus informuoti. 

Didžioji dalis paraiškų (468) gauta iš gyventojų, turinčių F energinio efektyvumo klasės 

namus. Likusi dalis sudaro C, D, E ir G energinės klasės namai. 

Aktyviausiai prašymus teikė Vilniaus, Kauno, Mažeikių miesto ir rajono bei Alytaus rajono 

gyventojai. 

Parama skiriama tuo atveju, jeigu po namo atnaujinimo pasiekiama ne mažesnė nei B 

pastato energinio naudingumo klasė ir šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažėja ne 

mažiau kaip 40 proc., palyginti su ankstesnėmis. 

Išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iš fiksuoto dydžio (už 1 

m2 – 75 eurai). Maksimali kompensacija vienam projektui gali siekti iki 14,5 tūkst. Eurų. 

Šią savaitę taip pat baigtos vertinti š.m. vasario 1 d. pasibaigusio kvietimo iškastiniu kuru 

kūrenamų katilų keitimui paraiškos, kurių iš viso buvo gauta daugiau nei 1 tūkst. 

Šiai priemonei iš Klimato kaitos programos lėšų numatyta skirti 4 mln. Eurų, paraiškų 

patvirtinta – už 3,3 mln. eurų. 268 pareiškėjai, kuriems skirtas finansavimas, planuoja įsirengti 

biokuro katilus, 629 pareiškėjai ketina įsirengti šilumos siurblio oras-vanduo sistemas, 117 

pareiškėjų – šilumos siurblio sistemas oras – oras; 76 pareiškėjai – žemė-vanduo arba vanduo-

vanduo sistemas. 

 

 
 

https://www.apva.lt/norinciu-modernizuoti-savo-busta-skaicius-kasmet-auga/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-945/670-V-1 priedas 
 

EM INFO. NEKSVP atnaujinimas: energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymo renginys 

ir kvietimas teikti siūlymus papildomoms priemonėms 

 
From: Enrikas Etneris <enrikas.etneris@enmin.lt>  

Sent: Friday, April 1, 2022 6:57 PM 

Subject: NEKSVP atnaujinimas: energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymo renginys ir kvietimas teikti 

siūlymus papildomoms priemonėms 

 

Sveiki,  

Rašau Jums dėl LR energetikos ministerijos organizuoto ir 2022 m. kovo 23 d. vykusio 

renginio „NEKSVP atnaujinimas: energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymas“. 

Pirmiausia, norime padėkoti už susidomėjimą Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų 

plano 2021-2030 m. atnaujinimo procesu. Priminsime, kad 2018 m. visos Europos Sąjungos (ES) 

valstybės narės buvo įpareigotos parengti Nacionalinius integruotus energetikos ir klimato srities 

veiksmų planus 10-ties metų laikotarpiui. Vadovaujantis ES nuostatomis, 2019 m. gruodžio 30 d. 

Lietuva parengė Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021-2030 m. (NEKSVP). 

Minimas dokumentas nustato aiškias priemones, kuriomis bus įgyvendinami ES energetikos ir 

klimato kaitos politikos tikslai bei uždaviniai nacionaliniu lygmeniu iki 2030-ųjų. Už NEKSVP 

atnaujinimą atsakinga Energetikos ministerija yra įsipareigojusi atnaujintą NEKSVP projektą 

pateikti Europos Komisijai iki 2023 m. birželio 30 d. 

Siekdama užtikrinti efektyvią projekto peržiūrą ir atnaujinimą, ministerija atliko 

paruošiamuosius darbus ir su konsultantų pagalba užbaigė pirmąjį projekto atnaujinimo proceso dalį 

– esamų priemonių analizę. Su šiais metais kovo 23 d. vykusiu renginio „NEKSVP atnaujinimas: 

energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymas“ įrašu galite susipažinti čia. Taip pat 

dalinamės ir atnaujintomis NEKSVP esamų priemonių analizės skaidrėmis (prisegtos prie šio el. 

laiško). Prašome atkreipti dėmesį, kad po vykusio renginio buvo gauta keletas pastabų, tad 

konsultantai į šias pastabas atsižvelgė ir skaidrės buvo pataisytos (tad renginio įraše rodomų 

skaidrių ir prie šio el. laiško prisegtų skaidrių turinys nežymiai skirsis). Apgailestaujame dėl 

užtrukusio derinimo ir kad šis laiškas pasiekia Jus tik dabar. 

Šiuo metu Ministerija inicijuoja antrojo etapo pradžią, kuriuo siekiama įgyvendinti 

NEKSVP energetikos dalių papildomų priemonių kūrimą. Šiuo tikslu kviečiame socialinius 

partnerius bei plačiąją visuomenę įsitraukti į NEKSVP atnaujinimo procesą teikiant papildomų 

priemonių siūlymus, kurie bus aptariami energetikos darbo grupių posėdžių metu. Šios priemonės 

turėtų apimti energijos vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, vidaus rinkos (įskaitant 

energijos nepriteklių/skurdą) ir mokslinių tyrimų, inovacijos bei konkurencingumo aspektus. Teikti 

siūlymus galite užpildydami formą: https://forms.office.com/r/dg0JsUK5jB iki 2022 m. gegužės 2 

d. Apie galimybes prisijungti prie vykdomų posėdžių pranešime netrukus. 

Atkreipiame dėmesį, kad LR Aplinkos ministerija su šakinėmis ministerijomis koordinuoja 

analogišką procesą Priklausomybės nuo iškastinio kuro aspekto (dekarbonizacijos) priemonių 

peržiūrai. Daugiau informacijos: https://klimatokaita.lt/ 

Jeigu turite klausimų ar pastabų dėl NEKSVP atnaujinimo proceso ar NEKSVP energetikos 

dalių priemonių, mielai jų laukčiau enrikas.etneris@enmin.lt. Gražaus ir saulėto Jums savaitgalio! 

