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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-949/674 

2022-05-05/2022-05-09 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-949/674-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022-05-02 informacinis pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-I-2 priede pateikiama: 

• Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2022 m. gegužės 5 d. Nutarimas Nr. KT54-

N5/2022 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 

STRAIPSNIO 2 DALIES (2019 M. GRUODŽIO 20 D. REDAKCIJA) 2 PUNKTO 

ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TN: tn. Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis Teismas nutaria: „Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija, TAR, 2019-12-

30, Nr. 21571) 2 punktas tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris 

gali būti sudaromas savivaldybei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka pavedant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 

punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai.“ 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-1 priede pateikiama; 

• SIŪLOMŲ ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKCIONAIS 

SANTRAUKA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ 

ASOCIACIJA, 

• LNŠGA nauji pasiūlymai ir LŠTA patikslinantys komentarai bei pasiūlymai. 2022-05-03, 

• LŠTA INFO. Planuojamas atnaujintas „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelis? 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-2 priede pateikiama:  

• 2022 m. gegužės 4 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, 

• 2022 m. gegužės 5 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

įstatymo Projekto XIVP-1616 lyginamasis variantas, TN: tn, ELEKTROS 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO Projekto XIVP-1617 lyginamasis variantas, TN: tn, ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. IX-884 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO  

PAPILDYMO 192 IR 193 STRAIPSNIAIS įstatymo Projekto XIVP-1615 lyginamasis 

variantas, TN: tn, ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 

17, 20, 211, 22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483, 484, 49, 58, 59, 67, 711, 72 IR 74 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 201 STRAIPSNIU 

įstatymo Projekto XIVP-1570 lyginamasis variantas, TN: tn, ATSINAUJINANČIŲ 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b0e24020cc6a11ec8d9390588bf2de65
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
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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 Projekto XIVP-1571 lyginamasis variantas, TN: tn, 

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 

1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43², 43³ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 7 STRAIPSNIO 

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS įstatymo Projekto XIVP-1459(3) lyginamasis 

variantas, TN: tn, TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR DUOMENŲ PAKARTOTINIO 

NAUDOJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1524 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo 

Projekto XIVP-996(2) lyginamasis variantas, TN: tn. (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-2-1 priedas 2022-05-09.zip). 

• Ekonomikos komitetas pritaria daliniam išaugusių energijos kainų kompensavimui 

buitiniams vartotojams ir verslui. 2022 m. gegužės 5 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau 

naujienų), TN: tn. 

• LŠTA INFO. Komentaras EK 2022-05-05 pranešimas. 

• 2022 m. gegužės 11 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos bendrų klausymų 

darbotvarkė, TN: tn, 

o Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 23, 

31, 39, 41, 48(2), 48(3), 48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projekto XIVP-1570; Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 

49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1) ir 20(3) straipsniais įstatymo 

projekto XIVP-1571; Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 

3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, 

dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios 

ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5, 7 ir 15 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto XIVP-1572; Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo 

projekto XIVP-1573; Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 

69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto XIVP-1574; Teritorijų 

planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIVP-1575 

lyginamieji variantai, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-949/674-II-2-2 priedas 2022-05-09.zip). 

• 2022 m. gegužės 11 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

• 2022 m. gegužės 10 d. Ekonomikos komiteto neeilinio posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o Energetikos įstatymo Nr. IX-884 papildymo 19(2) ir 19(3) straipsniais įstatymo 

projekto XIVP-1615(2) lyginamasis variantas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-2-3 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-3 priede pateikiama:  

• AM 2022-04-29 teikimas LRV Nr. 22-401(3) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-

764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• LŠTA INFO. AM GVTNTPĮ projektas LRV, 

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

764 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn (šie 

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

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=280988
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19696
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1572
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1573
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1574
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1575
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19703
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19704
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6309d600c7c011ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=bf0e9a9d-a413-4916-ac06-46dc496d36d4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6309d600c7c011ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=bf0e9a9d-a413-4916-ac06-46dc496d36d4
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atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-3-1 

priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-05-03 išvada Nr. R2-(E)-2633 LRS AAK ir EK 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, 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 projektų derinimo, TN: tn, 

o 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, 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 projektų lyginamieji variantai TN: tn (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-4-1 

priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-5 priede pateikiama:  

• EM 2022-05-02 teikimas Nr. (22.2-24Mr) 3-691 GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 46 straipsnių pakeitimo 

įstatymo 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-949/674-II-5-1 priedas 2022-05-

09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-6 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-29 teikimas LRV Nr. 3-684 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ 

SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo projektas ir Projektą lydinty 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-949/674-II-6-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-7 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-05-03 raštas EM Nr. 45 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ 

ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166 48 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn, 

• LSA 2022-05-04 raštas EM Nr. (18)-SD-289 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166  48 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn,  

o LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO NR. XIII-2166  48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

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

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dde0a831cad711ecb69ea7b9ba9d787b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dde0a831cad711ecb69ea7b9ba9d787b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be886b41ca1811ecb69ea7b9ba9d787b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be886b41ca1811ecb69ea7b9ba9d787b
3-684
3-684
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/05/220503_45_LSTA_pastabos_EM_del_AZ_dydziu_p.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d55a4e81cb6a11ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a452a1b1-54ad-447d-a5ea-a549306bc510
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d55a4e81cb6a11ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a452a1b1-54ad-447d-a5ea-a549306bc510
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kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-7-1 priedas 2022-05-

09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-8 priede pateikiama: 

• EM 2022-04-29 teikimas Nr. 3-684 LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ 

SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. 

NUTARIMO NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO 

PROJEKTAS ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-8-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-9 priede pateikiama: 

• VERT 2022-05-03 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo 

taisyklių, TN: tn, 

o Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektas ir Projektą lydintys 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-949/674-II-9-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-10 priede pateikiama: 

• VRM 2022-05-04 teikimas Nr. 1D-2467 dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo  

Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų derinimo 

TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo TN: tn 

ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straipsnių 

pakeitimo įstatymo TN: tn projektai ir Projektusa lydintys dokumentai (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-10-1 priedas 

2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-11 priede pateikiama: 

• UAB Tauragės ŠT pastabos dėl Daugiabučių vidaus sistemų privalomųjų reikalavimų 

pakeitimo projekto, 

• AB „Panevėžio energija Pastabos dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų pakeitimo projekto,  

• LŠTA 2022-05-05 raštas Nr. 48 EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS 

MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2018 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO, TN: tn, 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-04-29 raštas Nr. SD-1080 DĖL ENERGETIKOS 

MINISRERIJOS PATEIKTO DERINIMUI DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PAKEITIMO 

PROJEKTO, TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-12 priede pateikiama: 

3-684
3-684
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/baf9add1cb9a11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=1ack7l96un
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0ba12ac1cb9511ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=66a516eb-cae4-4465-904b-0a4ecd9cb5d5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fcf60531cb9511ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=66a516eb-cae4-4465-904b-0a4ecd9cb5d5
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/05/220505_48_LSTA_rastas_EM_del_privalomuoju_reikalavimu.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/05/220505_48_LSTA_rastas_EM_del_privalomuoju_reikalavimu.zip
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• VERT 2022-05-10 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-05-10 posėdžio: „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

motyvuoto sprendimo pradėti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo įstatymo 11 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“; „6. Dėl AB 

„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 metams 

koregavimo.“; „7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. 

birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, „5. Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo 

nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo.“ medžiaga TN: 

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

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

949/674-II-12-1 priedas 2022-05-09.zip). 

• VERT 2022-05-12 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-05-12 posėdžio: „3. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto 

įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2020 m.“; „4. Dėl AB 

„Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų 

viršutinės ribos 2023 metams koregavimo.“; „5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų 

neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.“: medžiaga TN: 

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

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

949/674-II-12-2 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-13 priede pateikiama: 

• AM 2022-05-05 teikimas Nr. (14)-D8(E)-2446 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL 

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. 

STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO 

PAKARTOTINIO DERINIMO TN: tn, 

• AM 2022-05-06 pranešimas. Siūloma, kad elektroninis statybos darbų žurnalas būtų 

privalomas statant ir valstybės biudžeto, ir  privačiomis lėšomis, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 

1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: 

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

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

949/674-II-13-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-II-13 priede pateikiama: 

• VERT 2022-05-06 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų 

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo, TN: 

tn, 

o Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos 

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

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-14-1 priedas 2022-05-

09.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-12/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-12/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-butu-privalomas-statant-ir-valstybes-biudzeto-ir-privaciomis-lesomis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-06/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ukio-subjektu-technologinio-finansinio-ir-vadybinio-pajegumo-ivertinimo-tvarkos-apra.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-06/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ukio-subjektu-technologinio-finansinio-ir-vadybinio-pajegumo-ivertinimo-tvarkos-apra.aspx
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Šio skyriaus IS-949/674-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2022-05-02 pranešimas. VERT teikia metinę veiklos ataskaitą už 2021 m., TN: tn, 

o VERT metinė veiklos ataskaita už 2021 m., TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-III-1-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-05-03 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2022-04-29 pranešimas. PRIIMTI PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS 

SĄLYGŲ IR BIOKURO TIEKIMO TIPINIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI, TN: tn, 

o Prekybos biokuro produktais sąlygos ir Biokuro tiekimo tipinės sąlygos su pakeitimais 

nuo 2022-05-02 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-949/674-III-2-1 priedas 2022-05-09.zip). 

• Baltpool 2022-05-05 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2022 M. BALANDIS; MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 M. 

BALANDIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-III-3 priede pateikiama  

• EM 2022-04-29 pranešimas. Lietuva sėkmingai įgyvendina energijos efektyvumo didinimo 

tikslus, TN: tn, 

• LEA 2022-05-05 pranešimas. ŽENKLIAI AUGANTIS LIETUVOS ENERGINIS 

EFEKTYVUMAS VIS DAR NEPAKANKAMAS, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ PAŽANGOS SIEKIANT NACIONALINIŲ 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ ATASKAITA TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-III-3-1 

priedas 2022-05-09.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl „Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo“, „Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planų“ ir „Civilinio mobilizacinio personalo rezervo“. (tiesioginės nuorodos 

tekste), 
o KRITERIJAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI 

ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, 
DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI 

SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ Suvestinė redakcija 

nuo 2021-05-01 ir ŪKIO SUBJEKTO, KITOS ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 
VALDYMO PLANO RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS Suvestinė redakcija 

nuo 2020-05-01 (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-III-

4-1 priedas 2022-05-09.zip). 
 

Šio skyriaus IS-949/674-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2022-04-29 pranešimas. VERT leido AB „Litgrid“ turėti nuosavybės teise ir 

eksploatuoti 1 MW, 1 MWh energijos kaupimo įrenginių sistemą, TN: tn, 

• VERT 2022-04-29 pranešimas. ACER paskelbė ES didmeninės elektros rinkos apžvalgą, 

TN: tn, 

o ES didmeninės elektros rinkos apžvalga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-III-5-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-teikia--metine-veiklos-ataskaita-uz-2021-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-teikia--metine-veiklos-ataskaita-uz-2021-m.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/priimti-prekybos-biokuro-produktais-salygu-ir-biokuro-tiekimo-tipiniu-salygu-pakeitimai-2/
https://www.baltpool.eu/lt/priimti-prekybos-biokuro-produktais-salygu-ir-biokuro-tiekimo-tipiniu-salygu-pakeitimai-2/
https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-balandis/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-sekmingai-igyvendina-energijos-efektyvumo-didinimo-tikslus
https://www.ena.lt/Naujiena/zenkliai-augantis-lietuvos-energinis-efektyvumas-vis-dar-nepakankamas/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-sekmingai-igyvendina-energijos-efektyvumo-didinimo-tikslus
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/vert-leido-ab-litgrid-tur%C4%97ti-nuosavybes-teise-ir-eksploatuoti-1-mw-1-mwh-energijos-kaupimo-irenginiu-sistema.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/acer-paskelbe-es-didmenines-elektros-rinkos-apzvalga.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/acer-paskelbe-es-didmenines-elektros-rinkos-apzvalga.aspx
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• VERT 2022-04-28 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos 

rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos, TN: tn, (tiesioginės nuorodos 

tekste), 

• VERT 2022-04-28 pranešimas. VERT nepatvirtino AB „Litgrid“ pateiktos prarastos 

apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonai, TN: tn, 

• VERT 2022-04-28 pranešimas. VERT ištyrė AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekso 

kombinuoto ciklo bloke įvykusio sutrikimo priežastis, TN: tn, 

• VERT 2022-05-03 pranešimas. VERT: kas gali atsitikti, jeigu vartotojas neatidžiai apmoka 

sąskaitas, TN: tn, 

• VERT 2022-05-03 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp UAB „Žvejų tinklapis“ 

bei UAB „Elektrum Lietuva“, TN: tn, 

• VERT 2022-05-02 pranešimas. VERT: UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ teisingai 

suskaičiavo mokestį už karštą vandenį, TN: tn, 

• VERT skelbia gautų pastabų vertinimą, susijusį su AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų 

kainų struktūra 2023 m., TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-949/674-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-05-04 raštas AM Nr. 47 DĖL STR 1.04.02:2011 „INŽINERINIAI 

GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI“ TAIKYMO PRAKTIKOS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-III-7 priede pateikiama  

• VERT INFO. dėl ŠKNM projekto. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-1 priede pateikiama:  

• AM 2022-04-29 pranešimas. Nuo gegužės 1-osios – statybos užbaigimo pokyčiai, TN: tn, 

• AM 2022-04-28 pranešimas. Medienos pramonės ir energetikos sektorių aprūpinimas 

mediena: rezervų yra, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-2 priede pateikiama  

• MILIJONUS LIETUVAI KAINAVUSIOS JĖGAINĖS GALI TAPTI PAČIŲ SAU 

PASPĘSTAIS SPĄSTAIS: RIZIKUOJAME ATSIDURTI ANT PAVOJINGOS RIBOS, 

2022 m. gegužės 2 d. Justė Ancevičiūtė www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-3 priede pateikiama 

• LEA 2022-05-03 pranešimas. VAŽIUOTI NAUDOJANT ELEKTROS ENERGIJĄ 

DAUGIAU NEI 2 KARTUS PIGIAU, TN: tn, 

• LEA 2022-05-02 pranešimas. PAŽANGIAUSI DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROJE – 

KURORTINIAI MIESTAI, TN: tn, 

o SAVIVALDYBIŲ DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROS PAŽANGOS 

VERTINIMAS 2021 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

žyma:IS-949/674-IV-3-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

• LEA 2022-05-05 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS, TN: tn. 

• LEA 2022-05-06 pranešimas. DEGALŲ KAINOS PASTARĄJA SAVAITĘ AUGO, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-4 priede pateikiama 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/viesoji-konsultacija-del-prognozuojamos-elektros-energijos-rinkos-kainos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/vert-nepatvirtino-ab-litgrid-pateiktos-prarastos-apkrovos-vertes-lietuvos-prekybos-zonai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/vert-istyr%C4%97-ab-ignitis-gamyba-elektrnu-komplekso-kombinuoto-ciklo-bloke-sutrikimo-priezastis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/kas-gali-atsitikti-jeigu-vartotojas-neatidziai-apmoka-saskaitas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/vert-isnagrinejo-ginca-kilusi-tarp-uab-zveju-tinklapis-bei-uab-elektrum-lietuva.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-uab-vilniaus-silumos-tinklai-teisingai-suskaiciavo-mokesti-uz-karsta-vandeni.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-skelbia-gautu-pastabu-vertinima-susijusi-su-ab-amber-grid-teikiamu-paslaugu-kainu-struktura-2023-m.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/05/220504_47_LSTA_rastas_del_IGG_reglamentavimo.docx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-geguzes-1-osios-statybos-uzbaigimo-pokyciai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/medienos-pramones-ir-energetikos-sektoriu-aprupinimas-mediena-rezervu-yra
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/milijonus-lietuvai-kainavusios-jegaines-gali-tapti-paciu-sau-paspestais-spastais-rizikuojame-atsidurti-ant-pavojingos-ribos.d?id=89958689
https://www.ena.lt/Naujiena/vaziuoti-naudojant-elektros-energija-daugiau-nei-2-kartus-pigiau/
https://www.ena.lt/Naujiena/pazangiausi-darnios-energetikos-pletroje-kurortiniai-miestai/
https://www.ena.lt/Naujiena/pazangiausi-darnios-energetikos-pletroje-kurortiniai-miestai/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas/
https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-pastaraja-savaite-augo/
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• A. MICKUS. ENERGINĖ KLASĖ IR REALUS ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS – BE 

RYŠIO? 2022-05-04 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-5 priede pateikiama 

• APVA 2022-05-04 pranešimas. NAUJŲ DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS PROJEKTŲ – 

UŽ 435 MLN. EURŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-6 priede pateikiama 

• KREIVYS APIE ES VEIKSMUS DĖL DUJŲ BEI LIETUVOS KLAIDĄ: TAI YRA 

MŪSŲ ĮGRIUVA, www.DELFI.lt, 2022 m. gegužės 4 d. TN: tn. 

• EM 2022-05-05 pranešimas. Oficialiai atidarytas Lietuvą ir Lenkiją sujungiantis dujotiekis 

GIPL, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-7 priede pateikiama 

• ERRA Spring‘22 narių naujienlaiškis, TN: tn, (titulinis), 

• ERRA Spring‘22 narių naujienlaiškis TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-IV-7-1 priedas 2022-05-09.pdf). 
 

Šio skyriaus IS-949/674-IV-8 priede pateikiama 

• PAŽADAI NEIŠSIPILDĖ: VILNIEČIŲ GALI LAUKTI DAR DIDESNĖS ŠILDYMO 

SĄSKAITOS, LNK žinios, LNK, 2022 m. gegužės 6 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-949/674-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_ Energetiko dienos konferencijos Energy day – 130 | Pranešimai. 

o Energetiko dienos konferencijos Energy day – 130 | Pranešimai (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-V-1-1 priedas 2022-05-09.zip). 
 

Šio skyriaus IS-949/674-V-2 priede pateikiama 

• INFO_EM PASITARIMAS DĖL ENERGETIKOS SPECIALISTŲ TRŪKUMO IR 

PROFESIJOS POPULIARINIMO. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-V-3 priede pateikiama 

• Kvietimas į renginį „Info dienos 2022 Lietuvoje“, TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ pranešimas MAŽOJI RENOVACIJA, TN: tn. 

• AB „Kauno energija 2022-05-05 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ PRISTATO 

DAUGIABUČIŲ ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIĄ PASLAUGĄ – 

MAŽĄJĄ RENOVACIJĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-2 priede pateikiama 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2022/05/04/a-mickus-energine-klase-ir-realus-energijos-sunaudojimas--be-rysio
https://www.apva.lt/nauju-daugiabuciu-renovacijos-projektu-uz-435-mln-euru/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-es-veiksmus-del-duju-bei-lietuvos-klaida-tai-yra-musu-igriuva.d?id=90134715
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/oficialiai-atidarytas-lietuva-ir-lenkija-sujungiantis-dujotiekis-gipl
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AM4AAMiKrdsAAABlORQAAA0gXiUAAAAAq6gAAPm4ABisXwBic68IzPmpQIIGTiKE4du_Xlm9_QAYETs/2/yas_oDqFDkZ6WXMjeRPGJA/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9hYm91dC11cy9uZXdzbGV0dGVyLw
https://erranet.org/about-us/newsletter/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pazadai-neissipilde-vilnieciu-gali-laukti-dar-didesnes-sildymo-saskaitos.d?id=90145325
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2022lt/
https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/bendrove-pristato-daugiabuciu-energetini-efektyvuma-didinancia-paslauga-mazaja-renovacija
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• AB „Šiaulių energija“ 2022-05-04 pranešimas IZOLIUOTI BENDRIEJI NAMO 

VAMZDYNAI – ŠILUMOS TAUPYMAS, MAŽESNĖS SĄSKAITOS IR ŠILTESNI 

NAMAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Kibernetinis saugumas. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-4 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA 2022-05-02 webinaro medžiaga_TES_CŠT sektoriaus tipiniai 

projektai_finansavimas iš ES SF 2021-2027 (tiesioginės nuorodos tekste), 

o 2022-05-02 webinaro medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-VI-4-1 priedas 2022-05-09.zip). 

• LŠTA INFO. VilniusTECH mokslininkai ir Rockwool atstovai dėl apžvalgos ir 

rekomedacijų 220425 LŠTA, TN: tn, 

o 2022-04-25 webinaro medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-VI-4-2 priedas 2022-05-09.zip). 

• LŠTA INFO. 220509_LŠTA pirmadienio webinaras_FuseBox OU_prekyba elektros 

balansavimo paslaugomis, 

• LSTA INFO. 2022-05-23  pirmadienio webinaras_TEC Consulting_projektų igyvendinimas 

EPCM metodu,  

• LŠTA ŠT įmonių vadovų 2022-05-05 ketvirtadienio pasitarimas. 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-5 priede pateikiama 

• VSD 2022-04-29 pranešimas. Lietuvos saugumo situacija pristatoma VSD veiklos 

ataskaitoje už 2021 m. ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, TN: tn, 

o VSD veiklos ataskaita už 2021 m. ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas TN: 

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

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

949/674-VI-5-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

Šio skyriaus IS-949/674-VI-6 priede pateikiama 

• Lietuvos standartizacijos departamento 2022-04-29 pranešimas. Išleistas aštuntasis 2022 m. 

LSD biuletenio numeris, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 8 

2022-04-29 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-949/674-VI-6-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

https://www.senergija.lt/naujienos/izoliuoti-bendrieji-namo-vamzdynai-silumos-taupymas-mazesnes-saskaitos-ir-siltesni-nam/
https://lsta.lt/aktualijos/nuotolinis-seminaras-katilu-futeruotes-apsauga-nuo-korozijos-termoizoliacines-medziagos/
https://www.vsd.lt/2022/04/29/lietuvos-saugumo-situacija-pristatoma-vsd-veiklos-ataskaitoje-uz-2021-m-ir-gresmiu-nacionaliniam-saugumui-vertinime/
https://www.vsd.lt/2022/04/29/lietuvos-saugumo-situacija-pristatoma-vsd-veiklos-ataskaitoje-uz-2021-m-ir-gresmiu-nacionaliniam-saugumui-vertinime/
https://www.lsd.lt/index.php?-1253049586
https://www.lsd.lt/index.php?-1253049586
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IS-949/674-I-1 priedas 
 

LRV 2022-05-02 informacinis pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 2 d.  

TN: tn  

 

2022 M. GEGUŽĖS 1 D. ŠALYJE NUSTOJO GALIOTI VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

Pagrindiniai reikalavimai ir rekomendacijos pandemijos metu 

 

Sveikatos paslaugos 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. prieš hospitalizaciją į gydymo įstaigą žmonėms nebereikia atlikti 

PGR tyrimo, tačiau įstaigos gali skirti COVID-19 patvirtinančius tyrimus asmenims, jaučiantiems 

ligos simptomus ar kitais atvejais, įstaigos nustatyta tvarka. 

Pacientų ir darbuotojų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo, srautų 

atskyrimo tvarką nustatyto kiekvienos gydymo įstaigos vadovas atskirai. Tačiau stacionarinėse 

gydymo įstaigose pacientus lankyti galima tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, 

kurių gali nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar 

jų dėvėjimas galėtų pakenkti sveikatos būklei. Gydymo įstaigoms taip pat paliekama teisė taikyti 

griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, todėl prieš vykstant į gydymo įstaigą reikėtų 

pasidomėti ten galiojančia tvarka. 

Viešasis transportas 

Rekomenduojama kaukes viešajame transporte dėvėti rytinio ir vakarinio piko metu. 

Apsauginės veido kaukės 

Rekomenduojama kaukes dėvėti viešose uždarose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur 

yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių, taip pat 

viešajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu. 

Sveikatos įstaigų pacientų ir darbuotojų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių 

dėvėjimo tvarką nustatyto kiekvienos gydymo įstaigos vadovas atskirai. Tačiau stacionarinėse 

gydymo įstaigose pacientus lankyti galima tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, 

kurių gali nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar 

jų dėvėjimas galėtų pakenkti sveikatos būklei. Gydymo įstaigoms taip pat paliekama teisė taikyti 

griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, todėl prieš vykstant į gydymo įstaigą reikėtų 

pasidomėti ten galiojančia tvarka. 

Bendrosios rekomendacijos 

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 

(pateikta žemiau). 

Saviizoliacija 

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. asmenims, kuriems patvirtina COVID-19 liga, privaloma 

izoliacija netaikoma. Žmogus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu jei per 24 val. 

nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai. Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama 

vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. 

Atvykimas iš užsienio  

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. keliautojams, atvykstantiems į Lietuvą iš bet kurios pasaulio 

šalies, netaikomi jokie su COVID-19 valdymu susiję reikalavimai: nebereikia prieš kelionę atlikti 

COVID-19 testo, net jei asmuo nėra persirgęs ar vakcinuotas, nereikia pildyti Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro anketos, taip pat neribojamas atvykimas užsieniečiams. 

Šalys taiko skirtingus reikalavimus keliautojams, todėl keliaujant į kitas šalis prieš kelionę 

rekomenduojama pasidomėti, kokius reikalavimus keliautojams taiko šalis, į kurią vykstama. 

REKOMENDACIJOS KELIAUTOJAMS (pateikta žemiau). 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
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://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/REKOMENDACIJOS%20GYVENTOJAMS.pdf
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Ribojimai%20ir%20rekomendacijos/2022-05-01%20rekomendacijos%20keliautojams.pdf
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IS-949/674-I-2 priedas 

 

TN: tn  
Byla Nr. 3/2021 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 

10 STRAIPSNIO 2 DALIES (2019 M. GRUODŽIO 20 D. REDAKCIJA) 2 PUNKTO 

ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI 

 

2022 m. gegužės 5 d. Nr. KT54-N5/2022 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, 

Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos 

Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, 

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei, 

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo įstatymo 1, 531 straipsniais, Teismo posėdyje 2022 m. balandžio 7 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 

konstitucinės justicijos bylą Nr. 3/2021 pagal pareiškėjo Panevėžio apygardos teismo prašymą Nr. 1B-17/2020 ištirti, ar 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46, 120 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalis (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) tiek, kiek joje 
nustatyta, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi. 

 

Konstitucinis Teismas 

nustatė:  

 

I 

Pareiškėjo argumentai 

1. Pareiškėjas Panevėžio apygardos teismas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs nagrinėjamą civilinę bylą, 

kurioje ginčas kilo dėl savivaldybės sudaryto vidaus sandorio, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2017 m. 

gegužės 2 d. redakcija) (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka pavedant mieste teikti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui. 

2. Pareiškėjo Panevėžio apygardos teismo prašymas Konstituciniam Teismui grindžiamas šiais pagrindiniais 

argumentais. 