  
Pagarbiai 

Enrikas Etneris 

Projektų vadovas 

Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

El.p.: enrikas.etneris@enmin.lt 
Tel. +370 (602) 47 177 

mailto:enrikas.etneris@enmin.lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018R1999
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietuvos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wY4UPBQB5q8
https://forms.office.com/r/dg0JsUK5jB
https://klimatokaita.lt/
mailto:enrikas.etneris@enmin.lt
mailto:enrikas.etneris@enmin.lt
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EM pristatymas „Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. 

atnaujinimui esamų priemonių  analizei reikalingų dokumentų parengimas“ Vertinimo rezultatų 

ataskaita, 2021 m. kovo 23 d. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

945/670-V-1-1 priedas 2022-04-11.ppt). 

_______ 

 

EM 2022-04-08 pranešimas. Kviečiame dalyvauti diskusijoje dėl žaliojo vandenilio gamybinių 

pajėgumų sukūrimo 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija planuoja teikti finansinę paramą žaliojo vandenilio gamybiniams 

pajėgumams sukurti ir inicijuoja diskusijas apie finansavimo galimybes bei projektų kūrimą. 

Priemonė yra numatyta Europos sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

„Naujos kartos Lietuva“ suplanuotai reformai „Judame neteršdami aplinkos“ įgyvendinti (RRF).  

Vandenilio technologijos laikomos realiausiu sprendiniu norint pasiekti ES ir pasaulio 

klimato kaitos mažinimo tikslus vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. ES užsibrėžė plataus 

užmojo tikslą – iki 2050 m. tapti pirmu neutralaus poveikio klimatui žemynu. Siekdamos šio tikslo, 

ES valstybės narės ir Europos Parlamentas Europos klimato teisės aktu susitarė iki 2030 m. 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc. Norint šiuos tikslus 

pasiekti ir kartu prisidėti prie konkurencingumo didinimo energetikos sistemai reikalingi sistemiški 

pokyčiai, t. y. reikia mažinti iškastinio kuro, įskaitant iškastines dujas, naudojimą ir didinti AEI 

naudojimą.   

Vienu iš sprendinių siekiant žaliojo kurso tikslų ir ypatingai šiandien sprendžiant 

energetinės nepriklausomybės uždavinius laikomas žaliasis vandenilis, kurio technologijų ir 

įgalinančios aplinkos plėtrai yra skiriamas padidintas dėmesys ir finansiniai ištekliai. Vandenilio 

gamyba iš AEI atspindi esminę dekarbonizacijai skirtą reformą Lietuvoje, kuri lems reikšmingus 

šalies energijos šaltinių sandaros pokyčius. Padidinus vandenilio gamybą iš AEI Lietuvoje, 

įmanomas perversmas energijos kaupimo, balansavimo, transporto plėtros, klimato kaitos srityse.  

Priemonės tikslas – plėtoti „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumus, vystyti ir diegti 

efektyvias „žaliojo“ vandenilio gamybos technologijas. Ši priemonė yra investicinė, kuria siekiama 

sukurti degalų iš AEI pasiūlą ir skatinti jų vartojimą transporto sektoriuje. Konkrečiai šiai pažangos 

priemonei ES Tarybos generalinio sekretoriato pranešimo 10477/21 delegacijoms dėl Lietuvos 

NKL įgyvendinimo priede nustatytas produkto rodiklis „Bendras pagamintas žaliojo vandenilio 

kiekis“. 

Pasiekimo data 2026 m. II ketv., PR1 reikšmė 1680 tūkst. m3.  

Iki šios datos privalo būti sukurti nauji žaliojo vandenilio dujų gamybos iš AEI pajėgumai. 

Iki 2026 m. birželio 30 d. bus iš viso pagaminta 1680 tūkst. m3 žaliojo vandenilio dujų. Jos turi būti 

panaudojamos transporto sektoriuje,  

Priemonei yra planuojama skirti 20 mln. Eur finansavimą.  

Norėtume Jus pakviesti į diskusiją dėl žaliojo vandenilio gamybinių pajėgumų sukūrimo 

projekto finansavimo rodiklių ir projektų atrankos kriterijų. Diskusijos metu būsite supažindinti su 

projektams, finansuojamiems iš ES EGADP lėšų, keliamais reikalavimais, specialiaisiais ir 

prioritetiniais projektų atrankos  kriterijais bei rodikliais. Taip pat turėsite galimybę užduoti 

klausimus ir pasidalinti savo planais dalyvauti atrankoje dėl finansavimo. 

Atsižvelgdami į Jūsų pastabas ir įžvalgas, turėtume galimybę tinkamai pasirengti kvietimui 

dėl finansavimo ir vėliau sklandžiai vykdyti finansuojamus projektus.   

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-diskusijoje-del-zaliojo-vandenilio-gamybiniu-pajegumu-sukurimo
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Renginys įvyks balandžio 14 d. 10-12 v. Prie jo galės prisijungti suinteresuoti rinkos 

dalyviai, užsiregistravę iki balandžio 12 d. daumantas.kerezis@enmin.lt , kuriems bus persiųsta 

prisijungimo nuoroda. 
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IS-945/670-V-2 priedas 
 

AM 2022-04-06 pranešimas. Rengiamas seminaras apie taršos leidimų išdavimą, ketimą ir 

tikslinimą 

TN: tn  

 

Gegužės 10 d. 9 val. Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja seminarą taršos leidimų 

išdavimo, keitimo, tikslinimo oro taršos valdymo ir klimato kaitos valdymo klausimais ir kviečia 

jame dalyvauti. Registruotis galima iki balandžio 15 d. 

Renginio tikslas – dalintis žiniomis ir įgyta patirtimi, siekiant pagerinti teikiamų 

dokumentų kokybę, sumažinti administracinę naštą įmonėms teikiant dokumentus, taršos leidimų 

su specialiosiomis dalimis „Aplinkos oro taršos valdymas“ ir  „Klimato kaitos valdymas“, 

išdavimui, keitimui ar tikslinimui. Seminare bus aptariamos dokumentuose dažniausiai daromos 

klaidos bei atsakoma į registracijos metu pateiktus aktualius klausimus.  

Norinčius dalyvauti seminare, prašome registruotis užpildant registracijos anketą, 

kurioje galite pateikti Jums aktualius klausimus. Dėl techninių galimybių dalyvių skaičius 

ribojamas. 

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ platformą. Užsiregistravusiems 

dalyviams prisijungimo nuoroda bus atsiųsta likus dienai iki renginio. 

Visais klausimais, susijusiais su renginio organizavimu, prašome kreiptis į Aplinkos 

apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Oro taršos prevencijos vyr. specialistes 

Edita Valaitę (el. p. edita.valaite@gamta.lt, tel. 8 687 65387) arba Dainorą Puvačiauskienę (el. 

p. dainora.puvaciauskiene@gamta.lt, tel. 8 687 44371) 

 
 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rengiamas-seminaras-apie-tarsos-leidimu-isdavima-ketima-ir-tikslinima
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRi7DJKADEuSTNYOeNQpPWQlPU-JAtUc8PrjIPJRY36JPqkA/viewform
mailto:edita.valaite@gamta.lt
mailto:dainora.puvaciauskiene@gamta.lt
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IS-945/670-V-3 priedas 
 

LŠTA INFO. Civilinis procesas 2022; Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje ir kiti teisiniai 

seminarai 

 

Nuo: lukas@mokymu-klubas.lt <lukas@mokymu-klubas.lt> 

Išsiųsta: 2022 m. balandžio 6 d., trečiadienis 13:27 

Iki: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt> 

Tema: Civilinis procesas 2022; Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje ir kiti teisiniai seminarai  

  

Laba diena, Egidijau, 

Noriu Jus ir kolegas pakviesti į organizuojamus renginius. Siunčiu kitų planuojamų seminarų 

grafiką, atsiradus poreikiui visada galiu Jus užregistruoti. 

Lauksime dalyvaujant!  

  

Civilinis procesas 2022 m. 

2022-04-11 Nuotoliniai mokymai 

2022-04-11 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir užsienyje. Prevencija, priemonės ir sėkmės tikimybė 

2022-04-25 Nuotoliniai mokymai 

PLAČIAU 

  

Sutarčių teisė 2022 m.: nuo paprastos sutarties iki plataus rizikų įvertinimo 

2022-05-05 Nuotoliniai mokymai 

2022-05-05 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Juridinio asmens vadovo ir dalyvio (akcininko) atsakomybė: problematika ir aktualijos 

2022-04-20 Nuotoliniai mokymai 

2022-04-20 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Teisinių dokumentų kūrimo (teisėkūros) praktiniai aspektai 

2022-04-26 Nuotoliniai mokymai 

2022-04-26 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Korupcijos prevencijos pertvarka nuo 2022-01-01 

2022-05-20 Nuotoliniai mokymai 

2022-05-20 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas 

praktikoje 

2022-04-15 Nuotoliniai mokymai 

PLAČIAU 

  

Asmens duomenų apsaugos reguliavimo kursai. Svarbūs klausimai 

2022-04-12 — 2022-04-19 Nuotoliniai mokymai 

mailto:lukas@mokymu-klubas.lt
mailto:lukas@mokymu-klubas.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=9526&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=22390&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=8737&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=13750&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=20807&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=8700&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=11000&v=13
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2022-04-12 — 2022-04-19 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai 

2022-04-25 Nuotoliniai mokymai 

PLAČIAU 

  

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse 

2022-04-28 Nuotoliniai mokymai 

2022-04-28 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai 

2022-05-05 Nuotoliniai mokymai 

2022-05-05 Vilniuje 

PLAČIAU 

  

  

 

Lukas Brazauskas 

Mokymų vadybininkas 

Žalgirio g. 135, Vilnius • 08217, 

Lietuva 

Mokymų klubas 

 
  +370 5 239 4591 

  lukas@mokymu-klubas.lt 

  www.mokymuklubas.lt 

   

  

 
 

 

https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=20803&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=7813&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=13942&v=13
https://mokymuklubas.lt/copy-paste/?id=9458&v=13
mailto:lukas@mokymu-klubas.lt
http://www.mokymuklubas.lt/
https://www.facebook.com/mokymu.klubas
https://www.youtube.com/channel/UCyTCTYUMDlzLQMZ_SnMA_BQ
https://www.linkedin.com/company/mokymu-klubas/
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IS-945/670-V-4 priedas 
 

LŠTA INFO. 2022-04-08 tarptautinis seminaras: Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas, Lenkijos 

patirtis 

 
KVIETIMAS_2022-04-08 tarptautinis seminaras_Išmanusis CŠT infrastruktūros valdymas_Lenkijos 

patirtis_Feasibility of SAM approach in district heating in Poland 

Informuojame, jog š.m. balandžio 8 d. (penktadienį) vyks tarptautinio projekto BSAM (Baltic Smart Asset 
Management) nuotolinis seminaras „Feasibility of SAM approach in district heating in Poland“ , kurio 

metu Lenkijos šilumininkai pristatys Išmaniojo Infrastruktūros Valdymo (SAM) modelio pritaikymo 

galimybes Lenkijos CŠT sektoriuje.  

Organizatoriai: OPEC Gdynia ir Gdansko technologijos universitetas 
Laikas: nuo 11:00 iki 13:00 val. (LT laiku) nuotoliniu būdų Zoom platformoje. 

Prisijungimo nuoroda:  

https://zoom.us/j/94336666843?pwd=R09ndlVOVll1LzFnYitLd1J6bXc0Zz09 
Pranešimus skaitys:  

− Išmaniojo Infrastruktūros Valdymo (SAM) taikymas: BSAM projekto rėmuose diegiama 

ekperimentinė įranga Gdańske (Kamil Wałach, KaWa-Tech atstovas)  

− Šilumos nuostolių žemėlapis – tinklų eksploatavimo problemos ir jų sprendimai OPEC Gdynėje: 

techninis vizitas ir diskusija (Przemysław Kwiatkowski, OPEC Gdynia atstovas) 

− CŠT įmonių integracija Lenkijoje: IGCP Poland (Jacekas Szymczakas, IGCP (Lenkijos šilumos 
tiekėjų asociacijos vadovas) 

Renginys vyks anglų kalba (be vertimo)  

Renginio programa pridedama.  