2.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte nustatytas 

toks teisinis reguliavimas, pagal kurį, pasak pareiškėjo, savivaldybėms suteikiama galimybė savo nuožiūra, 

nepriklausomai nuo galimybės viešojo pirkimo būdu užtikrinti paslaugų prieinamumą, sudaryti vidaus sandorius ir, 

netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pavesti savivaldybės įmonėms teikti konkrečias paslaugas pagal 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008 m. rugsėjo 15 d. redakcija) (toliau – ir Vietos savivaldos 

įstatymas) 9 straipsnio 2 dalį (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija).  

Prašyme nurodoma, kad bet kurio valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo asmens (įskaitant savivaldybės 

valdomas įmones) dalyvavimas rinkoje ir konkuravimas su privačiais subjektais privalo būti aiškiai reglamentuotas. 

Pareiškėjo nuomone, Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (su 2019 m. gruodžio 20 d. pakeitimu) įtvirtintas teisinis 
reguliavimas galimai nepagrįstai suteikia privilegijuotą pranašumą savivaldybės įmonėms – jos gali išimtine tvarka 

sudaryti vidaus sandorius dėl viešųjų paslaugų teikimo. Taip, pasak pareiškėjo, paneigiamos privačių ūkio subjektų 

konkurencijos laisvė ir jų teisė dalyvauti savivaldybėms teikiamų viešųjų paslaugų pirkimo procedūroje, atitinkamai 

konkuruojant (paslaugų kokybe, kaina) su savivaldybės įmonėmis.  

Be to, kadangi ginčijamu teisiniu reguliavimu, pareiškėjo nuomone, įtvirtinta neribota savivaldybių teisė 

sudarant vidaus sandorius viešąsias paslaugas pirkti tik iš savivaldybės įmonių, t. y. praktikoje sudaryti vidaus sandorius 

ne tik išimtiniais, specialiais atvejais, bet ir šį būdą taikyti kaip įprastą viešųjų paslaugų pirkimo būdą, toks teisinis 

reguliavimas galimai prieštarauja ir konstituciniam teisinės valstybės principui. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b0e24020cc6a11ec8d9390588bf2de65
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2.2. Pareiškėjo vertinimu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (su 2019 m. gruodžio 20 d. 

pakeitimu) įtvirtintą teisinį reguliavimą savivaldybės turi neribotą teisę, sudarydamos vidaus sandorį, pasirinkti viešųjų 

paslaugų teikimo kainą, kuri gali ir viršyti rinkoje vyraujančias kainas. Savivaldybės įmonė, sudariusi vidaus sandorį su 

savivaldybe, atitinkamai įgyja galimybę dalyvauti kitų perkančiųjų organizacijų organizuojamose viešųjų paslaugų 

pirkimo procedūrose ir siūlyti mažesnius įkainius nei privatūs ūkio subjektai, kuriems teisė sudaryti vidaus sandorius su 

savivaldybėmis nebuvo suteikta. Tad, pareiškėjo nuomone, savivaldybėms ir savivaldybės įmonėms suteikus neribotą 

teisę sudaryti vidaus sandorius, nepagrįstai yra supriešinama tame pačiame viešųjų paslaugų teikimo sektoriuje 

veikiančios savivaldybės įmonės (finansuojamos savivaldybės lėšomis) ir privatūs ūkio subjektai; taip pažeidžiamos 
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatos.  

2.3. Ginčijamu teisiniu reguliavimu įtvirtinus, pasak pareiškėjo, minėtą besąlyginę savivaldybių teisę, kartu 

nebuvo įtvirtinta pareiga savivaldybėms rinktis efektyviausią ar ekonomiškiausią viešųjų paslaugų pirkimo būdą. Toks 

teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjo, suteikia galimybę savivaldybėms pavesti savivaldybės įmonėms teikti 

atitinkamas viešąsias paslaugas, nevertinant galimybių jas pirkti (inter alia pigiau arba efektyvesnes, kokybiškesnes) iš 

privačių ūkio subjektų, taip paneigiant savivaldybių pareigą siekti savivaldos bendruomenės gerovės ir perkamų viešųjų 

paslaugų kokybės gerinimo. 

Kadangi Konstitucijos 120 straipsnyje, kaip nurodo pareiškėjas, įtvirtinta valstybės pareiga iš valstybės 

biudžeto finansuoti savivaldybes ir įtvirtinti teisinį reguliavimą, kuris maksimaliai ribotų savivaldybių galimybes 

neefektyviai ir neracionaliai naudoti tokias lėšas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudarius sąlygas savivaldybėms 

nesilaikyti pareigos jų finansavimui skirtas lėšas naudoti efektyviai ir racionaliai, pažeidžiamos Konstitucijos 120 

straipsnio nuostatos. 
 

II 

Suinteresuoto asmens atstovės argumentai 

3. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo 

atstovės Seimo narės Ritos Tamašunienės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijamas teisinis 

reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.  

Suinteresuoto asmens Seimo atstovės pozicija grindžiama šiais argumentais. 

3.1. Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad ginčijamas teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytos vidaus 

sandorių sudarymo sąlygos, yra ne tik suderintas su Europos Sąjungos teise – pasak suinteresuoto asmens atstovės, jis 

yra net griežtesnis nei nustatytasis 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl 

viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/ES (toliau – ir Direktyva 2004/24/ES).  
Nei nacionalinė, nei Europos Sąjungos teisė, pasak suinteresuoto asmens atstovės, neapriboja perkančiosios 

organizacijos laisvės įgyvendinti jai patikėtas su viešuoju interesu susijusias užduotis naudojant savo išteklius (viena iš 

tokių savo išteklių rūšių yra savivaldybių valdomi juridiniai asmenys), ir ji gali, bet neprivalo kreiptis į kitus subjektus, 

nesusijusius su jos struktūra.  

3.2. Rašytiniuose paaiškinimuose pažymima, kad savivaldybė neturi prievolės sudaryti vidaus sandorį, o 

ginčijamu teisiniu reguliavimu jai tik suteikta teisė savarankiškai pasirinkti viešosios paslaugos teikimo organizavimo 

būdą – paskelbus konkursą pasirinkti komercinį viešosios paslaugos teikėją arba sudarius vidaus sandorį viešąją 

paslaugą pavesti teikti savo kontroliuojamam subjektui.  

Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostata, jog valstybė reguliuoja 

ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, neturėtų būti aiškinama kaip išimtinai ginanti privataus verslo 

interesus. Bendra tautos gerovė neatsiejama ir nuo tinkamo viešųjų paslaugų teikimo, o parinkti tinkamą jų teikimo 
organizavimo būdą yra savivaldybės pareiga, kurią įgyvendinant turi būti veikiama bendruomenės, o ne privačių 

subjektų interesais. Įgyvendindamos šią pareigą, savivaldybės turi turėti pakankamas ir tinkamas priemones, kurios 

leistų užtikrinti racionaliausio ir efektyviausio būdo pasirinkimą. Tuo tarpu viešieji pirkimai, kaip būdas organizuoti 

viešosios paslaugos teikimą, pasak suinteresuoto asmens atstovės, nebūtinai garantuoja kokybišką ir nepertraukiamą 

viešosios paslaugos teikimą. Kartu, kaip nurodoma rašytiniuose paaiškinimuose, nėra prielaidų teigti, kad subjekto 

veiklos efektyvumas ir viešosios paslaugos kaina priklauso nuo viešosios paslaugos teikėjo nuosavybės formos: mažą 

kainą gali užtikrinti tiek privatus, tiek savivaldybės valdomas juridinis asmuo. 

Savivaldybė, pasirinkdama viešosios paslaugos teikimo organizavimo būdą, turi atsižvelgti išimtinai į tai, 

kuriuo būdu bus sudarytos geriausios prielaidos užtikrinti tokios paslaugos teikimą. Kadangi teikiant viešąsias 

paslaugas, suinteresuoto asmens atstovės nuomone, esmine laikytina garantija, kad tokios paslaugos bus teikiamos, 

savivaldybės renkasi pavesti viešąją paslaugą teikti savo kontroliuojamiems viešųjų paslaugų teikėjams, kurių veiklai ir 

sprendimams jos gali daryti lemiamą įtaką ir taip užtikrinti, kad viešoji paslauga bus teikiama, tuo tarpu privačiam 
viešosios paslaugos teikėjui, esant tam tikroms sąlygoms, gali būti naudingiau (mažiau žalinga) nevykdyti sutarties ir 

neteikti paslaugų.  

3.3. Suinteresuoto asmens atstovė pažymi, kad dėl tam tikrų viešųjų paslaugų pobūdžio jų teikimo 

nepertraukiamumas laikytinas didesniu gėriu, nei privataus subjekto siekis užsitikrinti nenutrūkstamas pajamas ir 

garantuotą pelną. Atitinkamai įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į praktikoje kylančias problemas, kai taikant 

konkurencingą procedūrą parinkti viešosios paslaugos teikėjai neužtikrina tinkamo viešosios paslaugos teikimo, 

įstatyme nustatė kelias gyventojams reikšmingiausias viešąsias paslaugas, kurių teikimo sutrikimas ar nutrūkimas ypač 

neigiamai paveiktų savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę. Tokios įstatyme įtvirtintos viešosios paslaugos yra 

esminės ir savivaldybė turi turėti galimybę šioms paslaugoms teikti steigti savo viešųjų paslaugų teikėjus, ir tokia 
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praktika negali būti vertinama kaip ribojanti konkurenciją. Pasak suinteresuoto asmens atstovės, atsižvelgiant į tokių 

paslaugų svarbą, tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse vis dažniau pavedama tokias paslaugas teikti su savivaldybe 

susijusiems subjektams.  

3.4. Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, suinteresuoto asmens atstovė nurodo, kad vidaus sandorių 

sudarymas laikantis tam tikrų įstatyme nustatytų sąlygų vertintinas kaip tinkama praktika.  

Suinteresuoto asmens atstovė pabrėžia, kad perkančioji organizacija gali sudaryti vidaus sandorius tik esant 

visoms įstatyme nustatytoms sąlygoms. Ji pažymi ir tai, kad, sudarydama vidaus sandorius, savivaldybė turi laikytis 
konstitucinio atsakingo valdymo principo ir parinkti tokį viešųjų paslaugų pirkimo būdą, kuris būtų ekonomiškai 

naudingiausias ir geriausiai atitiktų viešąjį interesą. Be to, Viešųjų pirkimų įstatyme, siekiant inter alia užtikrinti 

skaidrumo principo laikymąsi sudarant vidaus sandorius, įtvirtintos nuostatos dėl vidaus sandorių sudarymo priežiūros.  

3.5. Kadangi pagal galiojantį teisinį reguliavimą vidaus sandoris gali būti sudaromas tik su tokiu juridiniu 

asmeniu, kuris gali tik ne daugiau nei 20 procentų pajamų užsidirbti rinkoje, tokių juridinių asmenų dalyvavimas 

rinkoje lygiais pagrindais su kitais subjektais, pasak suinteresuoto asmens atstovės, nedaro jokios įtakos konkurencijai, 

o pats vidaus sandoris tokiu atveju iš esmės prilyginamas organizacijos pavedimui savo pačios padaliniui vykdyti tam 

tikras funkcijas. Todėl, suinteresuoto asmens atstovės nuomone, taikant ginčijamą teisinį reguliavimą nesudaroma 

prielaidų savivaldybės įmonėms gauti pridėtinę vertę iš vidaus sandorio ir dėl to nesąžiningai konkuruoti rinkoje.  

 

III 

Byloje gauta medžiaga 

4. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gautos Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės Evelinos 

Dobrovolskos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministro Vinco Jurgučio, Lietuvos Respublikos 

valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno 

Keserausko, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Dariaus Vedricko, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės 

Romos Žakaitienės rašytinės nuomonės. 

 

Konstitucinis Teismas 

 

konstatuoja:  

 

I 

Tyrimo ribos 

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 

d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai įsigyjamos viešosios paslaugos, 

administruojamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, atitiktį Konstitucijos 46, 120 

straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. 

5.1. Pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamoje Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) nustatyta: 

„Vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje išdėstytos 

sąlygos ir kai: 

1) perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros 

kokybės ir prieinamumo arba 
2) įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi.“ 

Pareiškėjas prašo ištirti Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 

atitiktį Konstitucijai tik tiek, kiek joje nustatyta, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai įsigyjamos viešosios 

paslaugos, administruojamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi. 

Pažymėtina, kad pareiškėjas neprašo ištirti konstitucingumo tų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 

(2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) nuostatų, pagal kurias įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali būti 

sudaromas, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros 

kokybės ir prieinamumo, t. y. neprašo ištirti šios dalies 1 punkto konstitucingumo. 

Vadinasi, pareiškėjas abejoja tiek, kiek nurodyta, būtent Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 

m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto, pagal kurį vidaus sandoris įstatyme nustatytomis sąlygomis gali būti sudaromas, 

kai įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 
atitiktimi Konstitucijai. 

5.2. Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) nustatyta: 

„Savivaldybė gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo, arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka pavesti viešosios 

paslaugos teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, kai: 

1) teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų 

ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugos 

arba 
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2) teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų 

nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose, arba 

3) pagal šio įstatymo 91 straipsnį steigiant naują juridinį asmenį ar pavedant vykdyti šios viešosios paslaugos 

teikimą, kuris yra ūkinė veikla, jau veikiančiai savivaldybės valdomai įmonei buvo gautas Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos sutikimas.“ 

Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo ir kartu su juo pateiktos pareiškėjo nagrinėjamos civilinės bylos medžiagos, 

pareiškėjo nagrinėjamoje civilinėje byloje, kurią jis sustabdė ir kurioje kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamo 

teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, ginčas kilo dėl savivaldybės sudaryto vidaus sandorio, jai Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka pavedant mieste teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas jau įsteigtam viešųjų paslaugų 

teikėjui. 

Taigi pareiškėjas, prašydamas ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai tiek, kiek juo 

nustatyta, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis 

Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, iš tikrųjų abejoja šio teisinio reguliavimo konstitucingumu tik tiek, 

kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali būti sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka pavedant Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą 

jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui. 

5.3. Vadinasi, atsižvelgiant į pareiškėjo argumentus, jo nagrinėjamos civilinės bylos medžiagą, šioje 

konstitucinės justicijos byloje Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 

punkto atitiktis Konstitucijai tirtina tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali būti 

sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavedant Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 
dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui. 

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį inter alia Konstitucijos 46, 120 

straipsniams.  

6.1. Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta: 

„Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. 

Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. 

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. 

Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. 

Valstybė gina vartotojo interesus.“ 

Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijos 46 straipsniui, be 

kita ko, remiasi oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, suformuluotomis aiškinant šio straipsnio 1, 3, 4 dalių 
nuostatas. Šias savo abejones pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu įtvirtinus, pasak 

pareiškėjo, neribotą savivaldybių teisę sudarant vidaus sandorius viešąsias paslaugas pirkti tik iš savivaldybės įmonių, 

yra paneigtos privačių ūkio subjektų konkurencijos laisvė ir teisė savivaldybėse dalyvauti viešųjų paslaugų pirkimuose 

konkuruojant su savivaldybės įmonėmis paslaugų kokybe, kaina, supriešinti tame pačiame viešųjų paslaugų sektoriuje 

veikiančios savivaldybės įmonės (finansuojamos savivaldybės lėšomis) ir privatūs ūkio subjektai (taip pažeidžiant 

Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatas). 

Taigi, nors pareiškėjas prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį visam Konstitucijos 46 straipsniui, iš 

jo prašyme pateiktų argumentų visumos matyti, kad jis abejoja savo nurodyto ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi 

tik šio straipsnio 1, 3, 4 dalims. 

6.2. Konstitucijos 120 straipsnyje nustatyta: 

„Valstybė remia savivaldybes. 
Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai.“ 

Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijos 120 straipsniui, be 

kita ko, pabrėžia, kad savivaldybės yra atsakingos inter alia už tinkamą joms perduotų funkcijų vykdymą, jos, be kita 

ko, yra atsakingos už efektyvų ir racionalų savivaldybei skirtų lėšų naudojimą. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo 

visumos, pareiškėjas ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumu šiuo aspektu iš esmės abejoja dėl to, kad juo, 

pasak pareiškėjo, sudaromos prielaidos savivaldybių veikloje neužtikrinti Konstitucijos suponuojamų reikalavimų 

ūkinės veiklos teisiniam reguliavimui laikymosi. 

Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją, inter alia jos 120 straipsnio 2 

dalį, savivaldybės, laisvai ir savarankiškai veikdamos pagal ūkinę veiklą (inter alia atliekų tvarkymą) reguliuojančių 

įstatymų apibrėžtą kompetenciją, yra saistomos šalies ūkio konstitucinį pagrindą sudarančių principų ir kitų 

konstitucinių imperatyvų (2015 m. kovo 5 d. nutarimas). 

Taigi, nors pareiškėjas prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį visam Konstitucijos 120 straipsniui, 
iš jo prašyme pateiktų argumentų visumos matyti, kad jis abejoja nurodyto ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi tik 

Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai. 

6.3. Vadinasi, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo argumentus, tirtina ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktis 

inter alia Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai. 

7. Atsižvelgdamas į tai, šioje konstitucinės justicijos byloje Konstitucinis Teismas pagal pareiškėjo prašymą 

tirs, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui 

neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktas tiek, kiek 

pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali būti sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų įstatymo 
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nustatyta tvarka pavedant Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau 

įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui. 

 

II 

Ginčijamas ir su juo susijęs teisinis reguliavimas 

8. Seimas 1996 m. rugpjūčio 13 d. priėmė Viešųjų pirkimų įstatymą, kuris ne kartą buvo keičiamas ir (arba) 

papildomas, inter alia Seimo 2017 m. gegužės 2 d. priimtu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 

pakeitimo įstatymu (įsigaliojusiu 2017 m. liepos 1 d. (su tam tikromis išimtimis)), kuriuo Viešųjų pirkimų įstatymas 
išdėstytas nauja redakcija. 

8.1. Viešųjų pirkimų įstatymo tikslas – užtikrinti efektyvių ir skaidrių viešųjų pirkimų ir projekto konkursų 

atlikimą (1 straipsnio 1 dalis). Šis įstatymas reglamentuoja viešųjų pirkimų valdymo ir atlikimo tvarką, įskaitant viešojo 

pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą ir ginčų sprendimo tvarką, nustato viešųjų pirkimų subjektų teises, pareigas ir 

atsakomybę (1 straipsnio 2 dalis).  

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus trečiajame skirsnyje „Šio įstatymo reikalavimų 

netaikymo atvejai“ įtvirtintos išimtys (Viešųjų pirkimų įstatymo 6–10 straipsniai), kada Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatyti reikalavimai nėra taikomi; šiame skirsnyje įtvirtintas ir pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamas šio įstatymo 

10 straipsnis „Vidaus sandoriai“.  

Taigi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 1, 2 dalis, šio įstatymo I skyriaus trečiajame skirsnyje 

nustatytą teisinį reguliavimą šiame įstatyme įtvirtinti inter alia viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos reikalavimai, skirti, be 

kita ko, efektyvių ir skaidrių viešųjų pirkimų atlikimui užtikrinti, nėra taikomi, be kita ko, sudarant vidaus sandorius. 
8.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (su 2019 m. gruodžio 20 d. pakeitimu), kurio 2 dalies 2 punktas 

tiek, kiek nurodyta, ginčijamas šioje konstitucinės justicijos byloje, be kita ko, nustatyta: 

„1. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi vidaus sandoriams, kuriuos perkančioji organizacija sudaro su kita 

perkančiąja organizacija, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

1) perkančioji organizacija kitą perkančiąją organizaciją kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį 

padalinį, darydama lemiamą įtaką jos strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams, įskaitant sprendimus dėl: 

ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos; kitų ūkio subjektų akcijų įsigijimo arba 

perleidimo; teisės valdyti ūkio subjekto (subjektų) skyrius perdavimo. Tokią kontrolę gali atlikti ir kitas juridinis 

asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja perkančioji organizacija; 

2) per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos 

gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia 
perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) 

poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Jeigu kontroliuojama perkančioji organizacija vykdė veiklą trumpiau kaip 3 

finansinius metus, tai atitinkami rezultatai turi būti numatyti pagal jos veiklos planus; 

3) kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo. 

2. Vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje išdėstytos 

sąlygos ir kai: 

1) perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros 

kokybės ir prieinamumo arba 

2) įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi.“ 

Taigi Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje (su 2019 m. gruodžio 20 d. pakeitimu), be kita ko, nustatyta, 
kokiomis sąlygomis gali būti sudaromi vidaus sandoriai, kuriems netaikomi šio įstatymo reikalavimai (1 dalis), taip pat 

nustatyta, kad tokie sandoriai gali būti sudaromi tik išimtiniu atveju ir tik tada, kai, esant minėtoms nustatytoms 

sąlygoms, yra viena iš numatytų aplinkybių (2 dalis).  

8.2.1. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytos konkrečios sąlygos, kurias 

atitinkantiems vidaus sandoriams netaikomi šio įstatymo reikalavimai: 

– perkančioji organizacija (arba jos atitinkamai kontroliuojamas kitas juridinis asmuo) įstatyme nurodyta 

apimtimi turi kontroliuoti kitą perkančiąją organizaciją kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį; 

– nustatytą dalį kontroliuojamos perkančiosios organizacijos vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių 

turi sudaryti pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar jos kontroliuojamais 

juridiniais asmenimis, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti, – per paskutinius 3 metus jos turi 

sudaryti daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo 

sutarčių (išskyrus atvejus, kai kontroliuojama perkančioji organizacija veiklą vykdė trumpiau); 
– kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje neturi tiesiogiai dalyvauti privatus kapitalas. 

Pažymėtina ir tai, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį šiame įstatyme nustatyti 

reikalavimai nurodytiems vidaus sandoriams netaikomi tik tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos su kita 

perkančiąja organizacija sudaromi vidaus sandoriai atitinka visas minėtas šioje dalyje nustatytas sąlygas. 

8.2.2. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija), 

kurios 2 punktas tiek, kiek nurodyta, ginčijamas šioje konstitucinės justicijos byloje,  nustatyta, kada gali būti 

sudaromas vidaus sandoris:  

– vidaus sandoris gali būti sudaromas tik išimtiniu atveju; 
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– tokiu išimtiniu atveju vidaus sandoris galėtų būti sudarytas, jei būtų tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 

straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir 

– tik esant vienai iš nurodytų aplinkybių – kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti 

paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo (1 punktas) arba kai įsigyjamos viešosios 

paslaugos, administruojamos vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi (2 punktas). 

8.2.3. Pareiškėjo ginčijamu aspektu Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. 

redakcija) 2 punkte nustatytas teisinis reguliavimas aiškintinas kartu su jame nurodytos Vietos savivaldos įstatymo 9 

straipsnio „Viešųjų paslaugų teikimo administravimas“ 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 1 punkto 
nuostatomis.  

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 1 punktą 

savivaldybė, be kita ko, gali Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavesti viešosios paslaugos teikimą jau įsteigtam 

viešųjų paslaugų teikėjui, kai teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių 

vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros 

įstaigose paslaugos. 

Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualiu aspektu pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamame Viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte nustatytą teisinį reguliavimą 

aiškinant kartu su nustatytuoju jame nurodytos Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. 

redakcija) 1 punkto nuostatomis, konstatuotina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktą vidaus sandoris gali būti išimtiniu atveju sudaromas savivaldybei šio įstatymo 

nustatyta tvarka, be kita ko, nustatytas sąlygas atitinkančiam jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui pavedant vandens 
tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir 

tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugų teikimą. 

9. Pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamas Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas aiškintinas ir kitų Vietos savivaldos įstatymo 

nuostatų kontekste. 

9.1. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos“ (su 2021 m. kovo 

23 d. pakeitimu) 10 punkte, 12 punkte (2020 m. gegužės 21 d. redakcija), 17 punkte (2012 m. gruodžio 20 d. redakcija), 

25 punkte, 26 punkte (2021 m. kovo 23 d. redakcija), 30, 31, 33 punktuose nustatytą teisinį reguliavimą maitinimo 

švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, vandens 

tiekimo, nuotekų valymo ir šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo 

organizavimas, kuris pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2010 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktą 
išimtiniu atveju gali būti įstatyme nustatyta tvarka įgyvendinamas sudarant vidaus sandorį, priskirtas prie 

savarankiškųjų savivaldybių funkcijų, kurios pagal Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 8 dalį apibrėžiamos kaip 

inter alia viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. 

Pažymėtina, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio „Savivaldybių funkcijos“ 1 dalies 1 punktą 

savarankiškąsias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus 

bendruomenei ir šios interesais; įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą 

sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą; 

įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta 

įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. 

Pažymėtina ir tai, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2014 m. birželio 26 d. redakcija) 

viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami 
fiziniai ar juridiniai asmenys. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio „Viešųjų paslaugų teikimas“ 1 dalį 

savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams; pagal to paties straipsnio 5 dalį savivaldybė turi 

užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų 

teikiamos nuolat.  

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio „Viešųjų paslaugų teikimo administravimas“ 1 dalį (2019 m. 

vasario 14 d. redakcija) savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, be kita ko, 

nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdama 

viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. 

9.2. Pažymėtina, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnį „Vietos savivaldos principai“ vietos 

savivalda grindžiama teisėtumo principu (pagal kurį savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 

administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės 

aktų reikalavimus), taip pat veiklos skaidrumo ir viešumo principais (6, 10, 15 punktai). Taigi ir įgyvendindamos 
savarankiškąsias funkcijas savivaldybės privalo paisyti teisėtumo, veiklos skaidrumo ir viešumo principų. 

9.3. Apibendrinant Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, 4 straipsnio 6, 10, 15 punktuose, 5 

straipsnio 1 dalies 1 punkte, 2 dalyje (2014 m. birželio 26 d. redakcija), 6 straipsnio 10 punkte, 12 punkte (2020 m. 

gegužės 21 d. redakcija), 17 punkte (2012 m. gruodžio 20 d. redakcija), 25 punkte, 26 punkte (2021 m. kovo 23 d. 

redakcija), 30, 31, 33 punktuose, 8 straipsnio 1, 5 dalyse, 9 straipsnio 1 dalyje (2019 m. vasario 14 d. redakcija) 

įtvirtintą teisinį reguliavimą šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu, pažymėtina, kad: 

– savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams; 

– savivaldybė turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai ir kad tokios 

paslaugos būtų teikiamos nuolat; 
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– priimdamos sprendimus, kuriais įgyvendinamos jų savarankiškosios funkcijos, inter alia maitinimo švietimo, 

socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, vandens tiekimo, 

nuotekų valymo ir šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo organizavimo srityse, 

savivaldybės privalo, be kita ko, veikti bendruomenės interesais, paisyti teisėtumo (t. y. vadovautis įstatymų ir kitų 

teisės aktų reikalavimais), veiklos skaidrumo ir viešumo principų; šiais reikalavimais savivaldybės privalo vadovautis 

inter alia parinkdamos ir minėtų viešųjų paslaugų teikėjus, nustatydamos šių paslaugų teikimo būdą. 