Kviečiame dalyvauti! 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://zoom.us/j/94336666843?pwd=R09ndlVOVll1LzFnYitLd1J6bXc0Zz09
http://www.lsta.lt/
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IS-945/670-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-08 pranešimas. 

TN: tn  

 

PATIKIMIAUSIAS ŠILDYMO SĄSKAITŲ MAŽINIMO BŪDAS – NAMO RENOVACIJA 

 

 
 

Dėl šimtais procentų per metus pabrangusių dujų, biokuro, elektros ir kitų energijos išteklių, 

Lietuvoje šis šildymo sezonas tapo istoriniu – šildymo kainos išaugo rekordiškai. Visgi, mažiausiai 

nukentėjo renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Jie džiaugiasi ne tik mažesnėmis išlaidomis 

šildymui, kokybiškesnėmis gyvenimo sąlygomis, bet ir gražesniu pastato vaizdu bei padidėjusia 

turto verte. 

Renovuotų namų šildymo sąskaitos mažėja 25-60 proc. 

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros (http://www.betalt.lt/) duomenimis, 

Klaipėdos mieste yra renovuoti 258 daugiabučiai namai, bet tai tik maža dalis iš tų 1848, kurie 

galėtų būti atnaujinti. Nors Klaipėdos renovacijos tempai vieni sparčiausių šalyje – šiuo metu 

uostamiestyje renovuojamas 121 daugiabutis namas, dar daugelis klaipėdiečių dvejoja, ar verta tai 

daryti. 

Specialistai išskiria šiuos pagrindinius daugiabučių renovacijos privalumus: 

• Sutaupysite – už šildymą mokėsite 25 – 60 proc. mažiau, nei prieš daugiabučio 

renovaciją. 

• Padidės būsto kaina – atnaujintas būstas tampa daug patrauklesnis pirkėjams, tai 

patikima investicija į būsto vertės pakėlimą. 

• Apsaugosite pastato konstrukcijas ir atnaujinsite inžinerines sistemas – prailginsite 

pastato ilgaamžiškumą ir išvengsite netikėtų išlaidų dėl galimų avarijų ar neplanuotų 

remonto darbų. 

• Pagerės gyvenimo kokybė, kuri tiesiogiai priklauso nuo namų ir aplinkos, kurioje 

gyvename. 

• Prisidėsite prie klimato kaitos mažinimo. Atnaujinto daugiabučio 60 kv. metrų butas per 

šildymo sezoną sumažina anglies dioksido dujų išmetimus daugiau nei tona. 

Renovuoti namai taupumu lenkia naujus 

AB „Klaipėdos energija“ kas mėnesį suveda miesto statistiką, kuri akivaizdžiai byloja, jog 

per keturis šalčiausius šio šildymo sezono mėnesius renovuotų namų gyventojai  sumokėjo virš 80 

proc. mažiau, nei gyvenantys nerenovuotuose namuose. 

Skaičiuojama, kad 60 m2  nerenovuotas butas 2021 m. lapkričio – vasario mėn. už šilumą 

sumokėjo 248,15 eur (be PVM), kai tuo pačiu laikotarpiu renovuotas butas sumokėjo – 137,54 eur 

(be PVM). Dar vienas nenuginčijamas šilumos išlaidų statistikos faktas, kad neretai renovuotuose 

daugiabučiuose šilumos suvartojama net mažiau, nei naujos statybos namuose. 

„Man regis, kad specialistai jau kone 30 metų kartoja, o ir gyventojai puikiai žino, jog pilna 

ar dalinė namo renovacija yra geriausias būdas sutaupyti išlaidas šildymui. Ir tuo pačiu pasiekiama, 

kad gyvenama komfortiškoje aplinkoje, butai neperkaitinami, galima patiems reguliuoti šildymą 

https://www.klenergija.lt/patikimiausias-sildymo-saskaitu-mazinimo-budas-namo-renovacija/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/03/taikos-35c.jpg
http://www.betalt.lt/
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kambariuose pagal poreikį“, – sakė Virginijus Zutkis, AB „Klaipėdos energija“ Klientų 

aptarnavimo padalinio vadovas. 

 
Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal 

Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančias savivaldybių programas. Šilumos 

taupymu turėtų būti suinteresuoti pastatų gyventojai ir juos atstovaujantys administratoriai, bendrijų 

pirmininkai. Dalyvauti namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje gali namai, kurie atitinka 

daugiabučio statusą – turi ne mažiau 3 butų ir yra pastatyti iki 1993 m. 

Pasitikrinti, kiek konkretus Klaipėdos ar Gargždų daugiabutis namas suvartoja šilumos ir 

palyginti su kitais, galima AB „Klaipėdos energija“ internetiniame puslapyje 

https://www.klenergija.lt/gyventojams/silumos-kokybe-jusu-name/ 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-06 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS GAMYBA – NETARŠI 

 

 
 

Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai 2022 m. kovo 24 d.  planinio patikrinimo metu AB 

„Klaipėdos energija“ rajoninėje katilinėje (Šilutės pl. 26) išmatavo vandens šilumos katilų teršalų, 

išmetamų į aplinkos orą, emisijas. 

Pagal pateikto tyrimo protokolo duomenis tyrimo objekte išmetamų teršalų kiekiai ne tik 

neviršijo TIPK leidime nustatytų normų, bet ir yra daug kartų mažesni už leistinas ribas. 

Tyrimų rezultatai pateikiami lentelėje: 

https://www.klenergija.lt/gyventojams/silumos-kokybe-jusu-name/
https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-silumos-gamyba-visiskai-netarsi/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/kaminas-2.jpg
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 AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-05 pranešimas. 

TN: tn  

 

BALANDĮ KLAIPĖDOJE – ŽENKLUS ŠILUMOS PIGIMAS 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina, lyginant su kovu, balandį AB „Klaipėdos energija“ 

klientams mažės 15,5 proc. ir kainuos 6,15 cento už kilovatvalandę (ct/kWh). Tarp didžiųjų šalies 

šilumos tiekėjų, tai antra mažiausia kaina, nusileidžianti tik Kaunui. Daugiausia iš Lietuvos 

didmiesčių už šilumą tenka mokėti vilniečiams. Balandį sostinės vartotojams šiluma kainuos  9,69 

ct/kWh, arba 57 proc. brangiau nei klaipėdiečiams. 

 
Klaipėdoje visą 2021-2022 m. šildymo sezoną šilumos kaina išlieka mažesnė už Lietuvos 

vidurkį: tarp 49 šilumos tiekėjų AB „Klaipėdos energija“ pagal šilumos pigumą kovo mėnesį buvo 

13. Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje kovo mėnesį siekė 8,28 ct/kWh (be 

PVM), tuo tarpu Klaipėdoje kovą šiluma kainavo 12 proc. pigiau nei šalies vidurkis (7,28 ct/kWh 

be PVM). 

Dar viena gera žinia, jog gyventojams mažės ir šių metų sausį bei vasarį patirtos šildymo 

išlaidos. LR Seimas palengvino PVM mokestinę naštą ir praėjusių mėnesių sąskaitos bus 

sumažintos 9 procentais. Taip pat ir kovo bei balandžio mokėjimuose gyventojų centralizuotam 

šildymui PVM mokestis nebus taikomas. 

Per paskutiniuosius penkerius metus šildymo sezonas Klaipėdoje 2017 ir 2021 m. buvo 

baigtas gegužės pradžioje, tačiau dažniausiai centralizuotas šildymas išjungiamas balandžio 

paskutinį dešimtadienį. Beje, gyventojai patys gali nuspręsti, kada pradėti ar pabaigti šildymo 

sezoną, tam pakanka daugiau nei pusės namo savininkų sprendimo. 

https://www.klenergija.lt/balandi-klaipedoje-zenklus-silumos-pigimas/
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IS-945/670-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-04-07 pranešimas. 

TN: tn  

 

ŠILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMĄ UŽTIKRINS ATNAUJINTI VAMZDYNAI 

 

 
 

AB „Panevėžio energija“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą, kurio metu rekonstruota 

5,96 km šilumos tiekimo tinklų Rokiškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose. 

Atnaujinti šilumos vamzdynai užtikrins patikimą, kokybišką šilumos tiekimą vartotojams ir prisidės 

prie įmonės siekio – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą. 

Vykdant projektą „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų 

rekonstravimas“, seni, daugiau kaip 35 metus eksploatuoti, korozijos paveikti vamzdžiai, pakloti 

požeminiuose kanaluose buvoišmontuoti ir pakeisti naujais iš anksto gamykloje izoliuotais, su 

sumontuota gedimų monitoringo sistema, leidžiančia diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą bei 

nustatyti tikslią trasos remonto vietą. 

Nuo 2020 metų pavasario bendrovės regiono rajonų šilumos ūkiuose iš viso rekonstruoti 

5962 metrų ilgio šilumos vamzdynai, iš jų – 911 metro ilgio šilumos tinklai atnaujinti A. 

Kanapinskio, Gegučių, Respublikos gatvėse Kėdainiuose, 895 metrų ilgio vamzdynai pakeisti 

Taikos, P. Avižonio, Vytauto, Vyšnių, Šermukšnių, Sodų, Vilties, Ežero gatvių atkarpose Pasvalyje, 

566 metrai šilumos tinklų atnaujinta Vilniaus, S. Nėries, Vytauto, K. Donelaičio, Vilniaus, Dariaus 

ir Girėno gatvių atkarpose Zarasuose, Rokiškyje rekonstruoti 1168 metrų ilgio šilumos tinklai 

Nepriklausomybės a., Respublikos, Vyšnių, J. Gruodžio, Aušros gatvėse, 2422 metrai vamzdynų 

pakeisti naujais Mažylio, Technikos, K. Šimonio, Krantinės, Gedimino gatvių atkarpose Kupiškyje, 

Melioratorių g. Noriūnuose ir Liepos g. Šepetoje.  

Nauji sandarūs vamzdynai mažins galimų avarinių situacijų tikimybę, palaikys kokybinius 

termofikacinio vandens parametrus, mažins šilumos perdavimo nuostolius. Rekonstruotų tinklų 

atkarpose per metus bus sutaupoma apie 1285 MWh šilumos. Būtent, tokio šilumos kiekio pakanka 

trijų 45-ių butų namų patalpų šildymui  per visus metus. 

1,638 mln. eurų vertės projekto finansavimui buvo skirta parama pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo tinklų 

modernizavimas ir plėtra“. AB „Panevėžio energija“ suteikta 0,805 mln. eurų parama. Likusi 

projekto vertės dalis – bendrovės investicija. 

Atnaujinta 2022-04-07 

https://www.pe.lt/news/541/47/Silumos-tiekimo-patikimuma-uztikrins-atnaujinti-vamzdynai
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IS-945/670-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais, skirtų CŠT veiklos tęstinumui 

užtikrinti ekstremalios padėties metu 

 

Centralizuotas šilumos tiekimas (toliau – CŠT) yra viešoji paslauga, kuri privalo būti 

užtikrinta patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis, kaip tai reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas. Iki 

šiol CŠT sektoriuje buvo vertinamos ir reglamentuojamos įvairios techninės grėsmės ir klimatiniai 

faktoriai, tačiau patikimumo energetikoje samprata turėtų būti siejama ir su atsparumu įvairioms 

socio-politinėms rizikoms, kaip streikai, vandalizmas, blokada, terorizmas, karas ar pan. 