9.4. Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualiu aspektu pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamame Viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą 
aiškinant kartu su nurodytomis Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 8 dalies, 4 straipsnio 6, 10, 15 punktų, 5 

straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies (2014 m. birželio 26 d. redakcija), 6 straipsnio 10 punkto, 12 punkto (2020 m. 

gegužės 21 d. redakcija), 17 punkto (2012 m. gruodžio 20 d. redakcija), 25 punkto, 26 punkto (2021 m. kovo 23 d. 

redakcija), 30, 31, 33 punktų, 8 straipsnio 1, 5 dalių, 9 straipsnio 1 dalies (2019 m. vasario 14 d. redakcija) nuostatomis, 

pažymėtina, kad savivaldybė, įgyvendindama jai priskirtas savarankiškąsias funkcijas, be kita ko, siekdama užtikrinti, 

kad maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, 

vandens tiekimo, nuotekų valymo ir šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo paslaugos būtų teikiamos 

nuolat ir kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai, dėl tokių viešųjų paslaugų teikimo gali Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka išimtiniu atveju (t. y. tik tada, jei tokių paslaugų teikimas, paisant inter alia veiklos skaidrumo ir 

viešumo reikalavimų, negali būti organizuojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirenkant paslaugų 

teikėją viešai, inter alia taikant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos reikalavimus) 

sudaryti vidaus sandorį, kuriam netaikomi šio įstatymo reikalavimai; tai gali būti atliekama, be kita ko, tik paisant 
teisėtumo principo, t. y. vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais. 

10. Pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamas Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktas aiškintinas ir kitų įstatymų nuostatų kontekste. 

10.1. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2020 m. gegužės 28 d. redakcija) (toliau – 

Viešojo administravimo įstatymas) 2 straipsnio 19 dalį viešoji paslauga – pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo 

subjektų nustatytus reikalavimus vykdoma šių subjektų prižiūrima veikla, kuria sukuriama valstybės ar savivaldybių 

garantuojama ir visuomenės nariams vienodai prieinama nauda. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 4 

dalies 4 punktą viešojo administravimo subjektai, kuriems yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, privalo 

nustatyti viešosios paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, vertinti viešosios paslaugos kokybę (vertinti viešosios 

paslaugos kokybę gali įpareigoti viešosios paslaugos teikėją). 

Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualiu aspektu pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamas Viešųjų 
pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto nuostatas aiškinant kartu su Viešojo 

administravimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalies, 20 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatomis, pažymėtina, kad pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktą savivaldybė Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka išimtiniu atveju gali vidaus sandorį, kuriam netaikomi šio įstatymo reikalavimai, dėl 

maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, 

vandens tiekimo, nuotekų valymo ir šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo 

sudaryti siekdama užtikrinti tokių paslaugų kokybę. 

10.2. Pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (2017 m. sausio 12 d. redakcija) (toliau – 

Konkurencijos įstatymas), kurio tikslas yra saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę (1 straipsnio 1 dalis), 4 straipsnio 

„Viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę“ 2 dalį viešojo administravimo 

subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus 
ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 

konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant 

įstatymų reikalavimus. 

Aiškinant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktą  

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo kontekste, pažymėtina, kad savivaldybė, 

priimdama sprendimą pavesti (sudarant vidaus sandorį) atitinkamų viešųjų paslaugų (vandens tiekimo, nuotekų valymo, 

šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, 

socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugų) teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, kurį ji 

(arba kitas jos atitinkamai kontroliuojamas juridinis asmuo), be kita ko, įstatyme nurodyta apimtimi kontroliuoja, 

privalo, prieš tai atlikdama, įvertinti tokio sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai ir inter alia nepriimti sprendimo, 

kuriuo teikiamos privilegijos arba diskriminuojami atskiri konkrečioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai ar jų grupės ir 

dėl kurių atsiranda arba gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio 
subjektams. 

11. Šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu apibendrinant pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčijamą 

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte įtvirtintą teisinį 

reguliavimą kartu su jame nurodytos Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 

1 punkto nuostatomis ir aiškinant jį kitų Viešųjų pirkimų įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatų, taip pat 

Viešojo administravimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo nuostatų kontekste, pažymėtina, kad: 

– Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte nustatyta, kada 

gali būti sudarytas vidaus sandoris, kuriam netaikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti reikalavimai: savivaldybė, 

inter alia įgyvendindama jai priskirtas savarankiškąsias funkcijas, be kita ko, organizuodama viešųjų paslaugų teikimą, 
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gali Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, sudarydama vidaus sandorį, pavesti jau įsteigtam viešųjų paslaugų 

teikėjui, kurį ji, be kita ko, įstatyme nurodyta apimtimi kontroliuoja (arba tai atlieka kitas jos kontroliuojamas juridinis 

asmuo), teikti vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių 

priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugas;  

– toks savivaldybės pavedimas teikti minėtas viešąsias paslaugas jau įsteigtam ir, be kita ko, įstatyme nurodyta 

apimtimi jos (arba kito jos atitinkamai kontroliuojamo juridinio asmens) kontroliuojamam viešųjų paslaugų teikėjui, 

sudarant vidaus sandorį galimas tik išimtiniu atveju (t. y. tik tada, jei tokių paslaugų teikimas, paisant inter alia veiklos 

skaidrumo ir viešumo reikalavimų, negali būti organizuojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirenkant 
paslaugų teikėją viešai, inter alia taikant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos 

reikalavimus), veikiant bendruomenės interesais ir siekiant, be kita ko, užtikrinti, kad tokios viešosios paslaugos būtų 

teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai, kad jos būtų kokybiškos; 

– prieš sudarant tokį vidaus sandorį turi būti įvertinta tokio sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, t. y. tai, 

ar sudarant vidaus sandorį konkrečiam viešosios paslaugos teikėjui neteikiama privilegijų, nediskriminuojami kiti šioje 

rinkoje veikiantys ūkio subjektai.  

 

III 

Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas ir  

šiai konstitucinės justicijos bylai aktuali Europos Sąjungos  

Teisingumo Teismo jurisprudencija 

12. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtinos ir aktualios kai kurių Europos Sąjungos teisės 
aktų, kuriais reglamentuojamos konkurencijos, taip pat viešųjų pirkimų taisyklės, nuostatos. 

12.1. Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Sąjunga sukuria vidaus 

rinką. Ji siekia Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis 

kainomis, didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės 

pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsauga ir aplinkos kokybės gerinimu. Ji skatina mokslo ir technikos pažangą.“ 

Pagal prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) pridėtą Protokolą (Nr. 27) dėl vidaus 

rinkos ir konkurencijos vidaus rinka apima sistemą, užtikrinančią, kad nebūtų iškreipta konkurencija. Taigi 

konkurencijos apsauga yra neatsiejama nuo Europos Sąjungos tikslų. 

12.2. Pagrindinės Europos Sąjungos konkurencijos taisyklės yra įtvirtintos SESV, inter alia jos 101–109 

straipsniuose (pavyzdžiui, taisyklės, susijusios su įmonių draudžiamais susitarimais, jų piktnaudžiavimu dominuojančia 

padėtimi ir valstybės pagalba). 
12.2.1. Pagal SESV 106 straipsnio 1 dalį, reguliuojant su valstybės įmonėmis ar įmonėmis, kurioms valstybė 

suteikia specialias ar išimtines teises, susijusius klausimus, valstybėms narėms yra draudžiama priimti naujus ar palikti 

galiojančius teisės aktus, kurie prieštarauja Sutarčių (ES sutarties ar SESV) nuostatoms, ypač SESV 18 straipsniui, 

kuriame įtvirtintas diskriminacijos dėl pilietybės draudimas, ir 101–109 straipsniams, kuriuose įtvirtintos konkurencijos 

taisyklės. 

SESV 106 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos 

paslaugas, arba pajamų gaunančioms monopolinėms įmonėms Sutartyse nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos 

taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių. 

SESV 106 straipsnio nuostatos yra susijusios su SESV 14 straipsniu, pagal kurį Sąjunga ir valstybės narės, 

nepažeisdamos ES sutarties 4 straipsnio ir šios Sutarties 93, 106 ir 107 straipsnių ir atsižvelgdamos į tai, kokią vietą tarp 

Sąjungos bendrųjų vertybių užima bendrus ekonominius interesus tenkinančios paslaugos ir koks yra jų vaidmuo 
skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą, pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir Sutarčių taikymo sritį rūpinasi, kad 

tokios paslaugos būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, ypač ekonominėmis ir finansinėmis, kurios leistų joms atlikti 

savo užduotis. 

12.2.2. Šiame kontekste paminėtina, kad pagal prie ES sutarties ir SESV pridėtą Protokolą (Nr. 26) dėl bendrus 

interesus tenkinančių paslaugų bendros Sąjungos vertybės, susijusios su bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis 

paslaugomis, visų pirma apima: svarbų nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir didelę veiksmų 

laisvę teikiant, pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias bendrus ekonominius 

interesus tenkinančias paslaugas; bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų įvairovę ir vartotojų poreikių bei 

prioritetų skirtumus dėl skirtingos geografinės, socialinės ar kultūrinės padėties; aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo 

lygį, lygias galimybes ir visuotinio prieinamumo bei vartotojų teisių propagavimą (1 straipsnis). 

Paminėtina ir tai, kad pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB 

dėl paslaugų vidaus rinkoje 70 konstatuojamąją dalį paslaugos gali būti laikomos bendrų ekonominių interesų 
paslaugomis tik tuo atveju, jeigu teikėjas jas teikia vykdydamas specialią, su visuomenės interesais susijusią užduotį, 

kurią atlikti jam pavedė valstybė narė; užduotis turėtų būti pavedama vienu ar keliais aktais, kurių formą nustato 

atitinkama valstybė narė ir kuriuose turėtų būti nurodytas tikslus specialios užduoties pobūdis. Pagal šios direktyvos 

17 straipsnį inter alia vandens paskirstymas ir jo tiekimas, atliekų tvarkymas gali būti priskirta prie bendrų ekonominių 

interesų paslaugų. 

12.2.3. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis 

įgyvendinama (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 priedas „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai“) 2014 m. vasario 

26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 

2004/18/EB. Šia direktyva nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų organizacijų vykdomos 
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pirkimo procedūros, atliekamos siekiant sudaryti viešąsias sutartis ir vykdyti projekto konkursus, jeigu jų numatoma 

vertė ne mažesnė nei 4 straipsnyje nustatytos vertės ribos (1 straipsnis). 

Paminėtina, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnį ši direktyva nėra taikoma viešosioms sutartims tarp 

viešojo sektoriaus subjektų – viešosioms sutartims, kurias perkančioji organizacija skiria privačiosios ar viešosios teisės 

reglamentuojamam juridiniam asmeniui, kurį ji, be kita ko, kontroliuoja panašiai kaip ir savo skyrius. Paminėtina ir tai, 

kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 1 straipsnio 4 dalį šia direktyva nedaroma poveikio valstybių narių teisei laisvai 

spręsti, laikantis Europos Sąjungos teisės, kokias paslaugas jos laiko bendrojo ekonominio intereso paslaugomis, kaip 

tos paslaugos turėtų būti organizuojamos ir finansuojamos laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir kokios konkrečios 
pareigos joms turėtų būti taikomos.  

Šiame kontekste pažymėtina, kad Teisingumo Teismas pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą 

priimtame prejudiciniame sprendime (2019 m. spalio 3 d. sprendimas byloje C-285/18), pateiktame inter alia dėl kai 

kurių Direktyvos 2014/24/ES nuostatų aiškinimo, be kita ko, konstatavo, kad: 

– Direktyva 2014/24/ES negali iš valstybių narių atimti laisvės pirmenybę teikti kuriam nors paslaugų teikimo, 

darbų atlikimo ar prekių tiekimo būdui; ši laisvė reiškia pasirinkimą, atliekamą etape, ankstesniame už sutarties 

sudarymo etapą, taigi ji neturėtų patekti į Direktyvos 2014/24/ES taikymo sritį (44 punktas); 

– valstybių narių laisvė pasirinkti paslaugų teikimo būdą, kuriuo naudodamosi perkančiosios organizacijos 

tenkins savo poreikius, taip pat išplaukia iš Direktyvos 2014/24/ES 5 konstatuojamosios dalies, kurioje skelbiama, kad 

„nė viena šios direktyvos nuostata neįpareigoja valstybių narių sudaryti paslaugų, kurias jos nori teikti pačios, teikimo 

sutarčių arba naudotis išorės paslaugomis, arba teikimą organizuoti kitu būdu nei sudarant viešąsias [viešojo pirkimo] 

sutartis, kaip apibrėžta šioje direktyvoje“, taip įtvirtinant Teisingumo Teismo jurisprudenciją, suformuotą iki minėtos 
direktyvos (45 punktas); 

– vis dėlto valstybių narių laisvė pasirinkti, jų nuomone, tinkamiausią darbų atlikimo ar paslaugų teikimo 

organizavimo būdą nėra neribota; priešingai, ji turi būti įgyvendinama laikantis pagrindinių SESV nuostatų, visų pirma 

laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų teikimo, taip pat iš jų išplaukiančių principų, kaip antai 

vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo (48 punktas); 

– paisydama šių apribojimų valstybė narė gali perkančiajai organizacijai nustatyti vidaus sandorio sudarymo 

sąlygas, kurios nenumatytos Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 1 dalyje, siekiant visų pirma užtikrinti paslaugų 

nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą (49 punktas); 

– pagal Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 1 dalį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje valstybė 

narė vidaus sandorio sudarymą, be kita ko, sieja su sąlyga, kad viešojo pirkimo sutarties sudarymas neleistų užtikrinti 

teikiamų paslaugų kokybės, jų prieinamumo ar nepertraukiamumo, jeigu etape iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
pasirenkant konkretų paslaugų teikimo būdą paisoma vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo ir skaidrumo principų (50 punktas); 

– Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 1 dalis, siejama su skaidrumo principu, turi būti aiškinama taip, kad 

valstybių narių taikomos vidaus sandorių sudarymo sąlygos turi būti įtvirtintos konkrečiose ir aiškiose pozityviosios 

viešųjų pirkimų teisės normose, kurios turi būti pakankamai prieinamos, o jų taikymas – numatomas, kad būtų išvengta 

bet kokio savivalės pavojaus, o tai nagrinėjamu atveju turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs 

teismas (57 punktas); 

– tai, kad vidaus sandoris, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 1 dalį, nepatenka į 

šios direktyvos taikymo sritį, nereiškia, kad valstybės narės ir perkančiosios organizacijos yra atleidžiamos nuo pareigos 

laikytis vienodo požiūrio, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (61 punktas). 

13. Šiai konstitucinės justicijos bylai aktuali ir Teisingumo Teismo jurisprudencija, susijusi, be kita ko, su 
konkurencijos taisyklių taikymu bendrų ekonominių interesų paslaugų sričiai. 

13.1. Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad atliekų tvarkymas gali būti laikomas bendrus ekonominius 

interesus tenkinančios paslaugos objektu (2000 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje C-209/98 Entreprenørforeningens 

Affalds/Miljøsektion (FFAD) prieš Københavns Kommune). 

Teisingumo Teismo jurisprudencijoje SESV 106 straipsnio 2 dalies nuostata aiškinama kaip reiškianti, kad 

valstybėms narėms leidžiama suteikti įmonėms, kurioms jos patiki teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, 

išimtines teises, kurios gali trukdyti taikyti Sutarties nuostatas konkurencijos srityje, jeigu konkurencijos apribojimai ar 

net visiškas konkurencijos pašalinimas kitų ūkio subjektų atžvilgiu yra būtinas siekiant užtikrinti įmonių, kurioms 

suteiktos išimtinės teisės, specialių uždavinių atlikimą (1993 m. gegužės 19 d. sprendimo byloje C-320/91 Baudžiamoji 

byla prieš Paul Corbeau 14 punktas, 2008 m. liepos 1 d. sprendimo byloje C-49/07 Motosykletistiki Omospondia 

Ellados NPID (MOTOE) prieš Elliniko Dimosio 44 punktas). Todėl reikia nustatyti mastą, kuriuo konkurencijos 

apribojimas ar net visiškas pašalinimas yra būtinas siekiant užtikrinti išimtinių teisių turėtojo galimybę vykdyti bendros 
ekonominės svarbos užduotį ekonomiškai priimtinomis sąlygomis (1993 m. gegužės 19 d. sprendimo byloje C-

320/91 Paul Corbeau 16 punktas). SESV 106 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygoms įvykdyti nebūtina, kad būtų kilusi 

grėsmė įmonės, kuriai patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugą, finansinei pusiausvyrai ar ekonominiam 

gyvybingumui; pakanka, kad, neturėdama ginčijamų išimtinių teisių, įmonė negalėtų vykdyti jai pavestų specialių 

užduočių, apibrėžtų pagal jai nustatytus įpareigojimus ir apribojimus, arba kad šias teises būtų būtina išlaikyti tam, kad 

jų turėtojas galėtų vykdyti bendros ekonominės svarbos užduotis, kurios jam buvo pavestos, ekonomiškai priimtinomis 

sąlygomis (2011 m. kovo 3 d. sprendimo byloje C-437/09 AG2R Prévoyance prieš Beaudout Père et Fils SARL 

76 punktas). 
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13.2. Paminėtina, jog Teisingumo Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad perkančiosios organizacijos, be kita 

ko, privalo laikytis Europos Sąjungos pirminės teisės nuostatų (inter alia buvusios Europos bendrijos steigimo sutarties 

43 ir 49 straipsnių) dėl įsisteigimo laisvės ribojimų ir laisvės teikti paslaugas apribojimų draudimo, vienodo požiūrio ir 

nediskriminavimo dėl pilietybės principų, taip pat iš jų išplaukiančios skaidrumo pareigos. Tačiau šios taisyklės ir jomis 

konkrečiai išreikšti bendrieji principai netaikomi, jeigu vietos valdžios institucija, kuri yra perkančioji organizacija, 

kontroliuoja subjektą, su kuriuo pasirašoma sutartis, analogiškai kaip savo tarnybas ir jeigu šis subjektas didžiąją dalį 

savo veiklos vykdo kartu su valdžios institucija ar institucijomis, kuriai (kurioms) jis priklauso (2009 m. rugsėjo 10 d. 

sprendimas byloje C-573/07 Sea Srl prieš Comune di Ponte Nossa). 
Abi šios sąlygos turi būti aiškinamos siaurai, ir tas, kas nori jomis pasiremti, turi įrodyti, kad iš tikrųjų yra 

išimtinių aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo galiojančių taisyklių (2006 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje C-

410/04 Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) prieš Comune di Bari ir AMTAB Servizio SpA 26 

punktas, 2005 m. spalio 13 d. sprendimo byloje C-458/03 Parking Brixen GmbH prieš Gemeinde Brixen ir Stadtwerke 

Brixen AG 63 punktas). Ši Sąjungos teisės normų taikymo išimtis, kai tenkinamos minėtos „analogiškos kontrolės“ 

vykdymo sąlygos, taikoma ir paslaugų koncesijai, ir viešajam paslaugų pirkimui (2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo 

sujungtose bylose C-182/11 ir C-183/11 Econord SpA prieš Comune di Cagno ir Comune di Varese ir Comune di 

Solbiate ir Comune di Varese 26 punktas). 

14. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas, 2015 m. kovo 5 

d. nutarime apibendrindamas Europos Sąjungos teisinį reguliavimą, susijusį, be kita ko, su bendrus interesus 

tenkinančių paslaugų teikimu, pažymėjo, kad:  

– konkurencijos taisyklės taikomos ir įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos 
paslaugas, jei šių taisyklių taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių; 

– atliekų tvarkymo paslaugos gali būti priskirtos prie bendros ekonominės svarbos paslaugų; 

– tais atvejais, kai atliekų tvarkymo paslaugą valstybės narės priskiria prie bendrus ekonominius interesus 

tenkinančių paslaugų, valstybių narių institucijos turi plačią diskreciją organizuoti šių paslaugų teikimą, kad būtų 

užtikrintas inter alia aukštas šių paslaugų kokybės, saugos ir prieinamumo lygis; 

– suteikti išimtines teises bendros ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms galima tik tuo atveju, 

kai suteikus tokias teises apriboti konkurenciją ar net visiškai ją pašalinti yra būtina dėl to, kad būtų įmanoma šias 

paslaugas teikti ekonomiškai priimtinomis sąlygomis; 

– konkurencijos principų, įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvės išimtys, inter alia taikomos bendrus 

ekonominius interesus tenkinančių paslaugų teikimo srityje ir sudarant sutartis tarp valstybės institucijų ir jų 

kontroliuojamų subjektų, turi būti aiškinamos siaurai; 
– pagal Europos Sąjungos teisę nedraudžiama valstybėms narėms nustatyti konkurencijos teisės požiūriu 

griežtesnių taisyklių, užtikrinančių didesnę apsaugą nuo priešingų konkurencijai veikų. 

 

IV 

Konstitucijos nuostatos ir oficialioji konstitucinė doktrina 

15. Šioje konstitucinės justicijos byloje tiriama Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali būti 

sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavedant Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 

dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 1, 

3, 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. 

16. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, konstitucinis teisinės valstybės principas – 
universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija; tai itin talpus konstitucinis 

principas, apimantis daug tarpusavyje susijusių imperatyvų. 

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – 

teisės viešpatavimas; konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai 

privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų; visų teisėkūros subjektų diskreciją 

riboja aukščiausioji teisė – Konstitucija; visi teisės aktai, visų valstybės ir savivaldybių institucijų bei pareigūnų 

sprendimai turi atitikti Konstituciją, jai neprieštarauti. 

17. Minėta, kad šioje konstitucinės justicijos byloje pagal pareiškėjo prašymą tiek, kiek nurodyta, tiriama 

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto atitiktis inter alia 

Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims.  

17.1. Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta: 

„Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. 
Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. 

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. 

Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. 

Valstybė gina vartotojo interesus.“ 

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinti principai sudaro 

vieną visumą – šalies ūkio konstitucinį pagrindą, todėl visų šio straipsnio dalių nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir 

viena kitą papildo; tarp jose įtvirtintų principų yra pusiausvyra, kiekvienas jų aiškintinas nepaneigiant kitų, o pažeidus 

kurioje nors vienoje straipsnio dalyje esančią teisės normą yra pažeidžiamos ar sudaromos prielaidos pažeisti ir kitose 

šio straipsnio dalyse išdėstytas teisės normas.  
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17.2. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suponuoja inter 

alia sutarčių sudarymo laisvę, sąžiningos konkurencijos laisvę, ūkio subjektų lygiateisiškumą ir kt.; jos yra 

neatsiejamos nuo galimybės asmeniui, norinčiam užsiimti ūkine veikla arba, priešingai, ja nebeužsiimti, be dirbtinių 

kliūčių patekti į rinką ir iš jos pasitraukti (inter alia 2006 m. gegužės 31 d., 2015 m. sausio 15 d., 2020 m. vasario 18 d. 

nutarimai). 

17.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, asmuo ja 

naudojasi laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų, apribojimų; nustatomais apribojimais neleistina paneigti 

tokias esmines ūkinės veiklos laisvės nuostatas kaip ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija; 
valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo, užtikrinti ir 

privataus asmens (ūkinės veiklos subjekto), ir visuomenės interesus, siekti ne atskirų asmenų gerovės, bet būtent 

bendros tautos gerovės, kuri neturi būti priešpriešinama paties ūkio subjekto, kurio veikla yra reguliuojama, taip pat 

asmenų, įsteigusių, valdančių tą ūkio subjektą arba kitaip su juo susijusių, gerovei, jų teisėms ir teisėtiems interesams; 

ūkinės veiklos tarnavimu tautos gerovei negalima grįsti ar pateisinti tokio jos reguliavimo, kuriuo tam tikro ūkio 

subjekto teisės ir teisėti interesai ribojami daugiau, nei būtina viešajam interesui užtikrinti, ūkio subjektams būtų 

sudarytos nepalankios, nevienodos ūkininkavimo sąlygos, būtų varžoma jų iniciatyva, nesuteikiama galimybių jai 

reikštis (inter alia 2002 m. balandžio 9 d., 2010 m. rugsėjo 29 d., 2015 m. kovo 5 d. nutarimai). 

17.4. Sąžiningos konkurencijos apsauga yra pagrindinis būdas užtikrinti asmens ir visuomenės interesų darną 

reguliuojant ūkinę veiklą, sukurti ūkio, kaip sistemos, savireguliaciją, skatinančią optimaliai paskirstyti ekonominius 

išteklius, veiksmingai juos panaudoti, didinti ekonominį augimą ir kelti vartotojų gerovę; nuostata, kad įstatymas saugo 

sąžiningos konkurencijos laisvę, reiškia įpareigojimą įstatymų leidėjui įstatymais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad 
nebūtų monopolizuojama gamyba ir rinka, būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė ir būtų numatytos priemonės 

ir būdai jai apsaugoti; konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija suponuoja draudimą ūkinę veiklą 

reguliuojančioms valstybės valdžios, savivaldybių institucijoms priimti sprendimus, kuriais yra ar gali būti iškreipiama 

sąžininga konkurencija, ir įpareigoja valstybės valdžios, savivaldybių institucijas teisinėmis priemonėmis užtikrinti 

sąžiningos konkurencijos laisvę (inter alia 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2015 m. sausio 15 d. nutarimai). 

17.5. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 46 straipsnio nuostatų turinys aiškintinas 

sistemiškai, viso konstitucinio reguliavimo kontekste; konstitucinės vertybės, kuriomis grindžiamas šalies ūkis, yra 

glaudžiai susijusios su kitomis konstitucinėmis vertybėmis (2005 m. gegužės 13 d., 2015 m. kovo 5 d., 2020 m. vasario 

18 d. nutarimai), inter alia su konstituciniu teisinės valstybės principu (inter alia 2008 m. gruodžio 4 d., 2010 m. 

rugsėjo 29 d., 2018 m. gegužės 4 d. nutarimai).  

18. Minėta, kad šioje konstitucinės justicijos byloje tiriama ginčijamo teisinio reguliavimo tiek, kiek nurodyta, 
atitiktis, be kita ko, Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai. 

Pagal Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalį savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją 

veikia laisvai ir savarankiškai. 

18.1. Pažymėtina, kad vietos savivalda yra įstatymo numatytų administracinių vienetų teritorinių 

bendruomenių valdžia (2002 m. gruodžio 24 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai); savavaldi teritorinė bendruomenė 

yra visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos dalis, todėl savivaldybių – teritorinių bendruomenių viešojo 

intereso negalima priešpriešinti visos valstybinės bendruomenės viešajam interesui, kurį pagal savo kompetenciją turi 

garantuoti ir valstybės institucijos (2005 m. liepos 8 d. nutarimas).  

Šiame kontekste paminėtinos inter alia aiškinant Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalį suformuluotos 

oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, susijusios, be kita ko, su savivaldybėms priskirtomis funkcijomis:  

– idant būtų veiksmingiau vykdomos, tam tikros funkcijos gali, o kai kada ir turi būti perduotos savivaldybėms 
(2008 m. kovo 5 d. nutarimas); pagal Konstituciją savivaldybių funkcijos gali būti nustatytos tik įstatymu; nė viena iš 

savivaldybėms priskirtų funkcijų nereiškia absoliutaus savivaldybių savarankiškumo atitinkamoje srityje (inter alia 

2002 m. gruodžio 24 d., 2008 m. kovo 5 d., 2015 m. sausio 15 d. nutarimai); vykdydamos priskirtas funkcijas, 

savivaldybės turi paisyti Konstitucijos ir įstatymų (2008 m. kovo 5 d., 2015 m. sausio 15 d., 2015 m. kovo 5 d. 

nutarimai); 

– viešasis interesas, kurį garantuoti turi ir vietos savivalda, kaip viena iš Konstitucijoje numatytų viešosios 

valdžios sistemų, taip pat tam tikru laikotarpiu visai visuomenei bei valstybei ir teritorinėms bendruomenėms iškylantys 

konkretūs uždaviniai yra dinamiški, kinta; dėl to įstatymų leidėjas gali, o tam tikrais atvejais ir turi įstatymu keisti 

(plėsti, siaurinti arba kitaip koreguoti) savivaldybėms perduotų funkcijų apimtį ir turinį, perduoti savivaldybėms 

vykdyti naujas funkcijas, kurių jos iki tol nevykdė, ir (arba) nustatyti, kad savivaldybės nebevykdo tam tikrų funkcijų, 

kurias iki tol vykdė (2005 m. liepos 8 d. nutarimas); 

– savivaldybės (jų institucijos), veikdamos pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją ir 
vykdydamos viešąjį administravimą ir (arba) teikdamos viešąsias paslaugas, garantuoja ne tik teritorinės bendruomenės 

viešąjį interesą, bet ir visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos viešąjį interesą, kurį pagal savo kompetenciją 

garantuoja ir valstybės institucijos (2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai).  

18.2. Šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu pažymėtina, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 120 

straipsnio 2 dalį, siekiant, be kita ko, užtikrinti viešąjį interesą, savivaldybėms įstatymu gali būti pavedama vykdyti 

inter alia funkcijas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu (kaip antai organizuoti teritorinei bendruomenei būtinų 

viešųjų paslaugų teikimą). Savivaldybės, įgyvendindamos tokias įstatymu joms pavestas funkcijas, inter alia 

organizuodamos teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą, privalo paisyti Konstitucijos ir įstatymų, 
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joms suteiktą kompetenciją įgyvendinti tik taip, kad būtų paisoma ne tik teritorinės bendruomenės viešojo intereso, bet 

ir visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos viešojo intereso. 

19. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad, kaip Konstitucinis Teismas konstatavo 2015 

m. kovo 5 d. nutarime, pagal Konstituciją, inter alia jos 120 straipsnio 2 dalį, savivaldybės, laisvai ir savarankiškai 

veikdamos pagal ūkinę veiklą (inter alia atliekų tvarkymą) reguliuojančių įstatymų apibrėžtą kompetenciją, yra 

saistomos šalies ūkio konstitucinį pagrindą sudarančių principų ir kitų konstitucinių imperatyvų. 

Konstitucinis Teismas 2015 m. kovo 5 d. nutarime konstatavo, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas su atliekų 

tvarkymu susijusius santykius ir perdavęs tam tikras atliekų tvarkymo organizavimo funkcijas savivaldybėms, pagal 
Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį privalo šią veiklą reguliuoti taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, – inter alia 

turi paisyti iš Konstitucijos 46 straipsnio kylančių imperatyvų, inter alia jame įtvirtintų asmens ūkinės veiklos laisvės ir 

iniciatyvos laidavimo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos reikalavimų, taip pat 29 straipsnyje 

įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo imperatyvo, 53 ir 54 straipsniuose įtvirtintų žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos 

imperatyvų; paisydamas šių konstitucinių imperatyvų, įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokį atliekų tvarkymo 

organizavimo teisinį reguliavimą, kad savivaldybės šioje srityje užtikrintų sąžiningos konkurencijos laisvę (inter alia 

kad atliekų tvarkymo rinka nebūtų monopolizuota, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas), taip pat 

vartotojų teisių, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą (inter alia kad būtų užtikrinta atliekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė). Pažymėtina, kad šios oficialiosios konstitucinės doktrinos 

nuostatos mutatis mutandis taikytinos ir įstatymų leidėjui reguliuojant su viešosiomis paslaugomis kitose ūkinės veiklos 

srityse susijusius santykius, kai jis yra perdavęs tam tikras šių viešųjų paslaugų teikimo organizavimo funkcijas 

savivaldybėms.  
20. Šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu pažymėtina, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 46 

straipsnio 1, 3, 4 dalis, 120 straipsnio 2 dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą, įstatymų leidėjas, siekdamas 

sudaryti prielaidas užtikrinti teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą, gali nustatyti, be kita ko, 

savivaldybei perduotų tokių viešųjų paslaugų teikimo organizavimo funkcijų įgyvendinimo teisinį reguliavimą. 

Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas diskreciją nustatyti tokį teisinį reguliavimą, turi paisyti šalies ūkio konstitucinį 

pagrindą sudarančių principų (inter alia Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintų asmens ūkinės veiklos laisvės ir 

iniciatyvos laidavimo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos reikalavimų) ir kitų konstitucinių 

imperatyvų (inter alia žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų), inter alia turi įtvirtinti savivaldybių pareigą 

teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą organizuoti taip, kad nebūtų monopolizuota tokių viešųjų 

paslaugų teikimo rinka, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas, taip pat kad būtų užtikrinta tokių viešųjų 

paslaugų prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė. Tik taip būtų paisoma ne tik teritorinės 
bendruomenės viešojo intereso, bet ir visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos viešojo intereso. 

 

V 

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto atitikties 

Konstitucijai vertinimas 

21. Kaip minėta, šioje konstitucinės justicijos byloje pagal pareiškėjo prašymą tiriama Viešųjų pirkimų 

įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkto tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis 

sąlygomis vidaus sandoris gali būti sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavedant Vietos 

savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, 

atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. 

22. Pareiškėjas savo abejones ginčijamo teisinio reguliavimo tiek, kiek nurodyta, atitiktimi savo nurodytoms 
Konstitucijos nuostatoms grindžia iš esmės tuo, kad juo, pasak pareiškėjo, savivaldybėms suteikta galimybė savo 

nuožiūra, nepriklausomai nuo galimybės viešojo pirkimo būdu užtikrinti paslaugų prieinamumą, sudaryti vidaus 

sandorius, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, ir taip pavesti savivaldybės įmonėms teikti 

konkrečias paslaugas. Taip, pareiškėjo nuomone, paneigiamos privačių ūkio subjektų konkurencijos laisvė ir jų teisė 

dalyvauti savivaldybėms teikiamų viešųjų paslaugų pirkimo procedūroje, atitinkamai konkuruojant (paslaugų kokybe, 

kaina) su savivaldybės įmonėmis, kartu pažeidžiami konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojami reikalavimai. 

Be to, pareiškėjo vertinimu, savivaldybėms ir savivaldybės įmonėms suteikus neribotą teisę sudaryti vidaus sandorius, 

nepagrįstai yra supriešinama tame pačiame viešųjų paslaugų teikimo sektoriuje veikiančios savivaldybės įmonės 

(finansuojamos savivaldybės lėšomis) ir privatūs ūkio subjektai, taip pažeidžiant Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies 

nuostatas. Tokiu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjo, suteikiant galimybes nesilaikyti pareigos savivaldybių 

finansavimui skirtas lėšas naudoti efektyviai ir racionaliai, paneigiama savivaldybių pareiga siekti savivaldos 

bendruomenės gerovės ir perkamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.  
23. Minėta, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymą jame įtvirtinti inter alia viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos 

reikalavimai, skirti, be kita ko, efektyvių ir skaidrių viešųjų pirkimų atlikimui užtikrinti, nėra taikomi, be kita ko, 

sudarant vidaus sandorius.  

Minėta ir tai, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 

punktą vidaus sandoris, kuriam netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, išimtiniu atveju gali būti sudarytas 

savivaldybei šio įstatymo nustatyta tvarka pavedant inter alia vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, 

atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba 

sveikatos priežiūros įstaigose paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, be kita ko, kurį ji (arba kitas jos 

atitinkamai kontroliuojamas juridinis asmuo) įstatyme nurodyta apimtimi kontroliuoja.  



 

28 

24. Sprendžiant dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 

punkto tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam 

teisinės valstybės principui, pažymėtina, kad, kaip minėta: 

– pagal Konstituciją, inter alia jos 120 straipsnio 2 dalį, siekiant, be kita ko, užtikrinti viešąjį interesą, 

savivaldybėms įstatymu gali būti pavedama vykdyti inter alia funkcijas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu (kaip 

antai organizuoti teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą); savivaldybės, įgyvendindamos tokias 

įstatymu joms pavestas funkcijas, inter alia organizuodamos teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą, 

privalo paisyti Konstitucijos ir įstatymų, joms suteiktą kompetenciją įgyvendinti tik taip, kad būtų paisoma ne tik 
teritorinės bendruomenės viešojo intereso, bet ir visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos viešojo intereso; 

– pagal Konstituciją, inter alia jos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalis, 120 straipsnio 2 dalį, konstitucinį teisinės 

valstybės principą, įstatymų leidėjas, siekdamas sudaryti prielaidas užtikrinti teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų 

paslaugų teikimą, gali nustatyti, be kita ko, savivaldybei perduotų tokių viešųjų paslaugų teikimo organizavimo 

funkcijų įgyvendinimo teisinį reguliavimą; įstatymų leidėjas, įgyvendindamas diskreciją nustatyti tokį teisinį 

reguliavimą, turi paisyti šalies ūkio konstitucinį pagrindą sudarančių principų (inter alia Konstitucijos 46 straipsnyje 

įtvirtintų asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos laidavimo, sąžiningos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos 

reikalavimų) ir kitų konstitucinių imperatyvų (inter alia žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų), inter alia 

turi įtvirtinti savivaldybių pareigą teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą organizuoti taip, kad nebūtų 

monopolizuota tokių viešųjų paslaugų teikimo rinka, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas, taip pat kad 

būtų užtikrinta tokių viešųjų paslaugų prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė; tik taip būtų paisoma 

ne tik teritorinės bendruomenės viešojo intereso, bet ir visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos viešojo 
intereso. 

24.1. Minėta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte 

nustatyta, kada gali būti sudarytas vidaus sandoris, kuriam netaikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti reikalavimai: 

savivaldybė, inter alia įgyvendindama jai priskirtas savarankiškąsias funkcijas, be kita ko, organizuodama viešųjų 

paslaugų teikimą, gali Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, sudarydama vidaus sandorį, pavesti jau įsteigtam 

viešųjų paslaugų teikėjui, kurį ji, be kita ko, įstatyme nurodyta apimtimi kontroliuoja (arba tai atlieka kitas jos 

kontroliuojamas juridinis asmuo), teikti vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių 

vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros 

įstaigose paslaugas.  

Minėta ir tai, kad toks savivaldybės pavedimas teikti minėtas viešąsias paslaugas jau įsteigtam ir, be kita ko, 

įstatyme nurodyta apimtimi jos (arba kito jos atitinkamai kontroliuojamo juridinio asmens) kontroliuojamam viešųjų 
paslaugų teikėjui sudarant vidaus sandorį galimas tik išimtiniu atveju (t. y. tik tada, jei tokių paslaugų teikimas, paisant 

inter alia veiklos skaidrumo ir viešumo reikalavimų, negali būti organizuojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka pasirenkant paslaugų teikėją viešai, inter alia taikant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų 

atlikimo tvarkos reikalavimus), veikiant bendruomenės interesais ir siekiant, be kita ko, užtikrinti, kad tokios viešosios 

paslaugos būtų teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai, kad jos būtų kokybiškos. 

Kaip minėta, prieš sudarant tokį vidaus sandorį pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. 

gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktą, turi būti įvertinta tokio sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, t. y. tai, ar 

sudarant vidaus sandorį konkrečiam viešosios paslaugos teikėjui neteikiama privilegijų, nediskriminuojami kiti šioje 

rinkoje veikiantys ūkio subjektai.  

24.2. Vadinasi, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 

punktą savivaldybė, prieš sudarydama su jau įsteigtu įstatyme nurodyta apimtimi jos (arba kito jos atitinkamai 
kontroliuojamo juridinio asmens) kontroliuojamu viešųjų paslaugų teikėju vidaus sandorį dėl minėtų viešųjų paslaugų 

teikimo, privalo įsitikinti, kad tokių paslaugų teikimas, paisant inter alia veiklos skaidrumo ir viešumo reikalavimų, 

negali būti organizuojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirenkant paslaugų teikėją viešai, inter alia 

taikant Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos reikalavimus, taip pat kad tik taip bus 

užtikrinta, kad tokios viešosios paslaugos būtų teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai, kad jos būtų 

kokybiškos; be to, turi būti įvertinta, ar sudarant vidaus sandorį konkrečiam viešosios paslaugos teikėjui neteikiama 

privilegijų, nediskriminuojami kiti šioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai. 

24.3. Konstatuotina, kad tokiu Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. 

redakcija) 2 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, aiškinamu sistemiškai kartu su tame punkte nurodytos Vietos 

savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 1 punkto nuostatomis, kitomis Viešųjų 

pirkimų įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, taip pat su Viešojo administravimo įstatymo, Konkurencijos 

įstatymo nuostatomis, sudaromos prielaidos savivaldybėms įgyvendinti įstatymu joms priskirtas savarankiškąsias 
funkcijas, susijusias su viešųjų paslaugų – vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, 

keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos 

priežiūros įstaigose paslaugų – teikimo organizavimu, sudarant vidaus sandorius, t. y. netaikant atitinkamų Viešųjų 

pirkimų įstatyme nustatytų reikalavimų, jei viešųjų paslaugų teikimas negali būti organizuojamas įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka viešai pasirenkant paslaugų teikėją. Tokiu išimtiniu atveju vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik 

tada, kai taip siekiama užtikrinti, kad minėtos viešosios paslaugos būtų teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi 

gyventojai, kad jos būtų kokybiškos, ir tik prieš tai įvertinus tokio sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai. 

24.4. Vadinasi, tokiu teisiniu reguliavimu sudarytos prielaidos savivaldybėms, organizuojant teritorinei 

bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą, paisyti šalies ūkio konstitucinį pagrindą sudarančių principų (inter alia 
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Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintų asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos laidavimo, sąžiningos konkurencijos 

ir vartotojų teisių apsaugos reikalavimų), kitų konstitucinių imperatyvų (inter alia žmonių sveikatos ir aplinkos 

apsaugos reikalavimų), inter alia teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą organizuoti taip, kad nebūtų 

monopolizuota tokių viešųjų paslaugų teikimo rinka, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas, taip pat kad 

būtų užtikrinta tokių viešųjų paslaugų prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė. 

24.5. Pabrėžtina, kad tik taip sistemiškai tiek, kiek nurodyta, ginčijamą Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 

2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su jame nurodytos 

Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 1 punkto nuostatomis, kitomis 
Viešųjų pirkimų įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, taip pat su Viešojo administravimo įstatymo, 

Konkurencijos įstatymo nuostatomis, toks teisinis reguliavimas vertintinas kaip nepažeidžiantis iš Konstitucijos 

46 straipsnio 1, 3, 4 dalių, 120 straipsnio 2 dalies, konstitucinio teisinės valstybės principų kylančių reikalavimų. 

25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 

(2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) 2 punktas tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris gali 

būti sudaromas savivaldybei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavedant Vietos savivaldos įstatymo 9 

straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, neprieštarauja 

Konstitucijai. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 531, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

 

nutaria:  

 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. 

redakcija, TAR, 2019-12-30, Nr. 21571) 2 punktas tiek, kiek pagal jį įstatyme nustatytomis sąlygomis vidaus sandoris 

gali būti sudaromas savivaldybei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pavedant Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų paslaugų teikimą jau įsteigtam viešųjų 

paslaugų teikėjui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

 

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

 

Konstitucinio Teismo teisėjai  Elvyra Baltutytė 

Gintaras Goda 
Vytautas Greičius 

Danutė Jočienė 

Giedrė Lastauskienė 

Vytautas Mizaras 

Algis Norkūnas 

Daiva Petrylaitė 
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IS-949/674-II-1 priedas 

 

SIŪLOMŲ ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKCIONAIS 

SANTRAUKA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJA, 
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LNŠGA nauji pasiūlymai (žalsvi) ir LŠTA patikslinantys komentarai 

bei pasiūlymai.      2022-05-03 

 

RINKOSE SU PAKANKAMA PASIŪLA VYKDOMI SPECIALŪS 
AUKCIONAI 

• būtinųjų pajėgumų aukcionas 

  

BŪTINŲJŲ PAJĖGUMŲ AUKCIONAS 

• Konkuruojama kas 5 metus vykstančiame aukcione dėl faktiškai patirtų 

pastoviųjų sąnaudų, nusidėvėjimo ir leistinos investicijų grąžos 

kompensavimo 

 

LŠTA: 

1. Šilumos gamybos įrenginių (ŠGĮ) poreikis turėtų būti nustatomas ar planuojamas 

Specialiaisiais šilumos ūkio planais (SŠŪP) 5 ar 10 metų laikotarpiui, pavyzdžiui. 

2. Jeigu CŠT sistemoje jau yra pakankamai ŠGĮ (100 % nominalaus poreikio), gaminančių 

šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), tai jie turi būti laikomi būtinaisiais ŠGĮ 

ir toliau gamina šilumą. 

3. Būtinųjų ŠGĮ faktinės kapitalo ir investicijų grąžos būtinosios sąnaudos įskaičiuojamos 

į reguliuojamas šilumos kainas ir apmokamos savininkams, nepriklausomai nuo gamybos 

aukcionų rezultatų, tačiau jiems įsipareigojant ir privalomai dalyvaujant visuose šilumos 

gamybos aukcionuose.  

4. Reikia sutarti, kuriam laikui „užfiksuojami“ ir paskirstomi faktiniai būtinieji 

investiciniai būtinųjų ŠGĮ kaštai: bazinės šilumos kainos laikotarpiui (3-5 metai), šilumos 

specialiojo plano galiojimo laikotarpiui, ŠGĮ buhalterinio nusidėvėjimo laikotarpiui, 

kiekvieno ŠGĮ pasiūlytam laikotarpiui, VERT nustatytam  laikotarpiui ar pan.?   
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5. Tolygus būtinųjų sąnaudų įskaičiavimas į reguliuojamas šilumos kainas padidins vasaros 

kainas, tačiau sumažins šalčiausių mėnesių kainas ir šildymo sąskaitas.        

 

VERT SPRENDIMU KONSTATUOJA PAKANKAMĄ PASIŪLĄ IR 
INICIJUOJA SPECIALIUOSIUS AUKCIONUS 

• Alternatyvus objektyvusis kriterijus – įrenginių suminė galia siekia 110 

procentų vidutinio CŠT 

sistemos šilumos poreikio; arba 

• Alternatyvus subjektyvusis kriterijus – VERT pagal nustatytą metodiką 

pripažįsta, kad yra kilusi 

grėsmė šilumos gamybos rinkos tvarumui CŠT sistemoje 

 

LŠTA: 

6. Jeigu CŠT sistemoje nėra pakankamai ŠGĮ (100 % nominalaus poreikio), gaminančių 

šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), tai organizuojamas būtinųjų šilumos 

gamybai pajėgumų aukcionas, kuriame gali dalyvauti centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 

įmonė ir nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), kurie siūlo technologiškai adekvačius 

poreikiams pajėgumus, naudojančius AEI, mažiausia sumine vidutine metine gaminamos 

šilumos kaina.  

7. Kiekviena savivaldybė parengia Šilumos ūkio specialųjį planą, kuriuo nustato kurie iš 

esamų ir būsimų šilumos gamybos įrenginių (ŠGĮ) tiek CŠT, tiek NŠG yra būtini 

patikimam ir efektyviam aprūpinimui šilumos energija.  

8. Visi būtinieji ŠGĮ skirstomi į kategorijas: dalyvaujančius šilumos gamybos aukcionuose ir 

pikinius (rezervinius). Pastarųjų pastovieji kaštai, pagal VERT nustatytus patikimumo 

kriterijus ir poreikį, įskaičiuojami į reguliuojamas šilumos kainas.   

 

VERT TURI DISKRECIJĄ NUSTATYTI AUKCIONŲ TVARKĄ 

• Konkrečią aukcionų įvedimo, organizavimo tvarką ir sąlygas nustato 

VERT 

 

LŠTA: 

9. VERT nustatyta tvarka pajėgumų aukcioną vykdo savivaldybė, kuri atsakinga už šilumos 

tiekimo organizavimą savo teritorijoje.   

 

BAZINIS AUKCIONAS 

• Vykdomas kas mėnesį, skirtas šilumos energijai supirkti, pasitelkiamas 

kartu su balansavimo 
aukcionu 

• Pasiūlymai teikiami taip, kad būtų paisoma VERT nustatytos 

balansavimo aukcionui 

rezervuotos nominalios įrenginių galios dalies 
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LŠTA: 

10. Baltpool organizuoja mėnesinį šilumos gamybos aukcioną, kiekvienai CŠT sistemai, kur 

veikia NŠG, pagal šilumos tiekėjo pateiktą preliminarią šilumos poreikių programą. Visi 

„aukcioniniai“ ŠGĮ dalyvauja mėnesiniame aukcione su 45-100 % (VERT nustatytu?) 

nominalios galios dydžiu. Pasiūlymuose neviršijama VERT taikoma palyginamųjų sąnaudų 

riba.  

a. Pavyzdžiui, esant vieninteliam NŠG kokia prasmė rengti ir balansavimo aukcioną. 

b. Kuo daugiau „aukcioninių“ ŠGĮ, tuo mažesnis turėtų būti galios dydis, su kuriuo 

dalyvaujama baziniame aukcione, kadangi šiame segmente nebus konkurencijos, o kainų 

dydį ribos tik VERT nustatyta palyginamųjų sąnaudų riba.   

c. Tuo tarpu balansavimo aukcione būtų reali konkurencija kiekvieną parą, jeigu būtų 

daug veikiančių (karštų) įrenginių su plačiu laisvos galios diapazonu 

d. Tokiu atveju dažną mėnesį gal net nereikėtų pikinių (rezervinių) katilų ir dujų 

naudojimo, jeigu bet kurį sustojusį ŠGĮ operatyviai gali pakeisti kiti veikiantys ŠGĮ.  

e. Baziniuose aukcionuose turi būti pasidengiamos kintamosios ir eksploatacinės sąnaudos 

ir uždirbamas papildomas pelnas dėka aukštesnio techninio efektyvumo. Minimalus % 

gali būti padiktuotas ir kitų technologinių aplinkybių.         

 

BALANSAVIMO AUKCIONAS 

• Vykdomas kas mėnesį, skirtas užtikrinti CŠT sistemos balansavimo 

funkciją ir minimizuoti 

šiandien naudojamų dujinių piko ir rezervo pajėgumų 

eksploatavimą 

 

LŠTA:  

11. Visi ŠGĮ tiek veikiantys dėl to, kad laimėjo mėnesinius aukcionus, tiek liekamosios šilumos 

šaltiniai ar kiti ŠGĮ privalo dalyvauti balansavimo aukcionuose, kuriems teikia laisvos 

disponuojamos galios pasiūlymus apibrėžtam ir tiksliai prognozuojamam laikotarpiui (1-3 

paroms), trūkstamos šiluminės galios poreikiui patenkinti. Pasiūlymų kainos negali viršyti 

VERT nustatytos palyginamųjų sąnaudų ribos.  

a. Čia atsiranda galimybė padengti papildomai gaminant šilumą kintamąsias sąnaudas ir 

gauti papildomo pelno dėka didesnio techninio efektyvumo.  

b. Per abu aukcionus pilna galia galėtų dirbti efektyviausi (naujausi) ŠGĮ, ypač 

kogeneracinės elektrinės. Danijoje joms taikomas prioritetas, superkant visą šilumą, 

kurios kaina automatiškai perskaičiuojama pagal elektros pardavimo kainas. Formulė iš 

anksto žinoma.  

c. Iš esmės tai konkurencija kintamųjų sąnaudų ribose – galėtų sumažinti šalčiausių 

mėnesių šilumos kainas ir sąskaitas. 

d. Neaišku kas operatyviai turėtų organizuoti balansavimo aukcioną (Baltpool ar CŠT 

operatorius)? 

e. Tiksli prognozė ir veikiančių „aukcioninų“ ŠGĮ rezervas padėtų sumažinti dujinių katilų 

ir pačių dujų poreikį žiemą?                  

 

12. Jeigu visų aukcionų kainų dydį ribos VERT palyginamųjų sąnaudų kartelė (priešingu 

atveju tik gamtinės dujos, jeigu jų iš viso bus) tai nėra prasmės visus ŠGĮ skirstyti į 

reguliuojamus ir nereguliuojamus.  

a. Pastovieji faktiniai kaštai būtinųjų ŠGĮ bus padengiami pagal faktą (bus įvertinta ar 

turtas su subsidija ar be jos). 
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b. VERT palyginamųjų sąnaudų ribos taikymas nebeleidžia piktnaudžiauti atskiriems ŠGĮ, 

todėl nėra prasmės dar kartą riboti pelną?   

 

13. Ribojamas visų ŠGĮ metinis leistinas maksimalių pajamų dydis, siekiant išvengti 

piktnaudžiavimo ir palaipsniui atsisakant gamtinių dujų naudojimo, nes jų kainos 

nebeformuos „kainų kepurės“? 

 

LŠTA INFO. Planuojamas atnaujintas „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelis?  

 

1. Kiekviena savivaldybė parengia Šilumos ūkio specialųjį planą, kuriuo nustato kurie iš 

esamų ir būsimų šilumos gamybos įrenginių (ŠGĮ) tiek CŠT, tiek NŠG yra būtini 

patikimam ir efektyviam aprūpinimui šilumos energija.  

 

2. Nesant pakankamos galios naudojančių atsinaujinančius išteklius ŠGĮ, tenkinančių 

nominalius CŠT sistemos poreikius, organizuojamas naujų pajėgumų įrengimo aukcionas.  

 

a. Kriterijai: atsinaujinanti energija, technologinis adekvatumas ir mažiausia suminė 

gaminamos šilumos kaina (esant pertekliniams galingumams). 

b. Kas turėtų organizuoti? NŠG labai bijo, kad savivaldybės gali proteguoti savų įmones...      