2018 m. birželio pabaigoje Briuselyje pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių 

elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa. Procesas turėtų būti baigtas 2025-aisiais, 

tačiau aiškėja, kad iki to, maždaug penkerius, metus Lietuva turės gyventi kasdienio streso 

sąlygomis. Šis procesas, ekspertų vertinimu, gali sukelti rimtų avarinių situacijų Lietuvos elektros 

tinklų sistemoje, ar net visišką išsijungimą, vadinamąjį blackout`ą. Dabar tai  yra bene didžiausias 

rizikos veiksnys, kuris galėtų sutrikdyti šilumos tiekimą vartotojams ir sukelti CŠT infrastruktūros 

negrįžtamus gedimus (nutrūkus cirkuliacijai CŠT tinkluose, gali vamzdynų trūkimai šaltuoju 

laikotarpiu). Įvertinus šią labiausiai tikėtiną riziką, toliau šio rašto apimtyje nagrinėjamos galimos 

pasekmės ir prevencinės paruošiamosios priemonės tik galimam elektros tiekimo nutrūkimo 

Lietuvoje atveju.  

Įvertinus esamą Lietuvos energetikos situaciją ir tai, kad CŠT sektorius (gamyba ir tiekimas) 

imlus elektros energijai, kuri vietiniuose šilumos gamybos šaltiniuose mažai kur gaminama savoms 

reikmėms, todėl ypač svarbus patikimas elektros tiekimas iš ESO tinklų. Kaip ESO atstovas 

informavo šilumos tiekėjus š. m. balandžio 1 d. vykusio pasitarimo metu tarp šilumos tiekėjų ir 

Energetikos ministerijos atstovų, ESO lokalioms avarijos turi apie 150 elektros generatorių, iš kurių 

apie 50 yra galingesnių generatorių nei kelių šimtų kW. ESO generatoriai yra skirti lokalioms 

avarijoms, pirmiausia aprūpinat svarbius vartotojus elektra. Šilumos tiekėjai, anot ESO atstovo, turi 

turėti patys elektros generatorius savo poreikiams ir ESO generatorių CŠT įmonėms neteiks. Tai 

reglamentuoja ir teisės aktai: 

1. Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu įstatymo, patvirtinto 2012 m. birželio 12 d. Nr. XI-2052, 8 str. 5 dalimi: 

„Tinklų naudotojai, išskyrus buitinius vartotojus, nepaisant to, kokia patikimumo kategorija 

jiems yra suteikta, iki izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo ir izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo bandymo metu bendradarbiauja su perdavimo sistemos 

operatoriumi ir privalo būti pasirengę galimiems elektros energijos tiekimo sutrikimams ar 

būti įsidiegę technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai 

sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti laikydamiesi 

teisės aktų ir (ar) jų pagrindu perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų techninių sąlygų. 

<...>.“ 

2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. 

vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 87 str.: „Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) 

patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač 

svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos 

aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, 

elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą 

pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.“ 

3. Subjektų, kurie privalo kaupti veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmeninės 

apsaugos priemones, sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 

85:  

„5. Subjektai, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams: 

<...> 
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5.4. komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimas: 

5.4.4. centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantys subjektai; 

<...> 

6. Subjektai, kai juose nustatomi galimi pavojai, turi kaupti šias apsaugos priemones (pagal 

subjekte darbuotojams kylančius galimų pavojų padarinius): 

6.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones – generatorius, prožektorius, elektrinius 

šildytuvus, ryšio priemones, kurą, geriamąjį vandenį (buteliukuose), maisto davinius, 

užklotus, durų ir (ar) langų sandarinimo priemones, dozimetrinius matuoklius, dozės galios 

matuoklius ir kt.;“ 

Pasiūlymai, įvertinus aukščiau išdėstytų teisės aktų reikalavimus, dėl apsirūpinimo 

elektros generatoriais, skirtų CŠT veiklos tęstinumui užtikrinti 24 val.  

1. Šilumos tiekimo įmonės, 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 elektros tiekėjui atstačius elektros tiekimą per 12 valandų 

būtų galima atstatyti pilnavertį (įprastą) aprūpinimo šiluma (ir karštu vandeniu) 

režimą. 

2. Vykdant 1 punkto reikalavimus CŠT sistemos operatorius nuosavais (ar kitais CŠT 

sistemoje veikiančiais šilumos gamybos ir perdavimo) įrenginiais užtikrina 

minimalios temperatūros ( ne mažiau 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 realizuojama šilumos ne 

mažiau kaip 5 GWh/m., CŠT sistemos veiklos tęstinumas ekstremalios situacijos 

laikotarpiu gali būti užtikrinamas 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. Pastatuose elektros tiekimą vidaus šildymui, atsižvelgus į CŠT tinklo galimybes, 

užtikrina pastatų valdytojai su sistemų prižiūrėtojais.  

6. 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. 

7. Ekstremalios situacijos laikotarpiu užtikrinamas tik CŠT infrastruktūros veiksnumas ir 

techninio stovio išlaikymas dirbti projektinėmis sąlygomis po ekstremalios situacijos 

pabaigos. Ekstremalios situacijos metu šildymo ir karšto vandens parametrai išlaikomi 

pagal galimybes.  

8. Ekstremalaus režimo laikotarpiu sustabdomas teisės aktų, reglamentuojančių vietinę 

oro taršą, galiojimas. 

9. CŠT sistemos operatorius kartu su darbų saugos specialistu yra atsakingi už reikiamų 

priemonių įsigijimą CŠT įmonei ir už sutartis su CŠT sistemos naudotojais, užtikrinant 

1-3 punktų reikalavimų įgyvendinimą.  

10. Visos sąnaudos būtinos šių reikalavimų įgyvendinimą įskaičiuojamos į šilumos kainas. 

Papildomi klausimai: 

1. Kas turi užtikrinti veiklos tęstinumą 24 val.? 

a. Tik CŠT įmonė? 
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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, 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 

El. generatorių poreikis: LŠTA atlikusi CŠT įmonių apklausą nustatė, kad  šiuo metu 

įmonės turi apie 107 vnt. generatorių, kurių bendra galia– apie 49,9 MW, papildomas poreikis 212 

vnt., bendra galia apie 21,6 MW. Iš pateiktų duomenų -  vid. investicija siektų apie 400 eur/kW. Tai 

lėšų poreikis apie 8 mln. Eur.  