 

3. Visi būtinieji ŠGĮ skirstomi į kategorijas: dalyvaujančius šilumos gamybos aukcionuose ir 

pikinius (rezervinius). Pastarųjų pastovieji kaštai, pagal VERT nustatytą poreikį, turi būti 

įskaičiuojami į reguliuojamas šilumos kainas.   

 

4. „Aukcioninių“ būtinųjų ŠGĮ faktinės kapitalo ir investicijų grąžos būtinosios sąnaudos 

įskaičiuojamos į reguliuojamas šilumos kainas ir apmokamos savininkams, 

nepriklausomai nuo aukcionų rezultatų, tačiau jiems įsipareigojant ir privalomai dalyvaujant 

visuose šilumos gamybos aukcionuose.  

 

a. Kuriam laikui „užfiksuojami“ ir paskirstomi būtinieji investiciniai būtinųjų 

„aukcioninių“ ŠGĮ kaštai: bazinės šilumos kainos laikotarpiui (3-5 metai), šilumos 

specialiojo plano galiojimo laikotarpiui, ŠGĮ buhalterinio nusidėvėjimo laikotarpiui, 

kiekvieno ŠGĮ pasiūlytam laikotarpiui, VERT nustatytam  laikotarpiui ar pan.?   

b. Tolygus būtinųjų sąnaudų įskaičiavimas į reguliuojamas šilumos kainas padidins 

vasaros kainas, tačiau sumažins šalčiausių mėnesių kainas ir šildymo sąskaitas.        

 

5. Baltpool organizuoja mėnesinį šilumos gamybos aukcioną, kiekvienai CŠT sistemai, kur 

veikia NŠG, pagal šilumos tiekėjo pateiktą preliminarią šilumos poreikių programą. Visi 

„aukcioniniai“ ŠGĮ dalyvauja mėnesiniame aukcione su 45-100 % (VERT nustatytu?) 

nominalios galios dydžiu. Pasiūlymuose neviršijama VERT taikoma palyginamųjų sąnaudų 

riba. Pavyzdžiui, esant vieninteliam NŠG kokia prasmė rengti ir balansavimo aukcioną. Kuo 

daugiau „aukcioninių“ ŠGĮ, tuo mažesnis turėtų būti galios dydis, kad būtų reali 

konkurencija kiekvieną mėnesį. Mėnesiniuose aukcionuose turi būti pasidengiamos 

kintamosios ir eksploatacinės sąnaudos ir uždirbamas papildomas pelnas dėka aukštesnio 

techninio efektyvumo. Minimalus % gali būti padiktuotas ir kitų technologinių aplinkybių.         

 

6. Visi ŠGĮ tiek veikiantys dėl to, kad laimėjo mėnesinius aukcionus, tiek liekamosios šilumos 

šaltiniai ar kiti ŠGĮ privalo dalyvauti balansavimo aukcionuose, kuriems teikia laisvos 

disponuojamos galios pasiūlymus apibrėžtam ir tiksliai prognozuojamam laikotarpiui (1-3 

paroms), trūkstamos šiluminės galios poreikiui patenkinti. Pasiūlymai negali viršyti VERT 

nustatytos palyginamųjų sąnaudų ribos.  
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f. Čia atsiranda galimybė padengti papildomai gaminant šilumą kintamąsias sąnaudas ir 

gauti papildomo pelno dėka didesnio techninio efektyvumo.  

g. Per abu aukcionus pilna galia galėtų dirbti efektyviausi (naujausi) ŠGĮ, ypač 

kogeneracinės elektrinės. Danijoje joms taikomas prioritetas, superkant visą šilumą, 

kurios kaina automatiškai perskaičiuojama pagal elektros pardavimo kainas. Formulė 

iš anksto žinoma.  

h. Iš esmės tai konkurencija kintamųjų sąnaudų ribose – galėtų sumažinti šalčiausių 

mėnesių šilumos kainas ir sąskaitas. 

i. Neaišku kas operatyviai turėtų organizuoti balansavimo aukcioną (Baltpool ar CŠT 

operatorius)? 

j. Tiksli prognozė ir veikiančių „aukcioninų“ ŠGĮ rezervas padėtų sumažinti dujinių katilų 

ir pačių dujų poreikį žiemą?                  

7. Jeigu visų aukcionų kainų dydį ribos VERT palyginamųjų sąnaudų kartelė (priešingu 

atveju tik gamtinės dujos, jeigu jų iš viso bus) tai nėra prasmės visus ŠGĮ skirstyti į 

reguliuojamus ir nereguliuojamus.  

c. Pastovieji faktiniai kaštai būtinųjų ŠGĮ bus padengiami pagal faktą (bus įvertinta ar 

turtas su subsidija ar be jos). 

d. VERT palyginamųjų sąnaudų ribos taikymas nebeleidžia piktnaudžiauti atskiriems ŠGĮ, 

todėl nėra prasmės dar kartą riboti pelną?   
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IS-949/674-II-2 priedas 

 
2022 m. gegužės 4 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

(patikslinta) 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis 

ar 

papildomas 
komitetas 

(stadija) 

Komisijos išvados 
rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-05-04 

13.00–13.05 

III r. 108 k. 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  J. Urbanavičius 
J. Žaltkauskienė 

2. 

2022-05-04 

13.05–13.25 
III r. 108 k. 

XIVP-

1616 

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-

1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektas 

Papildomas  

3. 

2022-05-04 

13.25–13.40 

III r. 108 k. 

XIVP-

1617 

Elektros energetikos įstatymo Nr. 

VIII-1881 67 ir 69 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Papildomas  

4. 

2022-05-04 

13.40–13.55 

III r. 108 k. 

XIVP-

1615 

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 19(2) ir 19(3) straipsniais 
įstatymo projektas 

Papildomas  

5. 

2022-05-04 

13.55–14.00 

III r. 108 k. 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 
J. Žaltkauskienė 

Naujausi pakeitimai – 2022-04-28  

 

2022 m. gegužės 5 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė 
TN: tn  

 

Eil. 
Nr. 

Data, laikas, 
vieta 

Projekto 
Nr. 

Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 
komitetas 

(stadija) 

Komiteto 
išvados 

rengėjas, 

atsakingas 
tarnautojas 

1. 
2022-05-05 
08.30–08.31 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2022-05-05 

08.31–09.10 
Nuotoliniu 

XIVP-

1615 

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 19(2) ir 19(3) straipsniais 
įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

R. Petkūnienė 
R. O. Duburaitė 

3. 
XIVP-

1616 

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 
G. Paluckas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1616
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1616
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1617
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1617
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1616
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1616
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4. 
XIVP-
1617 

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 67 ir 69 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 
(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 
R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

5. 

2022-05-05 
09.10–09.40 

Nuotoliniu 

XIVP-
1570 

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 

23, 31, 39, 41, 48(2), 48(3), 48(4), 49, 
58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) 

straipsniu įstatymo projektas 

Papildomas 
(svarstymas) 

A. Kupčinskas 

G. Paluckas 
R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

6. 
XIVP-

1571 

Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 
20(1), 20(2), 22, 30, 32, 49 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1) ir 

20(3) straipsniais įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

A. Kupčinskas 
G. Paluckas 

Ž. Klimka 

7. 
2022-05-05 
09.40–09.45 

Nuotoliniu 

XIVP-

1459(3) 

Valstybės informacinių išteklių valdymo 

įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 
30, 39, 43(2), 43(3) straipsnių pakeitimo 

ir 7 straipsnio pripažinimo netekusius 

galios įstatymo projektas 

Pagrindinis 
(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Starkevičius 
A. Nekrošius 

I. Jurkšuvienė 

8. 

2022-05-05 

09.45–09.50 

Nuotoliniu 

XIVP-
996(2) 

Teisės gauti informaciją ir duomenų 

pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. 
VIII-1524 5 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Kupčinskas 

A. Nekrošius 

I. Jurkšuvienė 

9. 

2022-05-05 

09.50–10.00 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 
R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai – 2022-04-29  

 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo Projekto 

XIVP-1616 lyginamasis variantas, TN: tn, ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-

1881 67 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Projekto XIVP-1617 lyginamasis 

variantas, TN: tn, ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO  PAPILDYMO 192 IR 193 STRAIPSNIAIS įstatymo Projekto XIVP-1615 

lyginamasis variantas, TN: tn, ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 6, 9, 

16, 17, 20, 211, 22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483, 484, 49, 58, 59, 67, 711, 72 IR 74 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 201 STRAIPSNIU įstatymo Projekto XIVP-1570 

lyginamasis variantas, TN: tn, 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 Projekto XIVP-1571 

lyginamasis variantas, TN: tn, VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO 

ĮSTATYMO NR. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43², 43³ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 7 

STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS įstatymo Projekto XIVP-1459(3) 

lyginamasis variantas, TN: tn, TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR DUOMENŲ PAKARTOTINIO 

NAUDOJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1524 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo Projekto 

XIVP-996(2) lyginamasis variantas, TN: tn. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-II-2-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1617
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1617
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1459(3)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1459(3)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-996(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-996(2)
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19574
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
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Ekonomikos komitetas pritaria daliniam išaugusių energijos kainų kompensavimui 

buitiniams vartotojams ir verslui 

2022 m. gegužės 5 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų) 

TN: tn  

 

Šiandien Seimo Ekonomikos komitetas posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, vienbalsiai 

pritarė Dalies elektros energijos ir gamtinių dujų kainų kompensavimo paketo įstatymams (Nr. 

XIVP-1615–XIVP-1617), kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų sumažintos energijos kainų kilimo 

pasekmės gyventojams ir verslui. 

„Atsižvelgdami į susidariusią geopolitinę situaciją ir ekonomines aplinkybes, turime 

nedelsiant reaguoti ir priimti  reikiamus sprendimus, kad būtų užtikrinti svarbūs visuomenės ir 

valstybės interesai, išvengta ženklaus elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimo vartotojams 

ir energetinio skurdo rodiklių blogėjimo“, – pabrėžė Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys 

Starkevičius. Jis  pažymėjo, kad šio įstatymų paketo įgyvendinimui patikslintame valstybės 

biudžeto projekte numatytos lėšos (570 mln. eurų) dujų ir elektros kainų dalies kompensavimui ne 

tik gyventojams, bet, atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto posėdžiuose keltas problemas, ir parama 

verslui (120 mln. eurų). 

Komiteto posėdyje pateikti duomenys parodė, kad energijos kainos šiuo metu yra praktiškai 

„neprognozuojamos“: 2021 m. lapkričio mėn., Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) 

nustatant elektros visuomeninio tiekimo kainą 2022 m. I pusmečiui, prognozuota, kad vidutinė 

elektros kaina sieks 64 EUR/MWh, tačiau vidutinė kaina 2022 m. sausį–balandį buvo net 136 

EUR/MWh. 2022 m. sausio–balandžio mėn. didmeninė elektros kaina Lietuvoje išaugo 164 proc., 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m., o didmeninė dujų kaina išaugo net 405 proc., lyginant su 

tuo pačiu laikotarpiu 2021 m. 

Energetikos ministerijos parengtais įstatymų projektais siūloma, kad  Vyriausybei (ar 

jos įgaliotai institucijai) būtų suteikti įgaliojimai nustatyti tvarką, pagal kurią valstybės biudžeto 

lėšomis buitiniams vartotojams būtų kompensuojama dalis elektros energijos ir gamtinių dujų 

vartojimo išlaidų, o nebuitiniams vartotojams (verslui) būtų skiriama parama valstybės biudžeto 

lėšomis tokių išlaidų daliai sumažinti. 

Numatoma, kad kompensaciją buitiniams vartotojams sudarys: 

1) suvartotos elektros energijos kainos dalies kompensavimas (papildomos dedamosios 

prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimas; elektros energijos 

tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, dalies 

kompensavimas); 

2) suvartotų gamtinių dujų dalies kainos kompensavimas (papildomos dedamosios prie 

gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimas; gamtinių dujų tiekimo 

kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimas). 

Siūloma, kad įvertinusi VERT pateiktą informaciją ir biudžete numatytą lėšų dydį, 

Vyriausybė nustatytų minimalią 1 kWh elektros energijos kainą, žemiau kurios kompensacija 

buitiniams vartotojams nebūtų taikoma (t. y., būtų nustatytos kainos „grindys“), taip pat siūloma 

apibrėžti kompensacijos dydžius už 1 kWh elektros energijos ir (ar) 1 m3 gamtinių dujų buitiniams 

vartotojams kompensacijos mokėjimo laikotarpį, ne ilgesnį kaip 6 mėn. Kompensacijos buitiniams 

vartotojams galės būti taikomos, elektros ir dujų kainai išaugus daugiau nei 40 proc. ir  numačius 

tam lėšas valstybės biudžete. Kompensacijų buitiniams vartotojams administravimą atliks AB 

„Energijos skirstymo operatorius“. VERT užtikrins kontrolę, taikys sustiprintą elektros energijos ir 

gamtinių dujų tiekėjų kainodaros priežiūrą. 

Svarbu pabrėžti, kad teisės aktuose siūloma numatyti papildomus saugiklius: 

− tiekėjams draudžiama atlikti buitinių vartotojų sudarytų sutarčių pakeitimus (išskyrus, kai 

objektyviai pateisinamos priežastys), siekiant padidinti tiekimo veiklos dedamąją ar 

tiekimo veiklos maržą bei sumažinti vartotojui suteikiamą naudą; 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=280988
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− tiekėjams draudžiama savo rinkodarą ir kainodarą tiesiogiai ar netiesiogiai sieti su 

valstybės biudžeto lėšomis skiriamu daliniu kompensavimu; tiekėjai, teikdami savo 

pasiūlymus, kaip pagrindinę informaciją, privalės nurodyti savo siūlomą elektros 

energijos tiekimo kainą ir tik papildomai nurodyti elektros energijos kainą po pritaikyto 

dalinio kompensavimo. 

VERT prižiūrės kad tiekėjai nepiktnaudžiautų elektros energijos buitiniams 

vartotojams siūloma  ir taikoma elektros energijos tiekimo kainodara:  

− VERT prašymu, tiekėjai turės pateikti informaciją ir pagrindimą dėl elektros energijos 

buitiniams vartotojams taikomos ar taikytos elektros energijos paslaugų kainodaros; 

− VERT turės teisę pasitelkti nepriklausomo audito paslaugas tiekėjų pateiktai informacijai 

ir (ar) duomenų apie patirtas faktines elektros energijos įsigijimo sąnaudas patikrinti, 

siekiant įvertinti, ar dalinis kompensavimas panaudotas sąžiningai. 

Numatomos griežtos sankcijos tiekėjams už įstatymo nesilaikymą (bauda siektų iki 10 

proc. įmonės metinių pajamų). 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. lapkričio mėn. įstatymų pakeitimais galėjo pasinaudoti 

tik iš visuomeninio tiekėjo elektros energiją perkantys buitiniai vartotojai, t. y. išaugusių energijos 

kainų našta niekaip nebuvo mažinama nepriklausomų tiekėjų buitiniams vartotojams. Dabar 

siūlomos plačiai taikomos  visiems buitiniams vartotojams (tarp jų–  ir nepriklausomus tiekėjus 

pasirinkusiems buitiniams vartotojams) elektros energijos kainas mažinančios priemonės. 

Siūlomos tokios nuostatos, kad kainų augimo našta buitiniams vartotojams nenusikeltų į 

ateitį ir dėl to nebūtų pernelyg didelio neapibrėžtumo. Tai leistų toliau sklandžiai tęsti pradėtą 

elektros rinkos liberalizavimo procesą jo nestabdant ir neatidedant. Svarbu pažymėti, kad, jeigu 

elektros energijos kainos biržoje artimiausioje ateityje mažėtų, liberalizavimo pratęsimas 

(atidėjimas) būtų tinkamas siūlymas, tačiau įvertinant prognozę, kad visuomeninio tiekimo kaina 

2022 m. II pusm. Galėtų siekti apie 49 ct/kWh, tikėtina, kad tokiu atveju visuomeninio tiekimo 

kaina 2022 m. II pusm., taptų didesnė nei nepriklausomų tiekėjų elektros energijos kaina. 

Pažymint tai, kad šiuo metu situacijos tarptautinėse ir regioninėse energijos išteklių rinkose 

labai sunkiai prognozuojamos, Ekonomikos komiteto  priimti sprendimai įgalins neatidėliojant 

pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą ir padės išvengti energijos išteklių kainų šoko šalies 

gyventojams ir verslui. 

  

Ekonomikos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė,  

tel. (8 5) 239 6756, el. p. rasa.duburaite@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai – 2022-05-05 10:24 

Jolanta Anskaitienė 

_______ 
 

LŠTA INFO. Komentaras EK 2022-05-05 pranešimas 

 

Dėl elektros ir dujų tarifų kompensavimo: Kai Tarybos prognozuojami elektros energijos 

ir (ar) gamtinių dujų  tarifai, palyginti su taikomais tarifais, didėja daugiau kaip 40 procentų, 

siekiant sumažinti energijos išlaidas elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams 

vartotojams, įvertinus valstybės finansines galimybes, iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama 

energijos kainos dalis, tokiam kompensavimui  numatant lėšas atitinkamų metų valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – dalinis kompensavimas). 

Šiame straipsnyje nustatytas dalinis kompensavimas skirtas visiems elektros energijos ir (ar) 

gamtinių dujų buitiniams vartotojams ir negali būti didesnis kaip 60 procentų galutinės elektros 

energijos kainos ir (ar) 80 procentų galutinės gamtinių dujų kainos, taikomos elektros energijos ir 

(ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams. 

Esmė kaip dabar elektros ir dujų tarifuose – neleis branginti daugiau 40 proc. Skirtumą 

dengs valstybė, nepriklausomai, kokį elektros tiekėją būsi pasirinkęs, tad galima rinktis ir brangųjį 

Ignitį. Klausimas, kaip būtų, jei pvz. Ignitis kaina auga daugiau kaip 40 proc., tai kokia dalimi šią 

mailto:rasa.duburaite@lrs
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kaina kompensuoja, nes pavyzdžiui, kokio nepriklausomo tiekėjo UAB „Elekroblabla“ kaina didės 

mažiau 40 proc ir jam valstybė nedengs kainos... ar nebus dirbtinai piginama Igničio elektra, jam 

pritraukiant daugiau vartotojų... 

Įstatymų projektus galima rasti: 

 https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593  
 

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  

 
__________ 

 

2022 m. gegužės 11 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos bendrų klausymų darbotvarkė 

TN: tn  
 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 
papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos 
išvados rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-05-11 

13.00–13.20 

I r. 404 k. 

XIVP-
1570 

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 
22(2), 23, 31, 39, 41, 48(2), 48(3), 

48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 20(1) straipsniu įstatymo 
projektas 

Papildomas 
(klausymai) 

A. Gedvilienė 
A. Gedvilas 

J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

2. 
2022-05-11 
13.20–13.40 

I r. 404 k. 

XIVP-

1571 

Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 

14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 49 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 
papildymo 13(1) ir 20(3) straipsniais 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(klausymai) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 
J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

3. 
2022-05-11 
13.40–14.00 

I r. 404 k. 

XIVP-

1572 

Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 

14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 
29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, 

dvyliktojo skirsnio pavadinimo 

pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 

15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-

1001 5, 7 ir 15 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(klausymai) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 
J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

4. 

2022-05-11 

14.00–14.10 

I r. 404 k. 

XIVP-
1573 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 
3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 
(klausymai) 

A. Gedvilienė 
A. Gedvilas 

J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19593
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=19696
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1572
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1572
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1573
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1573
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5. 
2022-05-11 
14.10–14.20 

I r. 404 k. 

XIVP-

1574 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 

straipsnių ir 2 priedo pakeitimo 
įstatymo projektas 

Papildomas 

(klausymai) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 
J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

6. 
2022-05-11 
14.20–14.30 

I r. 404 k. 

XIVP-

1575 

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-
1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(klausymai) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 
J. Urbanavičius 

R. L. 

Matusevičiūtė 

Naujausi pakeitimai - 2022-05-06  
_____________ 

 

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 23, 31, 39, 41, 

48(2), 48(3), 48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) 

straipsniu įstatymo projekto XIVP-1570; Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

2, 3, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1) ir 

20(3) straipsniais įstatymo projekto XIVP-1571; Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. 

XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, 

dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo 

papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5, 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

XIVP-1572; Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 3 

straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto XIVP-1573; Specialiųjų žemės naudojimo 

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

XIVP-1574; Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 

XIVP-1575 lyginamieji variantai, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

949/674-II-2-2 priedas 2022-05-09.zip). 

________ 

 

2022 m. gegužės 11 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Svarstomas klausimas 

Komiteto išvados rengėjas, 

atsakingas tarnautojas 

1. 

2022-05-11 

10.00–10.01 

Nuotoliniu 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 
K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 2022-05-11 

10.01–11.00 

Nuotoliniu 

Laukiantys šilumos ūkio iššūkiai: - 

nepriklausomų šilumos gamintojų problemos  

Kviečiami dalyvauti: 

Energetikos ministerijos, 

 Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos,  

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų 

asociacijos,  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai 

A. Kupčinskas 

Ž. Klimka 

3. 
- Vilniaus kogeneracinės jėgainės darbų 

eigos pristatymas  

A. Kupčinskas 

Ž. Klimka 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1574
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1574
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1575
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1575
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1570
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1571
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1572
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1573
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1574
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1575
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19703
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Kviečiami dalyvauti: 

 Energetikos ministerijos, 

 Finansų ministerijos,  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos,  

Vilniaus kogeneracinės jėgainės,  

AB „Ignitis grupė“ atstovai 

4. 

2022-05-11 

11.00–11.10 

Nuotoliniu 

Kiti klausimai 
K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai - 2022-05-06  
_______ 

 

2022 m. gegužės 10 d. Ekonomikos komiteto neeilinio posėdžio darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-05-10 

08.45–08.46 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2022-05-10 

08.46–09.00 

Nuotoliniu 

XIVP-

1615(2) 

Energetikos įstatymo Nr. 

IX-884 papildymo 19(2) ir 

19(3) straipsniais įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

Naujausi pakeitimai - 2022-05-06  
_______ 

 

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 papildymo 19(2) ir 19(3) straipsniais įstatymo projekto XIVP-

1615(2) lyginamasis variantas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

949/674-II-2-3 priedas 2022-05-09.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19704
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1615(2)
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IS-949/674-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų  registre,  kodas 188602370 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei   2022-04-29 Nr. 22-401(3) 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

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

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

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

Įstatymo projekto rengimą paskatino kelios priežastys:  

Pirma, įgyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 

XIV-72 patvirtinta Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 162.4 nuostata 

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

sudarytos galimybės naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. 

Skatinsime gyventojus, turinčius individualius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius, 

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

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

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 

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

įstatymo pakeitimo įstatymo projektą <...>, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos viešosios 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos“;  

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

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

vandens direktyva) nuostatos. 

Įstatymo projekto tikslai: 

- užtikrinti nacionalinių ir Europos Sąjungos įsipareigojimų teikti kokybiškas geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams įgyvendinimą; 

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

pajamų; 

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

nuotekų tvarkymo sistemų naudojimo, priežiūros ir kontrolės reglamentavimą; 

- perkelti Geriamojo vandens direktyvos nuostatas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6309d600c7c011ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=bf0e9a9d-a413-4916-ac06-46dc496d36d4
http://www/
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Vietos savivaldos įstatymo projekto tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą su Įstatymo 

projekto nuostatomis. 

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

nauda, kurios tikimasi: 

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu neefektyvi vandentvarkos įmonių veikla neužtikrina geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės, 

sektoriaus tvarumo, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimo. 

Šalyje geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 

gyventojams skiriasi 3 kartus1: 

-  Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios paslaugų kainos kai kuriuose 

regionuose siekia daugiau kaip 2 kartus, o Lietuvos mastu kainų skirtumas 

siekia 3 kartus. Vertinant paslaugų kainą pagal gyventojų skaičių 

regionuose, pastebėta, kad tuose regionuose, kuriuose gyvena daugiau 

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

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

- Didesnes pajamas gaunantys miestų gyventojai už paslaugas moka 

mažiau, nei regionų ar savivaldybių gyventojai, kurių darbo užmokestis 

daug mažesnis. Vertinant paslaugų kainą ir vidutinio darbo užmokesčio 

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

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

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

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

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

yra vienas didžiausių (1 034,60 Eur).  

- Prastėjantys demografiniai rodikliai Lietuvoje. Vadovaujantis gyventojų 

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

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

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

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

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

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

esant nedidelei paslaugų kainai ir nekintančiam metiniam vandens 

suvartojimui, investicijų atsiperkamumo laikotarpis yra gana didelis (nuo 

15 iki 26 metų), todėl prastėjantys demografiniai rodikliai Lietuvoje  

pailgins šių investicijų atsiperkamumą ir didins paslaugų kainą ir kainų 

skirtumus. 

Žemas daugelio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas teikiančių įmonių veiklos efektyvumas: 

- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus vertinimas 

atskleidė, kad savivaldybėse ir vandentvarkos įmonėse situacija labai 

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

finansinių licencijuojamos veiklos kriterijų arba turi  blogus finansinius 

rodiklius, o teikiamų paslaugų kainos ženkliai didesnės, nei sektoriaus 

vidurkis. Tokioms įmonėms kyla sunkumų investuojant į infrastruktūros 

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

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

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

_final(1).pdf 
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trūkstant lėšų prastos būklės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo tinklams renovuoti ar keisti, ateityje išaugs avarijų skaičius, 

infiltracijos lygis, dar labiau padidės įmonių veiklos sąnaudos, suprastės 

paslaugų užtikrinimas, nebus užtikrinamos kokybiškos paslaugos šalies 

gyventojams. Dėl šios situacijos daliai vandentvarkos įmonių kyla rizika 

artimiausioje ateityje neįgyvendinti 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos 

direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (toliau – Miesto 

nuotekų direktyva) reikalavimų. Išskirta 20 rizikingiausių įmonių, kurių 

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

kurios aptarnauja aglomeracijas, neatitinkančias Nuotekų direktyvoje 

nustatytų tikslų ir 7 įmonės, kurių finansinis pajėgumas 2018 m. nebuvo 

pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti. Taip pat, siekiant įgyvendinti 

naują Geriamojo vandens direktyvą, reikalinga tolesnė geriamojo vandens 

tiekimo plėtra, didesnė vandens tiekėjo atsakomybė, papildomi vandens 

kokybės rodikliai reikalavimai, kuriems įgyvendinti bus reikalingos 

investicijos. 

- Neįgyvendinamas sąnaudų susigrąžinimo principas. Neužtikrinamas 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus tvarumas 

ateityje. Sektorius neprisitaikęs gyventi be Europos Sąjungos subsidijų. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų srityje taikomas 

sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, 

reikalingas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 

paslaugoms teikti, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, 

abonentams ir vartotojams priimtinomis sąlygomis naudotis geriamuoju 

vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat 

aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti. Šiuo metu 

šis principas nėra visiškai įgyvendinamas. Į geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sektorių investuota daugiau kaip 1,3 milijardo eurų 

Europos Sąjungos fondų lėšų, už kurias sukurta didesnė dalis visos 

infrastruktūros, reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

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

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

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

dotacijų ir subsidijų lėšas sukurtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros nusidėvėjimo sąnaudos neįskaičiuojamos į 

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

nekaupiamos. Be to, į paslaugų kainą įskaičiuojama minimali investicijų 

grąža, todėl įmonės negali sukaupti pakankamai nuosavų lėšų reikalingai 

infrastruktūros rekonstrukcijai ar plėtrai, todėl turi būti pajėgios skolintis, 

kad šios investicijos būtų įtrauktos į paslaugų kainą.  

II. Siūlomos 

priemonės 

Siekiant išspręsti sektoriuje esančias problemas ir įgyvendinti Įstatymų 

projektų tikslus, Įstatymo projekte siūloma: 

- patikslinti vandentvarkos įmonių licencijuojamos veiklos kriterijus; 

- įtvirtinti veiksnų mechanizmą, kuris užtikrintų geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei 

geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui būtų panaikintas 

licencijos galiojimas (garantinis paslaugų tiekimas);  

- nustatyti paslaugų kainų nustatymo metodiką ir pritaikyti ją taip, 

kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir 

rekonstrukciją iš veiklos pajamų ir nebūtų priklausomas nuo subsidijų; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271&locale=lt
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- skatinti savanorišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo regioninių įmonių plėtrą, numatant pereinamojo laikotarpio 

kainodarą, didesnę investicijų grąžą besijungiančioms vandentvarkos 

įmonėms, mažinant administracinę naštą regioninei įmonei dėl kainų ir 

veiklos planų derinimo savivaldybėse; 

- numatyti išsamesnės vartotojams teikiamos informacijos suteikimą 

apie geriamojo vandens kokybę ir kainą, pagerinti prieigą prie geriamojo 

vandens; 

- sukurti individualiojo nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo 

informacinę sistemą. 

III. Priemonių 

kaštai 

Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos įdiegimas vykdomas finansuojant 

ES struktūrinių fondų lėšomis (projektas Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0014 

„Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“), tačiau 

planuojama, kad minėtos sistemos palaikymo etapui (dviem metams) iš 

valstybės biudžeto gali reikėti iš viso apie 1.5 mln. Eur. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą, būtų: 

1) užtikrintas nacionalinių ir ES įsipareigojimų teikti kokybiškas geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, 

įgyvendinimas; 

2) pasiekta, kad visos vandentvarkos įmonės, teikiančios geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, vykdytų veiklą efektyviai 

ir išsilaikytų iš veiklos pajamų (sąnaudų susigrąžinimo principo 

įgyvendinimas). 

Išsamiau Įstatymų projektais siūlomos nuostatos aptariamos aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektai pirmą kartą skelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

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

ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos 

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

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo 

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

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vandens tiekėjų 

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

Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Vyriausybės atstovų įstaiga ir viešaisiais geriamojo 

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

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

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.  

Įstatymų projektai antrą kartą skelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS, Nr. 22-395 (2)). Įstatymo projektai derinti su Aplinkos apsaugos 

agentūra, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Konkurencijos taryba, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Sveikatos apsaugos 

ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos antstolių rūmais, Lietuvos 

geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 

Nacionaline regioninės plėtros taryba, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija 

„Visuomeninės iniciatyvos“, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija, Valstybės įmone Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, 

Valstybės įmone „Registrų centras“, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba, Vyriausybės atstovų įstaiga.  

Konkurencijos taryba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba Įstatymų projektus suderino be pastabų. Nacionalinė regioninės plėtros taryba, 

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos geologijos tarnyba prie 
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Aplinkos ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės 

iniciatyvos“, Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, 

Lietuvos antstolių rūmai pastabų ir pasiūlymų nepateikė. Kitų institucijų pateiktos pastabos ir 

pasiūlymai įvertinti, suorganizuoti darbinai pasitarimai. Pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos 

neatsižvelgta, pateikiami derinimo pažymoje. 

Pažymėtina, kad Energetikos ministerija ir Šilumos tiekėjų asociacija pateikė siūlymus dėl 

apsirūpinimo geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti reglamentavimo. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuojami geriamojo 

vandens tiekimo klausimai yra glaudžiai susiję su Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio „Karšto 

vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas“ nuostatomis. Minėti įstatymai turi vienas 

kitą papildyti ir privalo būti suderinti. Atsižvelgiant į tai ir siekiant vadovautis geriamojo vandens 

tiekimą ir nuotekų tvarkymą, šilumos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais ir juose išdėstytomis 

teisės normomis kaip darnia visuma, kurios turi būti aiškinamos sistemiškai, vyksta darbinės 

diskusijos su Energetikos ministerija. Planuojama kompleksiškai peržiūrėti visus teisės aktus 

(įstatymus, nutarimus, ministrų įsakymus) reglamentuojančius 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdą, geriamojo vandens tiekimą karštam vandeniui ruošti ir įtvirtinti aiškias nuostatas dėl subjektų 

(geriamojo vandens tiekėjo, šilumos teikėjo, vartotojo ir kitų asmenų) dalyvavimo organizuojant 

apsirūpinimą karštu vandeniu, pareigų įtvirtinimo, atsakomybės ribų nustatymo, apskaitos ir 

sutarčių sudarymo tvarką, sunaudotų išteklių (šilumos ir geriamojo vandens) paskirstymo metodus, 

atsiskaitymą, atsiskaitymo ribas ir kitas sąlygas. Įvertinant pateiktą informaciją, teikiamu Įstatymo 

projektu nereglamentuojame naujų nuostatų dėl geriamojo vandens tiekimo karštam vandeniui 

ruošti, tačiau pažymime, kad sutarus dėl vieningo modelio, kartu su Šilumos ūkio įstatymo projektu 

parengsime Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektą. Manome, kad tokiu 

būdu bus užtikrintas teisėkūros sistemiškumas ir teisėkūros hierarchijos principas. 

Vietos savivaldos įstatymo projektui institucijos pastabų neturėjo, išskyrus Lietuvos 

savivaldybių asociaciją. Pastabos į kurias neatsižvelgta, pateikiamos derinimo pažymoje. 

Įstatymų projektai parengti, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymų reikalavimų.  

Įstatymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, 

neprieštarauja strateginiams planavimo dokumentams. 

Įstatymų projektai nenotifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos 

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

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

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.  

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

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

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

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

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

Įstatymų projektus parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (grupės 

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

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

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

Įstatymo projektas perkelia Geriamojo vandens direktyvos ir Miesto nuotekų valymo 

direktyvos nuostatas. 

Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS).  

PRIDEDAMA: 

https://epilietis/
mailto:vitalijus.auglys@am
mailto:irmantas.valunas@am
mailto:judita.vaisnoriene@am
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1. Įstatymo projektas, 48 lapai. 

2. Aiškinamasis raštas, 19 lapų. 

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

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

5. Numatomo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo 

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

Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

7. Vietos savivaldos įstatymo projektas, 1 lapas. 

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

9. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 18 lapų. 

10. Derinimo pažyma, 10 lapų. 

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

 

Aplinkos ministras                                                                                               Simonas Gentvilas 

 

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

 

LŠTA INFO. AM GVTNTPĮ projektas LRV 

 

Bent jau lydraštyje parašė: 

„Pažymėtina, kad Energetikos ministerija ir Šilumos tiekėjų asociacija pateikė siūlymus 

dėl apsirūpinimo geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti reglamentavimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme 

reglamentuojami geriamojo vandens tiekimo klausimai yra glaudžiai susiję su Šilumos 

ūkio įstatymo 15 straipsnio „Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose 

organizavimas“ nuostatomis. Minėti įstatymai turi vienas kitą papildyti ir privalo būti 

suderinti. Atsižvelgiant į tai ir siekiant vadovautis geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų 

tvarkymą, šilumos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais ir juose išdėstytomis teisės 

normomis kaip darnia visuma, kurios turi būti aiškinamos sistemiškai, vyksta darbinės 

diskusijos su Energetikos ministerija. Planuojama kompleksiškai peržiūrėti visus teisės 

aktus (įstatymus, nutarimus, ministrų įsakymus) reglamentuojančius 2-ąjį apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą, geriamojo vandens tiekimą karštam vandeniui ruošti ir įtvirtinti 

aiškias nuostatas dėl subjektų (geriamojo vandens tiekėjo, šilumos teikėjo, vartotojo ir 

kitų asmenų) dalyvavimo organizuojant apsirūpinimą karštu vandeniu, pareigų 

įtvirtinimo, atsakomybės ribų nustatymo, apskaitos ir sutarčių sudarymo tvarką, 

sunaudotų išteklių (šilumos ir geriamojo vandens) paskirstymo metodus, atsiskaitymą, 

atsiskaitymo ribas ir kitas sąlygas. Įvertinant pateiktą informaciją, teikiamu Įstatymo 

projektu nereglamentuojame naujų nuostatų dėl geriamojo vandens tiekimo karštam 

vandeniui ruošti, tačiau pažymime, kad sutarus dėl vieningo modelio, kartu su Šilumos 

ūkio įstatymo projektu parengsime Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo projektą. Manome, kad tokiu būdu bus užtikrintas teisėkūros sistemiškumas ir 

teisėkūros hierarchijos principas.“ 

 
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  

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

pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio 

mailto:judita.vaisnoriene@am
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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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-949/674-II-3-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6309d600c7c011ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=bf0e9a9d-a413-4916-ac06-46dc496d36d4
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IS-949/674-II-4 priedas 

 

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 

TN: tn  

Lietuvos Respublikos Seimo 

Aplinkos apsaugos komitetui 

 

Ekonomikos komitetui 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-05-03 Nr. R2-(E)-2633 

   

 

 

   

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) (toliau kartu – 

Projektai), 2022 m. balandžio 6 d. raštu Nr. R2-(E)-2179 pateikė pastabas Projektams. 

Taryba, įvertinusi Projektų pastabų derinimo pažymą ir pagal pateiktas pastabas patikslintus 

Projektus, pakartotinai su argumentais ir pagrindimais teikia esmines pastabas ir pasiūlymus, į 

kuriuos nebuvo atsižvelgta. 

1. Dėl patikslino AIEĮ projekto 6 straipsnio. Šiuo straipsniu siūloma numatyti naują 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 131 straipsnį, kuriuo įvedamos įmokos už 

pagamintą elektros energiją gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių. Šių įmokų 

administravimą pagal AIEĮ projektą atliktų paskirtas įmokos administratorius. Tuo 

pačiu siūloma numatyti Tarybai naują funkciją – Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinti, 

prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip įmokos administratorius naudoja atsinaujinančių išteklių 

elektros energijos gamybos įmokos lėšas. Tarybai nustačius, kad įmokos 

administratorius neužtikrino atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos 

administravimo skaidrumo ir nesilaikė administravimo mažiausiomis sąnaudomis 

principo, įspėja įmokos administratorių apie nustatytus pažeidimus ir nustato ne ilgesnį 

kaip 30 kalendorinių dienų terminą pažeidimams pašalinti. Įmokos administratoriui per 

nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, Taryba per 5 kalendorines dienas apie šį 

pažeidimą informuoja Energetikos ministeriją. Pažymėtina, kad šiuo pakeitimu Tarybai 

yra priskiriamos reguliuotojui nebūdingos funkcijos. Pagal Tarybos nuostatus2, Taryba 

yra nepriklausoma valstybės institucija, reguliuojanti energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių subjektų veiklą ir 

 
2 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dde0a831cad711ecb69ea7b9ba9d787b
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atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę. Tai įgyvendinama Tarybai 

nustatant reguliuojamas paslaugas teikiančių ūkio subjektų paslaugų kainas (kaip tai, be 

kita ko, numatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67–69 

straipsniuose), taip pat atliekant šių subjektų priežiūrą ir kontrolę. Pažymėtina, kad 

Energetikos įstatymo 161 straipsnis ir Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 12 

dalies 2 punktas numato pareigą energetikos įmonėms, kurių kainos yra valstybės 

reguliuojamos, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas, atlikti jų patikrą bei pateikti 

auditoriaus patikrintas ataskaitas su išvadomis Tarybai. Taryba analizuoja reguliuojamų 

įmonių sąnaudas, vertina jų pagrįstumą, tokiu būdu užtikrindama, kad į 

reguliuojamų paslaugų kainas būtų įskaičiuotos tik pagrįstos (būtinosios) veiklai 

sąnaudos, t. y. pati sąnaudų patikra ir kontrolė yra priemonė nustatyti objektyviai 

teisingas reguliuojamų paslaugų kainas. Tuo tarpu įmokos administratoriaus veiklos 

priežiūros rezultatas neatsispindėtų jokiose kainose, kadangi šis subjektas neteikia 

reguliuojamų energetikos paslaugų.  

Taip pat AIEĮ projektu numatoma, kad Taryba turi įvertinti, ar įmokos administratorius tuo 

pačiu laikėsi administravimo mažiausiomis sąnaudomis principo, t. y. Tarybai numatyta vertinti, ar 

įmokos administratorius efektyviai vykdė įmokų administravimą. Pažymėtina, kad įmokos 

administratoriaus patirtos išlaidos atliekant įmokų administravimą bus dengiamos iš pačių elektros 

energijos gamybos įmokos lėšų, o ne iš reguliuojamų paslaugų kainų. Šiuo atveju taip pat nėra 

aišku, kokiais būdais ir pagal kokius kriterijus turėtų būti įvertintas įmokos administratoriaus 

vykdomos veiklos efektyvumas. Tarybos vertinimu, numatomas įmokų administravimo 

mechanizmas turėtų būti kuriamas taip, kad užtikrintų sklandų įmokų panaudojimo procesą ir tuo 

pačiu kuo mažesnę administracinę naštą tiek pačiam įmokos administratoriui, tiek kitoms 

institucijoms ir būtų išvengta papildomų procedūrų, kurios nesukuria pridėtinės vertės.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina išbraukti iš AIEĮ projekto Tarybai numatomas jai 

nebūdingas įmokos administratoriaus priežiūros funkcijas. Tuo pačiu manytina ir siūlytina, kad 

siekiant AIEĮ projekte numatytų tikslų, efektyvesnis įmokos administratoriaus veiklos priežiūros 

būdas būtų kasmetinis veiklos rezultatų auditavimas, kuris taikomas visiems juridiniams asmenims. 

Siūlytina naujo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 131 straipsnio 5 ir 10 dalis išdėstyti 

taip: 

„5. Įmokos administratorius privalo užtikrinti atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamybos įmokos administravimą mažiausiomis sąnaudomis ir skaidriai. Esant nustatytiems 

aplinkybių Nustačius aplinkybių, kurios daro įtaką asmens atitikties įmokos administratoriui 

keliamiems reikalavimams, pasikeitimams pasikeitimus ar jiems įvykus, kai to iš anksto nebuvo 

galima numatyti, įmokos administratorius privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip 5 darbo dienas, apie 

šiuos pasikeitimus raštu pranešti Energetikos ministerijai. Nustačiusi, kad įmokos administratorius 

neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, nesilaiko šiame straipsnyje nustatytų jo 

veiklos sąlygų ir kitų įmokos administratoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar gavusi šio 

straipsnio 10 dalyje nurodytą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informaciją, Energetikos 

ministerija įspėja įmokos administratorių apie galimą teisės vykdyti veiklą atėmimą ir nustato ne 

ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą veiklos trūkumams pašalinti. Įmokos administratoriui per nustatytą 

terminą nepašalinus veiklos trūkumų, Energetikos ministerija organizuoja naujo įmokos 

administratoriaus atranką ir paskyrimą. Ankstesnis įmokos administratorius vykdo funkcijas tol, kol 

bus paskirtas naujas įmokos administratorius.“  

„10. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Vyriausybės nustatyta tvarka tikrina, prižiūri 

ir kontroliuoja, kaip įmokos administratorius naudoja atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamybos įmokos lėšas. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nustačius, kad įmokos 

administratorius neužtikrino atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos 

administravimo skaidrumo ir nesilaikė administravimo mažiausiomis sąnaudomis principo, įspėja 

įmokos administratorių apie nustatytus pažeidimus ir nustato ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų 

terminą pažeidimams pašalinti. Įmokos administratoriui per nustatytą terminą nepašalinus 

pažeidimų, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba per 5 kalendorines dienas apie šį pažeidimą 
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informuoja Energetikos ministeriją . Įmokos administratorius privalo atskirai tvarkyti su 

elektros energijos gamybos įmokos administravimo veikla susijusią apskaitą ir Vyriausybės 

nustatyta tvarka kasmet Energetikos ministerijai teikti ataskaitas apie atsinaujinančių 

išteklių elektros energijos gamybos įmokų panaudojimą.“ 

2. Dėl patikslinto AIEĮ projekto 8 straipsnio.  

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tarpinstituciniu lygmeniu vyksta diskusijos dėl siūlymų 

buitiniams vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos kainą diferencijuoti į elektros 

energijos ir galios mokestį, buitiniams gaminantiems vartotojams susidarys analogiška situacija 

kaip ir nebuitiniams gaminantiems vartotojams, kurie permoka už naudojimosi elektros tinklu, nes 

kaip gaminantys vartotojai turi mokėti už naudojimosi elektros tinklais paslaugą ir kaip vartotojai – 

galios dedamąją už persiuntimo paslaugą. Siekiant to išvengti, taip pat siekiant išvengti dažno 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo keitimo, siūlome palikti Tarybos kompetencijai 

nustatyti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugos būdus buitinių elektros energijos 

vartotojų atveju ir AIEĮ projekto 8 straipsnio 4–7 dalis išdėstyti taip: 

1. Pakeisti 201 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Gaminantys vartotojai, atitinkantys Elektros energetikos įstatyme įtvirtintą buitinio 

elektros energijos vartotojo sąvoką (toliau – buitiniai gaminantys vartotojai), moka Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nustatytą nustatyta tvarka patvirtintą naudojimosi elektros 

tinklais paslaugų kainą, kuri: 

1) nustatoma vienų kalendorinių metų laikotarpiui, įvertinus skirstomųjų tinklų operatoriaus 

ekonomiškai pagrįstas (būtinas) metines kapitalo, veiklos ir kitas su naudojimosi elektros tinklais 

paslaugų teikimu susijusias sąnaudas, gaunamą naudą ir planuojamą atgauti buitinių gaminančių 

vartotojų elektros energijos kiekį ir suminę elektrinių įrengtąją galią; 

2) diferencijuojama atsižvelgiant į skirstomųjų tinklų, prie kurių prijungtas buitinio 

gaminančio vartotojo objektas, įtampą; 

3) ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jos taikymo pradžios yra viešai skelbiama Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje.“ 

5.  Papildyti 201 straipsnį 41 dalimi: 

„41. Kiti (nebuitiniai) gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas 

atsiskaito pagal pasirinktą elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą.“ 

6.  Pakeisti 201 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„5. Buitinių gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina gali būti 

mokama už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio arba už 1 kW elektrinės 

leistinos generuoti galios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba buitiniams gaminantiems 

vartotojams gali patvirtinti naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą, nustatytą vienu ar 

keliais iš šių būdų:  

1) mokamą už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio; 

2) mokamą už 1 kW elektrinės leistinos generuoti galios; 

3) išreikštą elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu 

buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio; 

4) prilygintą pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui.“ 

1. Pakeisti 201 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali 

atsiskaityti šio straipsnio 5 dalyje nurodytais būdais arba atsiskaityti elektros energijos kiekiu pagal 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą procentą nuo kaupimo laikotarpiu buitinio 

gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio. Kai naudojimosi 

elektros tinklais paslaugos kaina nustatoma keliais atsiskaitymo būdais, Buitiniai buitiniai 

gaminantys vartotojai gali keisti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdą ne 

dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.“ 

3. Dėl patikslinto AIEĮ projekto 14 straipsnio. Tarybos vertinimu, atsižvelgiant į tai, 

kad naujoje Elektros energetikos įstatymo redakcijoje numatoma, jog leidimai plėtoti elektros 

energijos pajėgumus bei leidimai gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
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nebus išduodami, taip pat siekiant mažinti administracinę naštą ir įvertinus tai, kad saulės šviesos 

energijos elektrinėms, kurių galia didesnė kaip 100 kW,  nustatyti  sudėtingesni prijungimo prie 

operatoriaus tinklo reikalavimai lyginant su saulės elektrinių nuo 30 kW iki 100 kW, siūloma 

nustatyti, kad supaprastinti reikalavimai būtų taikomi mažesnėms kaip 100 kW įrengtosios galios 

saulės šviesos energijos elektrinėms, taip pat saulės šilumos energijos kolektoriams, šilumos 

siurbliams. Siūloma pakeisti AIEĮ projekto 14 straipsniu keičiamo AIEĮ 49 straipsnio 5 dalies 

preambulę išdėstyti taip:  

„5. Mažesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėms, kurių aukštis ne didesnis kaip 

25 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), mažesnėms kaip 

30 100 kW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinėms, saulės šilumos energijos 

kolektoriams, šilumos siurbliams taikomi šie supaprastinti reikalavimai:“  

4. Dėl patikslinto EEĮ projekto 4 straipsnio. Tarybos vertinimu, siekiant mažinti 

administracinę naštą ir įvertinus tai, kad   elektros energijos gamybos įrenginiams, kurių galia 

didesnė kaip 100 kW,  nustatyti  sudėtingesni prijungimo prie operatoriaus tinklo reikalavimai 

lyginant su reikalavimais gamybos įrenginiams nuo 30 kW iki 100 kW, siūloma leidimus plėtoti 

elektros energijos pajėgumus ir leidimus gaminti elektros energiją bei leidimus plėtoti energijos 

kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių išduoti nuo 100 

kW. Siūloma pakeisti EEĮ projekto 4 straipsniu keičiamo EEĮ 16 straipsnio 14, 142 ir 152 dalis ir jas 

išdėstyti taip: 

„14. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas: 

1) gaminantiems vartotojams, kaip jie apibrėžti šio įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje, ir 

asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais; 

2) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių 

įrengtoji galia ne didesnė kaip 30  100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;  

3) asmenims, numatantiems statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 100 kW, o leistina generuoti galia 

didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje 

nurodytą atvejį.“ 

„142. Asmuo, numatantis statyti ar įrengti ne didesnės kaip 30 100 kW įrengtosios galios 

elektros energijos gamybos įrenginius, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui, taip pat asmuo, 

numatantis statyti ar įrengti ne didesnės kaip 30 100 kW įrengtosios galios elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį, tinklų 

naudotojų elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančių teisės aktų nustatyta 

tvarka privalo kreiptis į tinklų operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo.“ 

 „152 . Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę 

ar elektros energijos gamybos įrenginį nereikalingas, kai didinamas elektrinės, kurios įrengtoji galia 

ne didesnė kaip 30 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, naudingumas, taip pat jeigu iš 

atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį 

valdantis asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 30 dalies nuostatas ir iš atsinaujinančių išteklių 

elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia ne 

didesnė kaip 30 100 kW.“ 

1. Dėl patikslinto EEĮ projekto 1 straipsnio. Šiuo metu AEIĮ esanti sąvoka „Elektrinės 

įrengtoji galia“ nepakankamai aiški ir jos bei naujai įvedamos sąvokos „Leistina į tinklą 

generuoti galia“ nepakanka apibūdinti naujai atsirandančių elektros energiją 

generuojančių įrenginių charakteristikų bei su reguliuojama sritimi susijusių poreikių. 

Siūlytina sąvoką „Elektrinės įrengtoji galia“ patikslinti ir EEĮ papildyti sąvokomis 

„Elektrinės generatoriaus arba elektros energijos generuojančio įrenginio (saulės šviesos 

energijos modulio arba specialios dangos)  vardinė galia“ ir „Elektros energijos 

gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax)“. 

Paaiškiname, kad šie pakeitimai siūlomi suteiks teisinio aiškumo Verslo paramos agentūrai, 

kuri, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 
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4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250, paramą saulės 

šviesos elektrinių įrengimui skiria pagal saulės šviesos energijos elektrinės įrengtąją galią 

nuolatinės srovės tinkle, bei  elektros energijos gamybos plėtotojams, elektros tinklo operatoriams 

nustatant elektrinės tipą pagal naujai įvedamą sąvoką „elektros energijos gamybos modulio 

didžiausias pajėgumas“.  Taip pat siūlomi EEĮ pakeitimai sąlygotų aiškumą prijungimo, techninės 

būklės vertinimo, leidimų išdavimo ir kt. procesuose. Poįstatyminiuose teisės aktuose siūlytina 

numatyti, jog operatoriaus išduodamose prijungimo sąlygose, leidimuose plėtoti ir leidimuose 

gaminti elektros energiją turi būti nurodoma: elektrinės įrengtoji galia, elektrinės generatoriaus arba 

elektros energijos generuojančio įrenginio (saulės šviesos energijos modulio arba specialios dangos) 

vardinė aktyvioji galia, elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas, leistina 

generuoti į tinklą galia. 

Atkreiptinas dėmesys, jog Taryba privalo užtikrinti, kad prijungimo pajėgumų arba 

eksploatavimo apribojimai būtų nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminacinėmis 

procedūromis ir kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos rinką. 

Atsižvelgdami į tai, siūlome papildyti EEĮ pakeitimo projekto 1 straipsnį, kuriuo keičiamas 

EEĮ 2 straipsnis, jame papildomai numatant šias sąvokas ir jų apibrėžimus:  

Elektrinės įrengtoji galia – visų elektrinės generatorių arba elektros energijos 

generuojančių įrenginių  (saulės šviesos energijos modulių arba specialios dangos) vardinių 

aktyviųjų galių suma. 

Elektrinės generatoriaus arba elektros energijos generuojančio įrenginio (saulės 

šviesos energijos modulio arba specialios dangos) vardinė aktyvioji galia – didžiausia aktyvioji 

galia, kurią generuoti įprastinėmis veikos sąlygomis generatorius arba elektros energiją 

generuojantis įrenginys (saulės šviesos energijos modulis arba speciali danga) yra sukonstruotas ir 

kuri yra nurodyta generatoriaus ar elektros energiją generuojančio įrenginio (saulės šviesos 

energijos modulio arba specialios dangos) techninių duomenų patvirtinime. 

Elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) – sinchroninio 

elektros energijos gamybos modulio arba elektros jėgainių parko modulio didžiausia ilgalaikė 

aktyvioji galia, kurią gali užtikrinti elektros energijos gamybos modulis, atėmus į tinklą netiekiamą 

tik to elektros energijos gamybos modulio veikimui užtikrinti būtiną galią, nustatyta prijungimo 

susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir elektros energijos gamybos objekto savininko 

susitarimu,  vadovaujantis Reglamente (ES) 2016/631 nustatytais kriterijais ir reikalavimais, kuriais 

nustatomas elektrinės tipas.  

1. Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo reglamentavimo. Šiuo 

metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina Veiklos elektros energetikos sektoriuje 

leidimų išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės), kuriomis vadovaujantis Taryba išduoda 

leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje. Atkreipiame dėmesį, kad 

Taryba jau anksčiau teikė siūlymus Energetikos ministerijai, kad Taisyklių tvirtinimas, 

kaip ir leidimų išdavimas, turi būti priskirtas Tarybos kompetencijai siekiant tobulinti 

teisinį reglamentavimą: operatyviau reaguoti į nuolat besikeičiančios (socialines, 

technologinės, ekonominės) aplinkos pokyčius, mažinant administracinę naštą ūkio 

subjektams, ketinantiems vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje. Pažymime, kad 

Taryba, vykdanti leidimų išdavimo funkciją, dažnai susiduria su poreikiu tikslinti 

Taisykles, o pagal esamą teisinį reglamentavimą tai galima atlikti tik priėmus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimą dėl minimų Taisyklių pakeitimo. Kaip jau 

buvo pažymėta, Taryba yra nepriklausoma valstybės institucija, reguliuojanti 

energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse 

veikiančių subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę. 

Taryba reguliuoja ūkio subjektų veiką jai pavestose srityse ne tik reguliuodama 

kainodarą, tačiau ir įstatymų nustatytais atvejais išduodama veiklos elektros energetikos 
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sektoriuje leidimus. Todėl logiška būtų, jei reguliavimo priemonių (šiuo atveju – 

Taisyklių), kuriais Taryba įgyvendina jai pavestas funkcijas, įgyvendinimas būtų 

pavestas būtent Tarybai. 

Tuo atveju, jeigu Taisyklių tvirtinimas būtų perduotas Tarybai, būtų įgyvendinti vieno 

langelio ir efektyvumo  principai, kiti geresnio reglamentavimo aspektai. Pirminiame pateiktame 

derinimui su interesuotomis institucijomis EEĮ projekte, atsižvelgiant į Tarybos teiktus siūlymus, 

buvo numatyta pavesti Tarybai tvirtinti Taisykles, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 369 Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame patikslintame 

EEĮ projekte minėta nuostata panaikinta.  

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome EEĮ projektą papildyti 9 straipsnio 3 dalį 

nuostata, kad Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles tvirtina Taryba. 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas  Jonas Makauskas 
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A. Skunčikaitė, tel. +370 625 37 925, el. p. anastasija.skuncikaite@vert.lt 

R. Laukevičienė, tel. tel. +370 619 83 242, el. p. 

ramune.laukeviciene@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 

 

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, 

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 

projektų lyginamieji variantai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

949/674-II-4-1 priedas 2022-05-09.zip). 
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IS-949/674-II-5 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 

 

 2022-05-02 Nr. (22.2-24Mr) 3-691 

   

 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMAS 

IŠVADOMS GAUTI 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą 

(toliau – Įstatymo projektas). 

Įstatymo projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų gamtinių dujų tiekimą, tai 

yra nustatyti reikalavimą dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo sistema ir suskystintų 

gamtinių dujų terminalo infrastruktūra sistemų naudotojams, kurie nekelia grėsmės Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui ar nacionalinių interesų užtikrinimui.  

Detaliau Įstatymo projektu siūlomos priemonės, jų kaštai ir siūlomos nuostatos aptariamos 

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte. 

Siūlomoms Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių 

biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės. Priėmus Įstatymo projektą, neigiamų 

pasekmių nenumatoma. Neigiamo poveikio administracinei naštai nenumatoma. 

Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos3 4 punktu, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas. 

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas 

Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt), tiesioginis rengėjas – 

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

Įstatymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas jį skelbiant Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitų konsultavimosi 

būdų su visuomene nenumatoma.  

Atsižvelgdami į dabartinę geopolitinę situaciją ir kylančias rizikas, vadovaudamiesi 

Vyriausybės darbo reglamento4 28.4 ir 28.5 papunkčiais, prašome pateikti išvadas per 5 darbo 

dienas nuo Įstatymo projekto paskelbimo TAIS.  

 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 
3 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 

„Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be886b41ca1811ecb69ea7b9ba9d787b
mailto:info@enmin.lt
mailto:dainius.braziunas@enmin.lt
mailto:gintautas.danaitis@enmin
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2. Aiškinamasis raštas, 4 lapai. 

3. Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas. 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

Gintautas Danaitis, tel. +370 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo 

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-949/674-II-5-1 priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:gintautas.danaitis@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/be886b41ca1811ecb69ea7b9ba9d787b
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IS-949/674-II-6 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 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-04-29 

                 

NR. 3-684 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO 

NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas ir pagal jas pakoregavusi Lietuvos Respublikos 

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

765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 

pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas) pakartotinai teikia jį Vyriausybei svarstyti. 

 Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. priimto Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) nuostatas. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Nutarimo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu pagal galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 

dalies nuostatas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti 

Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Vadovaujantis 

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

„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.8 papunkčiu Energetikos ministerija įgaliota tvirtinti Kompensacijų 

už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Pagal Kompensacijos už rezervinę 

galią nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už 

rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ įsakymu (toliau – 

Metodika), apskaičiuojama su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų 

kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2022 m. kovo 24 d. priėmus Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio pakeitimus, kurie reglamentuoja 

kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo taikymą nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojams, pirmiau minėtų nuostatų buvo atsisakyta.  

Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio nuostatomis 

nustatyta, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi 

aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo 

paslaugą šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama 

pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką ir taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos 

3-684
mailto:info@enmin.lt
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teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai.  

II. Siūlomos 

priemonės 
Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo 

Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymą“ 1.8 papunkčiu suteiktus įgaliojimus Energetikos ministerijai 

tvirtinti Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką pripažinti 

netekusiais galios. 

Nutarimo projektu atlikti kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai. 

Siūloma nustatyti, kad Nutarimo projekte dėstomos nuostatos įsigaliotų 

kartu su Šilumos ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų įsigaliojimu, t. y. 2022 m. 

birželio 1 d. 

III. Priemonių 

kaštai 

         Nutarimo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

         Teisės aktas atitiks aukštesnės galios teisės akto – Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas.  

Priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Kartu su Nutarimo projektu iki 2022 m. gegužės 31 d. turėtų būti pripažintas netekusiu 

galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-228 „Dėl 

kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“.  

Nutarimo projektas neįgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatų, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Nutarimo projektas buvo teikiamas suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms 

išvadoms gauti ir skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). Suinteresuotos institucijos, pateikusios išvadas, pastabų ir pasiūlymų dėl 

Nutarimo projekto neturėjo. Nutarimo projektas pakoreguotas įvertinus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

3. Suinteresuotų institucijų išvados, 6 lapai. 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 

 

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

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymą“ pakeitimo projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-6-1 priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
3-684
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IS-949/674-II-7 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 parengtu ir viešam derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu (toliau – 

Įstatymo projektas). Asociacija iš esmės pritaria Įstatymo projektui, tik norėtų atkreipti dėmesį į tam 

tikrų nuostatų įgyvendinimą. 

 Pirmiausia Įstatymo projekto 2 straipsnio 3 dalimi numatoma pareiga šilumos 

perdavimo tinklų savininkams ar valdytojams per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos 

atlikti veiksmus dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruotų ir po šio įstatymo įsigaliojimo 

pasikeitusių teritorijų Nekilnojamojo turto registre pakeitimo (panaikinimo). Jei teisingai 

suprantame, Įstatymo projektas reglamentuoja teritorijas, kurios privalo būti įregistruotos Elektros 

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

perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo 

(nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto 2020 m. spalio 13 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-339, nustatyta tvarka iki 2022 

gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad Įstatymo projektui įsigaliojus lapkričio 1 d., iki 2023 m. gegužės 

mėn. visos registruotos teritorijos privalės turėti mažesnes šilumos perdavimo tinklų ir jų 

priklausinių apsaugos zonas nei iki Įstatymo projekto įsigaliojimo. 

 Iki Įstatymo projekto priėmimo bus atliekami naujų teritorijų įregistravimai pagal 

galiojančius reikalavimus, o įregistravus vėl teks grįžti prie pakeitimų. Asociacijos nuomone, toks 

reglamentavimas galimai perteklinis, nes  be išimties tektų registruoti teritorijas du kartus. Tiek 

šilumos tinklų savininkai ar valdytojai turės skirti papildomas lėšas reikalingas pakartotiniams 

planams rengti, iš naujo nustatytų teritorijų pakartotiniam žymų padarymui VĮ Registrų centre, 

pranešimų suinteresuotiems asmenims išsiuntimui.  

   Nustačius didesnes, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonas, nei kad yra numatoma Įstatymo projekte, šilumos tiekėjai prisiima sau 

didesnę naštą, kad norint rekonstruoti eksploatuojamus šilumos perdavimo tinklus bus reikalinga 

gauti daugiau žemės sklypų savininkų sutikimų. Manome, kad nereiktų skubėt teritorijų registruoti 

iki Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo momento, todėl tam būtina numatyti ilgesnį terminą nei iki 

2022 m. gruodžio 31 d. (Asociacija 2022 sausio 25 d. raštu Nr. 12 kreipėsi į energetikos ministeriją 

dėl minėtos datos atidėjimo vieneriems metams, todėl siūlome ir šį pakeitimą įtraukti į Įstatymo 

projektą).  

Taip pat siūlome Įstatymo projektu nustatyti veiksmų privalomumą dėl iki šio įstatymo 

įsigaliojimo įregistruotų ir po šio įstatymo įsigaliojimo pasikeitusių teritorijų Nekilnojamojo turto 

registre pakeitimo tik, jei žemės savininkas pasinaudoja galimybe reikalauti iš šilumos perdavimo 

tinklų savininko ar valdytojo teritorijų įregistravimo pakeitimo. Tai yra šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų sumažinimo galimybę palikti šilumos tinklų savininkų ar valdytojų atsakomybėje, 

pritaikant konkretiems atvejams pagal poreikį (pvz.: iškilus problemoms su žemės sklypų savininkų 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  2022-05-03 Nr. 45 

Į 2022-04-19 Nr. (22.2-24 Mr)3-603 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO NR. XIII-2166 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  

http://www.lsta/
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derinimais ar apsaugos zonų dydžius būtų galima sumažinti atliekant šilumos perdavimo tinklų 

rekonstravimą, remontą ir pan.).  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

 

TN: tn  

 

 

 

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA 

 

Kodas 124111348, T. Vrublevskio g. 6, LT-01143 Vilnius,  tel. (8 5) 261 6063,  faksas  (8 5) 261 5366, 

el. p. bendras@lsa.lt,  atsisk. sąsk. LT287044060001377867 AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

 

 

Energetikos ministerijai              2022-05- 04  Nr. (18)-SD-289 

           Į 2022-04-19     Nr. 22-5911 

                                     

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO NR. XIII-2166  48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  

 

 Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su Energetikos ministerijos parengtu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu, kuriuo siūloma pritarti Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektui (toliau – Nutarimo projektas) ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.  

Nutarimo projektui ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma sumažinti šilumos 

perdavimo tinklų  apsaugos zonų dydžius, savivaldybės pastabų neturėjo.  

Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus Įstatymo pakeitimams tokius tinklus 

eksploatuojančioms įmonėms gali atsirasti papildomų išlaidų keičiant ir perregistruojant apsaugos 

zonas. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas numato tinklų 

valdytojams pareigą įregistruoti apsaugos zonas iki 2023 m. sausio 1 d. Šilumos 

eksploatuojančioms įmonės šiuo metu yra paskelbę viešuosius pirkimus, organizuoja apsaugos zonų 

kadastrinių matavimų darbus, jas registruoja.  Manome, kad tikslinga būtų Įstatyme atidėti  

privalomą apsaugos zonų įregistravimo terminą, bei spręsti klausimą, kaip sumažinti administracinę 

naštą įmonėms, kitiems apsaugos zonų registravimo procese dalyvaujantiems viešojo 

administravimo subjektams keičiant apsaugos zonų įrašus registruose.  

 

Direktorė     Roma Žakaitienė 

 

G. Vaičionis, 261 5456, el. p. gediminas.vaicionis@lsa.lt  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. 

XIII-2166  48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 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-949/674-II-7-1 

priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:mantas@lsta.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d55a4e81cb6a11ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a452a1b1-54ad-447d-a5ea-a549306bc510
mailto:gediminas.vaicionis@lsa.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d55a4e81cb6a11ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a452a1b1-54ad-447d-a5ea-a549306bc510


 

63 

 

IS-949/674-II-8 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 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-04-29 

                 

NR. 3-684 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO 

NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas ir pagal jas pakoregavusi Lietuvos Respublikos 

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

765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 

pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas) pakartotinai teikia jį Vyriausybei svarstyti. 

 Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. priimto Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) nuostatas. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Nutarimo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu pagal galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 

dalies nuostatas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti 

Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Vadovaujantis 

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

„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.8 papunkčiu Energetikos ministerija įgaliota tvirtinti Kompensacijų 

už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Pagal Kompensacijos už rezervinę 

galią nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už 

rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ įsakymu (toliau – 

Metodika), apskaičiuojama su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų 

kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2022 m. kovo 24 d. priėmus Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio pakeitimus, kurie reglamentuoja 

kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo taikymą nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojams, pirmiau minėtų nuostatų buvo atsisakyta.  

Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio nuostatomis 

nustatyta, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi 

aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo 

paslaugą šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama 

pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką ir taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos 

3-684
mailto:info@enmin.lt
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teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai.  

II. Siūlomos 

priemonės 
Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo 

Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymą“ 1.8 papunkčiu suteiktus įgaliojimus Energetikos ministerijai 

tvirtinti Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką pripažinti 

netekusiais galios. 

Nutarimo projektu atlikti kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai. 

Siūloma nustatyti, kad Nutarimo projekte dėstomos nuostatos įsigaliotų 

kartu su Šilumos ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų įsigaliojimu, t. y. 2022 m. 

birželio 1 d. 

III. Priemonių 

kaštai 

         Nutarimo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

         Teisės aktas atitiks aukštesnės galios teisės akto – Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas.  

Priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Kartu su Nutarimo projektu iki 2022 m. gegužės 31 d. turėtų būti pripažintas netekusiu 

galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-228 „Dėl 

kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“.  

Nutarimo projektas neįgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatų, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Nutarimo projektas buvo teikiamas suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms 

išvadoms gauti ir skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). Suinteresuotos institucijos, pateikusios išvadas, pastabų ir pasiūlymų dėl 

Nutarimo projekto neturėjo. Nutarimo projektas pakoreguotas įvertinus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

4. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

5. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

6. Suinteresuotų institucijų išvados, 6 lapai. 

 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

 

 

 

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

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 765 

„DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS 

ŪKIO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-8-1 priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
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IS-949/674-II-9 priedas 

 

VERT 2022-05-03 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo 

taisyklių  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių 

informacijos teikimo taisyklių pakeitimo. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki gegužės 13 d. 

Projekte siekiama atsižvelgti į teisinio reglamentavimo pakeitimus, kurie numato, kad 

šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir 

(ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų 

biokuro, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. 

Esminiai pakeitimai: 

• Numatyta, kad energetikos įmonės, teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio 

faktinius pirkto biokuro kiekius bei kainas (informacija teikiama VERT valdomoje 

duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje) privalės nurodyti kokios rūšies 

(pavyzdžiui MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras buvo pirktas.  

• Numatyta, jog įrenginių suminė nominali galia neturi viršyti 150 procentų ataskaitinio 

laikotarpio maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos poreikio. 

Numatyta, kad ATL kiekis technologinėms reikmėms skaičiuojamas pagamintam 

šilumos kiekiui. VERT šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių skaičiavimuose dujų 

kiekiui taiko žemutinį šilumingumą, kainai nustatyti aukštutinį dujų šilumingumą, todėl 

atitinkamai patikslintos taisyklės ir naikintos neaktualios eilutės. 

• Siekiant aiškumo pildant investicijų vykdymo ataskaitą informacijos teikimo taisyklių 

priedas išdėstomas nauja redakcija. Atlikti kiti redakciniai pakeitimai. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

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

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

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

 

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių 

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

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-9-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7ab355d0cad911ecb69ea7b9ba9d787b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7ab355d0cad911ecb69ea7b9ba9d787b
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo.aspx
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IS-949/674-II-10 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius, 

tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. bendrasisd@vrm.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464 

 

Pagal adresatų sąrašą 

   2022-05-04 Nr. 1D-2467 

     

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) teikia derinti Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo  Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo ir susijusių įstatymų 

pakeitimo įstatymų projektus (toliau – įstatymų projektai). 

Pagrindinis įstatymų projektų tikslas – sukurti bendrą (integruotą) krizių valdymo ir 

civilinės saugos sistemą, kad valstybės pasirengimas krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, 

branduolinėms ar kitoms galimoms nelaimėms būtų labiau koordinuojamas ir efektyvus, sudaryti 

teisines prielaidas sukurti nacionalinio lygmens krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo centrą, 

kuris vykdytų nuolatinę situacijų stebėseną, grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir 

prognozavimą bei vykdydamas nustatytas funkcijas prisidėtų prie Vyriausybei nustatytų 

nacionalinio saugumo uždavinių įgyvendinimo, rengiantis įvairaus pobūdžio grėsmėms ir jas 

atremiant, krizinėms situacijoms valdyti reikalingų sprendimų priėmimo.   

Įstatymų projektais sprendžiamos problemos, kokių tikslų siekiama ir kokios tam siūlomos 

teisinio reguliavimo priemonės ir laukiami rezultatai išsamiai aptarti ir pagrįsti aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektai  parengti siekiant įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu 

Nr. XIV-72, 246.1 papunktyje5 nurodytas nuostatas dėl bendros krizių ir ekstremaliųjų situacijų 

valdymo sistemos sukūrimo ir vykdant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, 

patvirtintame Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 11.7.2 papunktyje numatytą 

veiksmą parengti įstatymų projektus, kurių reikia krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modelio 

teisiniam reglamentavimui nustatyti. 

Įstatymų projektai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų. 

Įstatymų projektai nenotifikuotini Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

 
5 Aštuonioliktosios Vyriausybės programos 246.1 papunktyje numatyta: „Įdiegsime bendrą krizių ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo sistemą, o valstybės pasirengimas krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, branduolinėms ar kitoms 

galimoms nelaimėms bus labiau koordinuotas ir efektyvus. Steigsime nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir 

krizių valdymo centrą, kuriame, siekiant laiku reaguoti ir šalinti galimas grėsmes, pasitelkiant visų reikiamų sričių 

specialistus ir ekspertus dvidešimt keturias valandas per parą būtų vykdoma situacijų stebėsena ir analizė, atliekami 

vertinimai ir daromos įvykių prognozės. Sprendimai dėl taikomų krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonių, 

padarinių šalinimo, žalos mažinimo bus greitesni, paremti ekspertų ir specialistų vertinimu. Valstybės institucijos ir 

įstaigos bus skatinamos bendradarbiauti ir pasirengti valdyti krizes, bus gerinamas veiklos koordinavimas likviduojant 

padarinius. Krizių ir ekstremaliųjų situacijų sistemos pertvarka leis nedelsiant reaguoti į įvairias grėsmes keliančias 

situacijas, kai dėl būtinumo skubiai reaguoti įprasti bendradarbiavimo ir koordinavimo būdai būtų neveiksmingi.“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/baf9add1cb9a11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=1ack7l96un
mailto:bendrasisd@vrm.lt
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Iki keičiamų įstatymų įsigaliojimo turės būti priimti įstatymų projektų aiškinamajame rašte 

nurodyti įgyvendinamieji teisės aktai. 

Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų projektų 

informacinėje sistemoje (TAIS), kurioje nuomonę dėl projektų gali pateikti ir suinteresuoti 

visuomenės atstovai. 

Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė yra įsipareigojusi įstatymų projektus pateikti Seimui š. 

m. gegužės mėnesį, prašome pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymų projektų pateikti per savaitę nuo 

įstatymų projektų gavimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, 30 

punktu, nurodytu terminu negavus išvadų bus laikoma, kad įstatymo projektams pritariama. 

Įstatymų projektus parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2021 m. lapkričio 

12 d. įsakymu Nr. V-163 sudaryta darbo grupė. Derinimo metu gautos pastabos ir pasiūlymai, ir 

įstatymų projektų tikslinimo klausimas po derinimo bus vertinami darbo grupėje. 

Įstatymų projektų derinimą su suinteresuotais subjektais ir visuomene organizuoja ir 

koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas Darius 

Domarkas, tel. (8 5) 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt) vyresnysis patarėjas Darius Vasaris, 

tel. (8 5) 271 7138, el. p. darius.vasaris@vrm.lt). 

 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymų projektai, 64 lapai. 

2. Įstatymų projektų lyginamieji variantai, 34 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 2 lapai. 

4. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 30 lapų. 

 

 

Vidaus reikalų viceministras   Vitalij Dmitrijev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Vasaris, tel. 271 7138; el. p. darius.vasaris@vrm.lt 

 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo TN: tn ir Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo TN: tn 

projektai ir Projektusa lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-II-10-1 priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:darius.domarkas@vrm
mailto:darius.vasaris@vrm
mailto:darius.vasaris@vrm.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0ba12ac1cb9511ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=66a516eb-cae4-4465-904b-0a4ecd9cb5d5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fcf60531cb9511ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=66a516eb-cae4-4465-904b-0a4ecd9cb5d5
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IS-949/674-II-11 priedas 

 

UAB Tauragės ŠT pastabos dėl Daugiabučių vidaus sistemų privalomųjų reikalavimų pakeitimo 

projekto 

 
From: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>  

Sent: Monday, May 2, 2022 4:59 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Re: Pastaboms_EM_Daugiabučių vidaus sistemų privalomųjų reikalavimų pakeitimo projektas 

 

Siunčiu Įstatymo projekto pastabas ir pasiūlymus. 

Atsižvelgdami į tai, kad Įstatymo projektu iš esmės keičiamas daugiabučių namų šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų taikymas, kuriuo daugiabučių namų valdytojai 

privalės užtikrinti visų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atitiktį 

privalomiesiems reikalavimams neatsižvelgiant į šiuo metu esamame teisiniame reguliavime 

nustatytą skirtingą daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų 

taikymą. Todėl esamų sistemų pertvarkymas, pagal privalomuosius reikalavimus pareikalaus ne tik 

laiko sąnaudų, bet ir lėšų poreikį atnaujinimo darbams, kuris šiame Įstatymo projekte nėra 

aptariamas. Atitinkamai siūlome įvertinti esamų sistemų pertvarkymo pagal privalomuosius 

reikalavimus lėšų poreikį. Galimas finansines priemones, programas ir Projektų įgyvendinimo 

sąlygas.  

 

Pridedu Mažosios renovacijos Nustatomas Finansines priemones ir Projektų įgyvendinimo sąlygas:  

Finansinės priemonės aprašymas  

16.1.           Pareiškėjų 

finansavimo forma  

Paskola   

16.2.           Paskolos paskirtis  Pareiškėjas gautą paskolą gali naudoti tik 
Projekto įgyvendinimui.  

EEFP paskolos lėšomis nėra finansuojamas 

pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).  

Paskolų teikimo sąlygos Pareiškėjams  

16.3.           Paskolos suma  Pareiškėjui suteikiamos paskolos suma negali 

viršyti 80 proc. kiekvieno Projekto investicijų 

vertės ir 0,8 Eur paskolos sumos turi sutaupyti ne 
mažiau kaip 1 kWh energijos[1].  

16.4.           Paskolos terminas  Nuo 24 mėn. iki 120 mėn. (įskaitant paskolos 

grąžinimo atidėjimo laikotarpį).  

16.5.           Paskolos grąžinimo 

atidėjimo terminas  

Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas 12 mėnesių 

laikotarpiui, su galimybe šį terminą pratęsti. 
Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu 

Pareiškėjas moka Paskolos sutartyje nurodytas 

palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo išmokėtos 
Paskolos dalies.  

16.6.           Paskolai taikoma 

palūkanų norma  

Paskolos palūkanos susideda iš kintamos 

palūkanų dalies (6 mėn. EURIBOR) ir paskolai 

taikomos palūkanų maržos.   
Paskolos palūkanų marža nustatoma kiekvienam 

Pareiškėjui individualiai.  

16.7.           Paskolos 

panaudojimo 

terminas  

Iki 12 mėnesių nustatytas laikotarpis, per kurį 

Pareiškėjas turi panaudoti visą paskolos sutartyje 
nurodytą paskolos sumą, su galimybe šį terminą 

pagrįstai pratęsti.  

16.8.           Paskolos 

panaudojimo 

0,5 proc. dydžio mokestis, kuris skaičiuojamas už 

nepanaudotą paskolos dalį paskolos panaudojimo 

mailto:audrius.arcisauskas@tst.lt
mailto:ramune@lsta.lt
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mokestis  termino pabaigoje.   

Paskolos panaudojimo mokestis mokamas tuo 
atveju, jei paskolos panaudojimo termino 

pabaigoje nepanaudota paskolos dalis viršija 

10 proc. paskolos sumos.  

0.   Paskolos suteikimo 

tvarka  
Viena paskola suteikiama visų Paraiškoje 
nurodytų Projektų įgyvendinimui. EEFP, gavusi 

ir pagal vidaus procedūras įvertinusi Paraišką, 

patvirtina Paskolos suteikimo sąlygas 
(maksimalią sumą, paskolai taikomą palūkanų 

normą ir kt.) apie kurias praneša Pareiškėjui kartu 

pateikdama paskolos sutarties projektą.   

Pareiškėjas užbaigia įgyvendinti Projektą per 
paskolos sutartyje nustatytą paskolos 

panaudojimo terminą. Pasibaigus paskolos 

panaudojimo terminui sudaromas paskolos 
grąžinimo grafikas.  

 
[1] A. Pavyzdžiui, jei Projekto vertė yra 60.000 Eur(su PVM). Įgyvendinus Projektą energetiniai sutaupymai per metus sudaro 23.000 

kWh. Tokiam Projektui maksimali išmokama paskolos suma būtų 18.400 Eur (23.000 kWh x 0,8 Eur).  
B. Pavyzdžiui, jei Projekto vertė yra 60.000 Eur(su PVM). Įgyvendinus Projektą energetiniai sutaupymai per metus sudaro 90.000 
kWh. Tokiam Projektui maksimali išmokama paskolos suma būtų 48.000 Eur. Kadangi finansavimas teikiamas iki 80 proc. Projekto 
vertės (60.000 Eur x 0,8), nepaisant to, jog energetiniai sutaupymai yra pakankami (90.000 kWh x 0,8 Eur) ir  viršija EEFP sąlygą 

(0,8 Eur/1 kWh).* PVM nefinansuojamas EEFP paskolos lėšomis.  

Jeigu į tema, užklausėme ir VIPOS, bet ten ilgas terminas, tai kaip atrodo ta ištransliuojame.  

 

 
 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Date: Friday, 2022 April 22 15:28 
To:  

Subject: Pastaboms_EM_Daugiabučių vidaus sistemų privalomųjų reikalavimų pakeitimo projektas 

 

Siunčiame Energetikos ministerijos pateiktą derinimui Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų pakeitimo projektą (pridedama). 

Projekto tikslas: pagal esamą reguliavimą senas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas 

turintys daugiabučių namų gyventojai ir valdytojai nėra suinteresuoti vykdyti kokybiškos priežiūros 

ar pradėti atnaujinimo darbų. Todėl siūloma apibrėžti prievolę užtikrinti sistemų atitiktį 

privalomiesiems reikalavimams. Tai paskatins daugiabučių valdytojus ir gyventojus imtis būtinų 

priemonių, kad pastatuose būtų užtikrintas tinkamas ir maksimaliai efektyvus šildymo ir karšto 

vandens sistemų veikimas. Esamų sistemų pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus 

pareikalaus laiko sąnaudų, todėl įsakymo įsigaliojimas numatomas nuo 2023 m. liepos mėn.    

Jeigu turėtumėte pastabų/komentarų laukiame iki gegužės 4 d. (trečiadienio) el.p. 

ramune@lsta.lt  
  

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

about:blank%23_ftnref1
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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AB „Panevėžio energija Pastabos dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų pakeitimo projekto: 

 
From: Regimantas Urbutis <r.urbutis@pe.lt>  
Sent: Wednesday, May 4, 2022 9:23 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Pastabos dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų pakeitimo 

projekto 

 

Laba diena, AB „Panevėžio energija“ nuomonė dėl siūlomo pakeitimo.  

Pagarbiai  

Regimantas Urbutis  

Paslaugų tarnybos viršininkas  

AB „Panevėžio energija“  

Senamiesčio g. 113, Panevėžys  

Tel. (8 ~ 45) 50 10 64  

 
 

Pastabos dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų 

pakeitimo projekto: 

Rašoma, kad Projekto tikslas: pagal esamą reguliavimą senas vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemas turintys daugiabučių namų gyventojai ir valdytojai nėra suinteresuoti vykdyti 

kokybiškos priežiūros ar pradėti atnaujinimo darbų.  

„4. Sistemose turi būti įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, daugiabučiame 

name sunaudotos šilumos karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisai ir apskaitos prietaisai 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei daugiabučio namo kiekviename 

bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai. 

Apskaitos prietaisų rodmenys gali būtų nuskaitomi nuotoliniu būdu.“ 

Pirmas pastebėjimas – kodėl šilumos skaitiklis karšto vandens ruošimo šilumai 

išmatuoti, kai Šilumos paskirstymo metodas Nr.1 leidžia įrengti šildymo reikmėms sunaudotos 

šilumos skaitiklį -juk dvilaipsnės karšto vandens ruošimo schemos atveju (didesniuose 

daugiabučiuose) termofikacinio vandens pusėje standartinio šilumos skaitiklio įrengti neįmanoma, o 

šildymo sistema visada turi tik po vieną tiekimo ir grąžinimo vamzdžius...  

Be to, sistemų pertvarkymas pagal naują redakciją liečia ne tik gyventojus ar valdytojus, bet 

ir šilumos tiekėjus, mat atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų karšto vandens ruošimui 

įrengimas bus šilumos tiekėjų prievolė. Kadangi visi  daugiabučiai neatitiks privalomųjų 

reikalavimų, sudėtingas ir brangus papildomų šilumos skaitiklių  įrengimas (įterpimas) esamame 

šilumos punkte turės įtakos  šilumos energijos kainos kilimui ir centralizuoto šilumos tiekimo 

patrauklumo mažėjimui, o ar taip vadinamas sąnaudų išgryninimas (matavimo, o ne skaičiavimo 

pagal tam tikro laikotarpio faktą būdu) tikrai bent kiek ženkliau neprisidės prie kokybiškos 

priežiūros ar šilumos energijos sutaupymo – neįrodyta. O turint omenyje, kad tikslesnį šilumos 

sąnaudų apskaitymą užtikrinantis papildomas (karšto vandens ruošimo ar šildymo) šilumos 

skaitiklis savo paskirtį atliks tik šildymo sezono metu,  šis reikalavimas tikrai perteklinis. Todėl 

siūlome šio reikalavimo atsisakyti. 

mailto:r.urbutis@pe.lt
mailto:ramune@lsta.lt
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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 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos pateiktu Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektu (toliau – įsakymo projektas)  išvadoms gauti ir teikia savo pastabas ir 

pasiūlymus. 

1. Įsakymo projekto 3 dalyje reglamentuota: Sistemose turi būti įrengti automatiniai šilumos 

punktai su galimybe reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir 

pastato vidaus temperatūrų skirtumo. Pastebėtina, kad šildymo sezono metu temperatūrų 

skirtumas tarp lauko oro ir patalpų kinta priklausomai nuo lauko oro temperatūros pokyčių, 

nes viduje turi būti palaikoma vienoda temperatūra. Gyvenamosiose patalpose, 

vadovaujantis higienos normomis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 

patalpų mikroklimatas“, privalu palaikyti 18-22 °C ir nesvarbu, kokia lauko oro temperatūra 

(pvz., –20 ar +5 °C). Tai reiškia, kad vidaus šildymo sistemos palaiko ne tam tikrą 

temperatūrų skirtumą, o temperatūrą patalpose, reguliuojant šilumos tiekimo į patalpas 

intensyvumą, priklausomai nuo lauko oro temperatūros duotuoju laiku. Todėl tiksliau būtų 

įsakymo projekto 3 dalyje žodį „skirtumo“ keisti į „pokyčio“. 

2. Įsakymo projekto 4-oje dalyje vienas iš privalomųjų reikalavimų yra daugiabučiame name 

sunaudotos šilumos karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisai. Atkreiptinas dėmesys, 

kad Šilumos ūkio įstatymas šio apskaitos prietaiso nereglamentuoja ir jis šiuo metu jokioje 

šilumos apskaitoje ar šilumos išdalinime nedalyvauja (nebent pasirinktas individualus 

šilumos paskirstymo metodas). Šiuo metu teisės aktai numato, kad šiluma, sunaudota karšto 

vandens ruošimui, nustatoma pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš 

karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis, juos padauginus iš nustatyto šilumos kiekio 

vienam kubiniam metrui geriamojo vandens pašildyti iki higienos normomis reglamentuoto 

dydžio. Asociacija siūlo šilumos karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaiso kaip 

privalomojo reikalavimo atsisakyti, nes tai būtų perteklinis, apskaitoje nedalyvaujantis ir 

gana brangus apskaitos prietaisas.  

Taip pat minėto prietaiso įrengimo reikalavimų neturėtų būti ir įsakymo projekto 7.3. 

punkte, kai vidaus sistemos rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos). 

PRIDEDAMA: 

- AB „Šiaulių energija“ 2022-04-29 raštas Nr. SD-1080; 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  2022-05-05 Nr. 48 

Į 2022-04-21 Nr. (21.2-25Mr)3-624 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 18 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

PROJEKTO 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-949/674-II-12 priedas 

 
Tarybos 2022-05-10 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:30 val. 

TN: tn  
 

II dalis 

1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos motyvuoto sprendimo pradėti Lietuvos 

Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrą. 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė 
Posėdžio medžiaga 

2. Dėl AB „ORLEN Lietuva“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 
Dalyvauja: AB „ORLEN Lietuva“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Trakų energija“ 2019 metų investicijos. 
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas 

Dalyvauja: Trakų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Trakų energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo. 
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska 

Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
5. Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB 

„Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB „INTER RAO 

Lietuva“, AB „Lifosa“, AB „Litgrid“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Augstsprieguma tīkls“, AXPO 
Nordic AS, ČEZ, a. s., Eesti Energia AS, Elering AS, Estonian Competition Authority (ECA), Public 

Utilities Commission of Latvia (PUC), UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energijos kodas“, 

UAB „Energridas“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Scener“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

6. Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 metams 

koregavimo. 
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Amber Grid“, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-

226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, AB „Ignitis grupė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Kiti klausimai. 
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną 

Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu 

jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2022-05-10 posėdžio: „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos motyvuoto 

sprendimo pradėti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 

straipsnio pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“; „6. Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 metams koregavimo.“; „7. Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/pazeidimo-nagrinejimas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/orlen-lietuva.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/traku-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/ukmerges-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/tarpsisteminiu-metodika.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/amber-grid-pajamu-lygis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-10/gincu-taisykles.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, „5. Dėl Tarpsisteminių 

jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo.“ 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-II-12-1 

priedas 2022-05-09.zip). 

 
Tarybos 2022-05-12 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  
 
II dalis 

1. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ 2020–2022 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis 
Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 ir 2021 metų investicijų. 
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus 

Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės administracijos, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių 

biržoje vykdymo 2020 m. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 
BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų 

viršutinės ribos 2023 metams koregavimo. 
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 
5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-

226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Irena Zaliauskienė 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, AB „Ignitis grupė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl 2021 m. lapkričio 27 d. sutrikimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ Druskininkų TP tyrimo akto 

patvirtinimo. 
Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus patarėjas Saulius Vaitkevičius 

Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 
7. Kiti klausimai.  
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną 

Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu 

jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2022-05-12 posėdžio: „3. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo 

biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2020 m.“; „4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 

suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 metams 

koregavimo.“; „5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. 

nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ 

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

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

949/674-II-12-2 priedas 2022-05-09.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-12/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/moletu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/prienu-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/pirkimu-birzoje-ataskaita-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/pirkimu-birzoje-ataskaita-nutarimas-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/klaipedos-nafta-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/klaipedos-nafta-nutarimas-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/gincu-taisykles.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/eso-tyrimas-pazyma-skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-05-12/eso-tyrimas-nutarimas-skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-05-12/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

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

mob. 8  626  22252 ,  el .  p.  info@am .lt,  https: //am .lrv . lt . 

Duom enys kaupiami ir  saugomi Jurid inių asmenų reg istre ,  kodas 188602370 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 

 

 2022-05-05 Nr. (14)-D8(E)-2446 

Į  Nr.  

 

TN: tn  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 

1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija teikia pakartotinai išvadoms gauti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 

D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas) ir susijusius dokumentus. 

Aplinkos ministerija pirmą kartą Įsakymo projektą visuomenei, institucijoms ir 

organizacijoms susipažinti, pastaboms ir pasiūlymams teikti skelbė 2021 m. spalio 12 d. Teisės aktų 

informacinėje sistemoje6. Įsakymo projektas buvo patikslintas ir antrą kartą paskelbtas Teisės aktų 

informacinėje sistemoje7 2022 m. kovo 10 d. visuomenei, institucijoms ir organizacijoms 

susipažinti, pastaboms ir pasiūlymams teikti. Įsakymo projektas patikslintas pagal gautas pastabas ir 

pasiūlymus, teikiamas susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje trečią kartą. 

Įsakymo projekto 1.1 ir 1.2.1 papunkčiais siūloma keisti statybos darbų žurnalo privalomo 

naudojimo atvejų apibrėžtį nustatant, kad ši prievolė vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų atveju taikoma, kai jų bendrasis plotas yra ne 500 m2,  bet 

300 m2. Šis pakeitimas siejamas su statinio statybos techninės priežiūros atlikimo ir atitinkamų 

įrašų žurnale darymo prievole. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta, kad statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai ne didesnių kaip 

300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties 

pastatų, nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi 

vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu.  

Šiuo pakeitimu norima mažinti šešėlinę ekonomiką, didinti skaidrumą dėl vieno ar dviejų 

butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, kurių bendrasis plotas didesnis kaip 

300 m2. 

 
6 Nuoroda Teisės aktų informacinėje sistemoje: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/364bf0c02b4f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelU

UID=45163629-087a-4c83-8269-802378390088  
7 Nuoroda Teisės aktų informacinėje sistemoje: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelU

UID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b
https://am/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/364bf0c02b4f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=45163629-087a-4c83-8269-802378390088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/364bf0c02b4f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=45163629-087a-4c83-8269-802378390088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/364bf0c02b4f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=45163629-087a-4c83-8269-802378390088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52774a10a07511ec9e62f960e3ee1cb6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=92f0fb4e-2a29-46f0-89d8-aee074778b7e
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Atsižvelgus į gautas pastabas, pasiūlymus dėl poreikio paskatinti spartesnę elektroninio 

statybos darbų žurnalo naudojimo plėtrą, kartu statybos dalyviams suteikiant galimybę tam 

pasirengti, Įsakymo projektas papildytas 1.2.3 papunkčiu nustatant, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d., 

nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, kai statomi, rekonstruojami, kapitališkai remontuojami griaunami 

ypatingieji ir neypatingieji statiniai, atnaujinami (modernizuojami) pastatai, statytojas (užsakovas) 

privalės naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą bus 

neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose 

statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir 

neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų 

ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus. Naudojant 

elektroninį statybos darbų žurnalą, užtikrinamas efektyvesnis statybos procesų valdymas, priežiūra, 

patikra, skaidrumas, mažinamas šešėlinės ekonomikos mastas, užtikrinamas greitas ir patikimas 

duomenų prieinamumas institucijoms, prisidedama prie statybos sektoriaus pažangos, statybos 

procesų skaitmeninimo. Taip pat elektroninis statybos darbų žurnalas gali būti vertinamas kaip 

duomenų ir informacijos šaltinis išanalizavus duomenų imtį, panaudojamumą statinio gyvavimo 

ciklo etapų (planavimas, projektavimas, statyba, naudojimas) atžvilgiu ir kitus aspektus. 

Įsakymo projekto 1.2.4 ir 1.2.5 papunkčiais siūloma papildyti statybos techninio reglamento 

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ,,Dėl statybos techninio reglamento 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (toliau – STR 

,,Statybos darbai“), 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą nauju 301 punktu ir šio 

aprašo VII skyrių ,,Kontroliuojančių asmenų pastabos“ nauja F-60 forma ,,Statinio statybos saugos 

ir sveikatos koordinatoriaus pastabos, reikalavimai, sprendimai“. Informaciją, kurią anksčiau 

statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatoriai teikė į STR ,,Statybos darbai“ 4 priedo Statybos 

darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo II skyriaus ,,Statybos darbų eiga“ formą F-7 ,,Bendrųjų 

statybos darbų vykdymas“, kuri nepritaikyta statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorių 

įrašams, dabar turės teikti į F-60 formą ,,Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus 

pastabos, reikalavimai, sprendimai“. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 2022 m. kovo 24 d. raštu Nr. (10.16Mr-11) SD-1218 ,,Dėl įsakymo projekto“ 

pateiktą 2 pastabą, Aplinkos ministerija dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pateikto derinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (TAIS reg. Nr. 22-3597) 2022 m. kovo 31 d. raštu Nr. 

(14)-D8(E)-1740 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo“ pateikė pasiūlymą patikslinti Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 

,,Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, 14.7 papunktį.  

Po antrojo paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje Infrastruktūros valdymo agentūra, 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Radiacinės saugos centras, valstybės įmonė Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamentas, Lietuvos statistikos departamentas, Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo 

komisija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų 

pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės įmonė Registrų centras, viešoji įstaiga Lietuvos 

verslo paramos agentūra, Aplinkos apsaugos agentūra, viešoji įstaiga CPO LT, Lietuvos 
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Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, valstybės 

įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, akcinė bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos 

transporto saugos administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija savo išvadose pastabų ir pasiūlymų neturėjo.  

AB ,,Amber Grid“, AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, AB ,,LTG Infra“, AB Litgrid, 

akcinė bendrovė ,,Kelių priežiūra“, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos, asociacija ,,Infobalt“, asociacija ,,Lietuvos keliai“, Europos socialinio 

fondo agentūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Informatikos ir ryšių departamentas 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracija, 

Kauno savivaldybės įmonė ,,Kauno planas“, Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos architektų sąjunga, 

Lietuvos bankas, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos energetikos infrastruktūros 

statybos asociacija, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos matininkų asociacija, Lietuvos 

nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos 

projektavimo įmonių asociacija, Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių 

komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių 

sąjunga, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos žaliųjų 

pastatų taryba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė 

pasyvaus namo asociacija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos 

ministerijos, Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių 

asociacija, RB Rail AS Lietuvos filialas, savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“, Smulkiųjų 

projektavimo įmonių asociacija, UAB ,,EPSO-G“, UAB ,,Ignitis“, uždaroji akcinė bendrovė 

,,Grinda“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus vystymo kompanija“, uždaroji akcinė bendrovė 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 

,,GIS-Centras“, valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, valstybės įmonė Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras, valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinė atominės energetikos saugos 

inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, viešoji įstaiga ,,Atnaujinkime 

miestą“, viešoji įstaiga ,,Investuok Lietuvoje“, viešoji įstaiga ,,Skaitmeninė statyba“, viešoji įstaiga 

Būsto energijos taupymo agentūra, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Po pirmojo paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje atsižvelgusi į Lietuvos 

Respublikos konkurencijos tarybos 20231-10-29 raštu Nr. (2.30Mr-43)6V-1484 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo“ pateiktas pastabas 

ir pasiūlymus, Aplinkos ministerija atliko poveikio konkurencijai vertinimą, jį suderino su 

Konkurencijos taryba (žr. pridedamus Įsakymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo pažymą ir Įsakymo projekto poveikio konkurencijai vertinimą). 

Po pirmojo paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje atsižvelgusi į Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021-10-28 raštu Nr. 3-4714 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus, 

Aplinkos ministerija apskaičiavo įsakymo projekto sukeliamą numatomą administracinės naštos 

ūkio subjektams pokytį ir Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą suderino 

su Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šiuo raštu teikiama patikslinta ataskaita (žr. pridedamus 

Įsakymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą ir Administracinės 

naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą).  



 

79 

Kultūros infrastruktūros centro, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, argumentai dėl 

pateiktų pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateikiami derinimo 

pažymoje. 

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. Įsakymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka, nėra. 

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, Įsakymo 

projektas nenotifikuotinas. 

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir 

visuomenei pastaboms ir pasiūlymams teikti. 

Suinteresuotas institucijas ir organizacijas prašome per 10 d. d. nuo Įsakymo projekto 

paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus. Negavę argumentuotų pastabų ir 

pasiūlymų per nurodytą laiką laikysime, kad Įsakymo projektui pritariate. 

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98 137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) 

vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas (tel. 8 618 04 919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt).      

 PRIDEDAMA: 

1. Adresatų sąrašas, 3 lapai. 

2. Įsakymo projektas, 3 lapai. 

3. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

4. Įsakymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

5. Įsakymo projekto poveikio konkurencijai vertinimas, 3 lapai. 

6. Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 12 lapų. 

7. Įsakymo projekto derinimo pažyma, 13 lapų. 

8. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 3 lapai. 

 

Aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Boldorevas, 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt  

mailto:dainius.cergelis@am
mailto:tomas.boldorevas@am
mailto:tomas.boldorevas@am.lt
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AM 2022-05-06 pranešimas. Siūloma, kad elektroninis statybos darbų žurnalas būtų 

privalomas statant ir valstybės biudžeto, ir  privačiomis lėšomis 

TN: tn  

 

 

Aplinkos ministerija siūlo, kad elektroninis statybos darbų žurnalas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

būtų privalomas statant valstybės biudžeto lėšomis. O nuo 2023 m. gegužės 1 d. elektroninis 

statybos darbų žurnalas būtų privalomas statant ir privačiomis lėšomis. Tai padės efektyviau valdyti 

statybos procesus, atlikti statybos priežiūrą ir patikrą, užtikrinti skaidrumą, mažinti šešėlinę 

ekonomiką. 

Elektroninis statybos žurnalas nuo šių metų rugsėjo būtų privalomas ir tais atvejais, kai 

statyba finansuojama valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, 

valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis. 

Šiuos pakeitimus numato teikiamas derinti pagal pastabas ir pasiūlymus atnaujintas Statybos 

techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Elektroninis statybos darbų žurnalas turės būti naudojamas bet kokiomis lėšomis statant 

naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, juos rekonstruojant, griaunant, atliekant jų 

kapitalinį remontą ar atnaujinant (modernizuojant) pastatus. 

Numatyta išimtis – elektroninis statybos darbų žurnalas bus neprivalomas krašto apsaugos 

tikslams skirtose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose statant, rekonstruojant, 

griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant šių statinių kapitalinį remontą, 

atnaujinant (modernizuojant) pastatus. 

Naudojant elektroninį statybos darbų žurnalą institucijoms reikalingi duomenys būtų 

greičiau prieinami, patikimesni, paspartėtų statybos sektoriaus pažanga, statybos procesų 

skaitmeninimas. Kartu paspartėtų daugiabučių renovacija. 

Šiuo metu visi statytojai (užsakovai) gali pasirinkti, kokį statybos darbų žurnalą naudoti – 

popierinį ar elektroninį. 

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, numatoma, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. statybos 

darbų žurnalas (statytoju pasirinkimu popierinis ar elektroninis) bus privalomas ir ūkio būdu statant 

vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus bei pagalbinio ūkio paskirties pastatus, kurių 

bendrasis plotas didesnis nei 300 kvadratinių metrų. 

Susipažinti su atnaujintu Statybos techniniu reglamentu „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ galima čia. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki gegužės 19 d. Teisės aktų 

informacinėje sistemoje ir elektroniniu paštu info@am.lt. 
________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 

D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS 

DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS 

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

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

administratorių, žyma:IS-949/674-II-13-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-elektroninis-statybos-darbu-zurnalas-butu-privalomas-statant-ir-valstybes-biudzeto-ir-privaciomis-lesomis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/renovacijai-paspartinti-gerokai-lankstesnes-ir-greitesnes-proceduros
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=153ed7ec-ed37-4984-8ddb-1b83a509455d
mailto:info@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c6db1e0cc9911ecb69ea7b9ba9d787b
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IS-949/674-II-14 priedas 

 

VERT 2022-05-06 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų 

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama papildyti Ūkio subjektų 

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, užtikrinti jo atitiktį 

tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje reglamentuojantiems teisės aktams ir 

įvertinti ūkio subjektų galimybę vykdyti veiklą ir teikti paslaugas esant pritaikytoms sankcijoms, 

tokiu būdu užtikrinant vartotojų teisių apsaugą, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Ūkio 

subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki gegužės 13 dienos. 

Esminiai pakeitimai: 

− Aprašas papildomas nuostatomis dėl finansinio pajėgumo vertinimo ūkio subjektams, 

kuriems yra pritaikytos finansinės sankcijos, bei numatomas sąrašas dokumentų, 

kuriuos turi pateikti toks ūkio subjektas. 

− koreguojami Aprašo 2 ir 3 priedai, pašalinant perteklines eilutes, kurios nėra traukiamos 

apskaičiuojant finansinės būklės rodiklius, bei patikslintas pirkėjų įsiskolinimo ir skolų 

tiekėjams formulių dedamųjų apskaičiavimas. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

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

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

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

_______ 
 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo 

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

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

administratorių, žyma:IS-949/674-II-14-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-06/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ukio-subjektu-technologinio-finansinio-ir-vadybinio-pajegumo-ivertinimo-tvarkos-apra.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ec8a0232cd0911ecb69ea7b9ba9d787b
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-06/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ukio-subjektu-technologinio-finansinio-ir-vadybinio-pajegumo-ivertinimo-tvarkos-apra.aspx
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IS-949/674-III-1 priedas 

 

VERT 2022-05-02 pranešimas. VERT teikia metinę veiklos ataskaitą už 2021 m.  

TN: tn  

 

„Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) šiemet minėjo 25 metų veiklos sukaktį. 

Per visus tuos metus VERT tik augo ir kaupė gerąją praktiką. Profesionalumas, gebėjimas išgirsti 

kitokią nuomonę ir atvirumas – kertinės VERT vertybės.  

Dėkoju kolektyvui už susitelkimą, atkaklų darbą ir kūrybišką požiūrį. Tikrai turime kuo 

pasidžiaugti, nes priėmėme vienus svarbiausių strateginių sprendimų energetikos sektoriuje“, – 

pristatydamas metinę veiklos ataskaitą už 2021 m. sako pirmininkas Renatas Pocius.  

  

Atsisiųskite 2021 m. VERT veiklos ataskaitą ČIA. 

 

VERT metinė veiklos ataskaita už 2021 m., TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-III-1-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-teikia--metine-veiklos-ataskaita-uz-2021-m.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/veikla/VEIKLOS_ATASKAITA_2021_04_29_su%20priedu_galutine.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/veikla/VEIKLOS_ATASKAITA_2021_04_29_su%20priedu_galutine.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-teikia--metine-veiklos-ataskaita-uz-2021-m.aspx
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IS-949/674-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-05-03 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-05-03 

 

 
Paskutinis taškas 2022-03-31 

 

 
2022-05-03 BK kainos 

https://www.baltpool.eu/lt/


 

85 

 

Vėliausio 2022-05-03 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 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 40 600 21.73 -4.74 % 35 560 22.23 27.23 3 570 

M06-2022  Smulkinta mediena 14 700 19.84 +0.30 % 66 850 22.58 30.00 1 750 

M07-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 22 400 22.01 0.00 0 

Q03-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 39 900 17.57 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 23 100 22.50 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 84 000 15.17 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 540 53.84 +7.32 % 360 49.70 93.50 360 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
420 17.00 0.00 % 420 13.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 13 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 40 180 20.61 -3.64 % 350 20.50 0.00 0 

M06-2022  Smulkinta mediena 35 700 20.37 +2.60 % 6 300 20.88 0.00 0 

M07-2022  Smulkinta mediena 4 200 21.17 0.00 % 5 600 23.00 0.00 0 

Q03-2022  Smulkinta mediena 5 250 21.00 0.00 % 8 400 18.00 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 23 100 22.50 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 84 000 15.17 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 290 43.77 -25.31 % 120 45.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
420 13.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

 

 Baltpool 2022-04-29 pranešimas. 

TN: tn  

 

PRIIMTI PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS SĄLYGŲ IR BIOKURO TIEKIMO 

TIPINIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 

 

Energijos išteklių biržos operatorius, atsižvelgdamas į praeitą šildymo sezoną biržos dalyvių 

pateiktus pasiūlymus, paklausimus ir iškilusius ginčus, reaguodamas į priimtą Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimą, kuriuo šilumos gamintojai įpareigojami naudoti daugiau biokuro, kurio 

https://www.baltpool.eu/lt/priimti-prekybos-biokuro-produktais-salygu-ir-biokuro-tiekimo-tipiniu-salygu-pakeitimai-2/
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gamyboje gali būti naudojamos kirtimo liekanos, ir pateikęs derinti naujo SM3D produktą 

specifikaciją biržos dalyviais, priėmė naujas