_______ 

 

 

LŠTA informacija 2022-04-06. Dėl galimybių deginti SM3 biokurą 

 

Priėmus ŠŪĮ pataisą dėl 30 % privalomo SM3 naudojimo įmonėse, parduodančiose daugiau, kaip 

100 GWh/m. šilumos LŠTA padarė savo narių (be VŠT ir Litesko) apklausą ir gavo šią informaciją: 

1. Bendra naudojamų biokuro katilų įrengtoji galia 445 MW; 

2. Iš jų tik 202 MW pirkimo dokumentuose ar techniniuose projektuose buvo specifikuoti, kad 

gali naudoti miško kirtimo atliekų biokurą, kitur nurodytas SM2 arba neapibrėžta; 

3. Prielaida: teoriškai kad turėti 30 %  katilų galios atskirose įmonėse, kurie būtų tinkami 

deginti SM3 pagal techninę dokumentaciją, reikia modernizuoti arba pakeisti 80,5 MW 

(Klaipėda, Mažeikiai ir Utena). 

4. Praktiškai su katilų gedimais, naudojant SM3 biokurą, susidūrė daug katilinių. Reikėtų 

modernizuoti arba pakeisti apie  445-202=243 MW biokuro katilų, kad visi dabar 

naudojami biokuro katilai galėtų deginti miško kirtimo atliekas.  

5. Taikant VERT naudojamą įkainį 330 000,-EUR/MW katilinių parko atnaujinimas saugiam 

ir efektyviam SM3 naudojimui pareikalaus 26,5 – 80,2 mln. EUR. 

Preliminarūs siūlymai: 

a. Informuoti apie poreikius LRV, AM, EM? 

b. Prašyti paramos katilinių atnaujinimui? 

c. Atidėti ŠŪĮ pataisos įsigaliojimą? 

d. Kiti siūlymai?   

________ 
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IS-945/670-VI-4 priedas 

 
LŠTA INFO. Mokymų_2022-03-28_Kibernetinis saugumas_medžiaga 

 

Siunčiame kovo 28 d. dienos seminaro „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas 

praktikoje“ mokymų medžiagą (lektorius Darius Štitilis).  

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 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 

_______ 

 

Kovo 28 d. dienos seminaro „Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas 

praktikoje“ mokymų medžiagą (lektorius Darius Štitilis) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-945/670-VI-4-1 priedas 2022-04-11.pdf). 

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
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. 220411_LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo diegimas_nuotolinė apskaita 

 

KVIETIMAS_220411_LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo diegimas_nuotolinė apskaita 

 

Kviečiame š.m. balandžio 11 d. (pirmadienį) 14.00 val. dalyvauti LŠTA organizuojamame 

šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, kurio tema Skaitiklių duomenų 

nuskaitymas Lora tinklu. Axioma patirtis (Pranešėjas: Tomas Ramanauskas, Axioma service 

projektų vadovas) 

 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ5YWIzOTItYjQ4Ny00ZTdmLWJlYzItZDhjYjlhZDEzMmNh%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_YzQ5YWIzOTItYjQ4Ny00ZTdmLWJlYzItZDhjYjlhZDEzMmNh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-945/670-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. Įmonių 2022-04-07 d. pasitarimas 

 

1. Priėmus ŠŪĮ pataisą dėl 30 % privalomo SM3 naudojimo įmonėse, parduodančiose daugiau, 

kaip 100 GWh/m. šilumos LŠTA padarė savo narių (be VŠT ir Litesko) apklausą. 

Planuojamas raštas į EM ir AM bei VERT dėl (ne)galimybių deginti SM3 biokuro esamose 

katilinėse ir elektrinėse. 

2. ŠŪĮ įgyvendinimo aptarimas: kokie TA ir kokie principai turi būti poįstatyminiuose 

aktuose. Gal reikalingas atskiras aptarimas su VERT dėl poįstatyminių aktų formavimo ir 

pagrindinių nuostatų? 

3. Dėl PVM įstatymo įgyvendinimo: kai kurios įmonės informavo, kad spės atlikti 

perskaičiavimus iki bal. 10 d., vėluos nebent kelias dienas.  

4. AM prašo ypatingai skubių pasiūlymų kaip gamtines dujas pakeisti atsinaujinančiais 

ištekliais, jau kitą šildymo sezoną. Svarstytų net 80 % subsidiją. Prašo MW, EUR ir terminų. 

Galimi ir LŠTA narių pasiūlyti skubūs variantai: 

a. Nedidelės galios iškastinio kuro katilų skubus pakeitimas į smulkintą medieną ar 

granules naudojančius katilus.  

b. Granulių degiklių skubus įrengimas dujiniuose katiluose? 

c. Biodulkių ruošimo ir deginimo įrangos sumontavimas dujinėse katilinėse? 

d. Šilumos siurblių įrengimas atskirų pastatų ar nedidelių kvartalų aprūpinimui šiluma? 

LŠTA parengs raštą, siekiant gauti paramą iš KKP ar pan. tokio pobūdžio ar panašiems 

projektams jau šiais metais.    

5. Dekarbonizacijos plane pateiktos priemonės galimai atsiras KKP 2023, o dabar KKP-

2022 tvirtinamos kryptys kitą savaitę LRV.  Po to prasidės remtinų priemonių detalizavimas, 

AM prioritetą žada teikti tęstinėms priemonėms, kurios buvo pernai populiarios.   

6. Bal. 4 d. bendravimo su žiniasklaida mokymai (lektorius R. Juozapavičius) – dalyvių 

vertinimai l. geri  

7. Bal. 6 d. VERT atsakymas į LŠTA raštą Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos 

pakeitimo – elektros išlaidų neatitikimo įvertinimas... 

8. Bal. 7 d. LŠTA raštas PAGD dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo 

9. Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais. LŠTA kreipimasis į Energetikos ministeriją – 

rašto projektas išplatintas LŠTA nariams, laukiama pastabų, po to kreipsimės į EM.  

10. ŠE paklausimas dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo (siūloma CMPR 

sąrašų sudarymo tvarką aptari ir suderinti su atitinkamomis institucijomis, pagrindžiant tokių 

sąrašų patvirtinimo svarbą centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantiems subjektams). 

Ruošiamas LŠTA raštas 

11. Seimo nario R. Žemaitaičio užregistruotos Šilumos ūkio įstatymo pataisos. Siūloma 

numatyti, kad šilumos tiekėjas mažo šilumos gamintojo prašymu superka jo pagamintą ir į 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemą perduotą šilumos kiekį, bet ne daugiau nei 

reikalingas kiekis pastato šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gamintojo pasiūlyta kaina, 

tačiau ne didesne kaip 90 procentų šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos 

kainos??? LŠTA pozicija - Nepritarti? 

12. EM pateiktas derinimui Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių 

aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas (pastaboms iki bal. 13 ) 

13. EM pateiktas derinimui Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 

pakeitimo projektas (pastaboms iki bal.13). jame atspindimi pakeitimai suderinti LŠTA 

narių ir ekperto V.Narkūno.   

14. AM gavo 335 pasiūlymus „Misija 0“ dekarbonizacijos planui, teikimo terminą pratęsia iki 

balandžio 22 d. LŠTA siūlymai patikti kovo 31 d. Šios priemonės galimai bus finansuojamos 

KKP 2023 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/16547611a04e11ec9e62f960e3ee1cb6
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15. AB „Šiaulių energija“ Lietuvos apeliaciniame teisme laimėjo bylą, dėl jai padarytos 

žalos, sugadinto bendrovės elektrinėje sumontuoto generatoriaus: iš Litgrid priteista žala 

16. Klaipėdos pramonininkų asociacija pagerbė atsakingo verslo atstovus, kurių kolektyvai 

pasiekė geriausių rezultatų 2021 m: apdovanojimas Klaipėdos energijai už socialines 

iniciatyvas, pagalbą ir paramą 

17. Ūkinės veiklos apžvalga 2022 (laukiama duomenų dar iš 15 įmonių). Reikėtų jau turimus 

duomenis siųsti greičiau, nes nuolat jų reikia bendraujant su valdžios įstaigomis ir 

žiniasklaida.  

18. Tariamasi su elektros tiekėjais ir išsiaiškinti galimybes CŠT įmonėms konsoliduotai pirkti 

elektros energiją. Ar tai perspektyvu? Ar sumažintų elektros kainas? Ignitis, Enefit...?  

19. Paramos siunta Ukrainai – jau transportuojama link Ukrainos (LŠTA pranešimas): 

20. Gautas UAB TEC Cnsulting prašymas įstoti į LŠTA.  

21. Energetiko dienos minėjimas muziejuje derinamas su NLEA. Paskirsčius 170 dalyvių kvotas 

tarp energetikos sektorių ir valdžios įstaigų LŠTA gavo tik 10 vietų. LŠTA taryba nutarė, kad 

dalyvaus tik LŠTA taryba ir asociacijos prezidentas (darys pranešimą). Apdovanojimai 

įmonių darbuotojams bus išsiųsti paštu, reikia organizuoti įteikimą savuose kolektyvuose. 

Renginį transliuos tiesiogiai LRT portalas. Esant palankioms galimybėms LŠTA taryba 

svarstys Šilumininko dienos paminėjimą birželio 12 d., kai pradėjo veikti pirmoji CŠT 

sistema 1939 metais Kaune.    

22. Balandžio 8 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis  Dėl energijos kainų 

augimo amortizavimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo priemonių. Daug 

dėmesio skirta pastatų vidaus sistemų modernizavimo skatinimui. EM įpareigota pateikti 

siūlymus dėl privalomo ŠP automatizavimo. Valstybė iš biudžeto planuoja padengti dujų ir 

elektros brangimo dalį nuo 2022 antrojo pusmečio.   

23. Balandžio 8 d. tarptautinio projekto BSAM (Baltic Smart Asset Management) nuotolinis 

seminaras „Feasibility of SAM approach in district heating in Poland“, kurio metu Lenkijos 

šilumininkai pristatys Išmaniojo Infrastruktūros Valdymo (SAM) modelio pritaikymo 

galimybes Lenkijos CŠT sektoriuje. 

24. Bal. 11 d. LŠTA pirmadienio webinaras  – LoRA tinklo diegimas (Axioma patirtis).  

25. Bal. 25 d. LŠTA vebinaras su LTIĮA, VilniusTech ir Rockwool apie biokuro katilų išklojų 

ugniai atsparių medžiagų šarminę koroziją ir termoizoliacines medžiagas  

26. LŠTA pranešimas: kovo mėnesio šilumos sąskaitas sumažins Valstybės kompensuojamas 

PVM tarifas gyventojams  

27. Gegužės 10 d. 9 val. Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja seminarą taršos leidimų 

išdavimo, keitimo, tikslinimo oro taršos valdymo ir klimato kaitos valdymo klausimais  

28. Gegužės 2 d. LŠTA webinaras TES pristatys tipinius projektus (AEI technologijų variacijas) 

galimus finansuoti iš ES SF 2021-2027 m. ir kt fondų  finansinės perspektyvos, skaičiuoklės  

 

 

 

https://lsta.lt/aktualijos/lietuvos-silumos-tiekeju-parama-ukrainos-kolegoms-jau-pakeliui/
https://lsta.lt/aktualijos/kovo-menesio-silumos-saskaitas-sumazins-valstybes-kompensuojamas-pvm-tarifas-gyventojams/
https://lsta.lt/aktualijos/kovo-menesio-silumos-saskaitas-sumazins-valstybes-kompensuojamas-pvm-tarifas-gyventojams/
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IS-945/670-VI-6 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2022 Nr. 6, 2022-03-31 

TN: tn  

 

 

  
________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2022 Nr. 6, 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-945/670-VI-6-1 priedas 2022-

04-11.pdf). 

https://www.lsd.lt/index.php?1431183419
https://www.lsd.lt/index.php?1431183419

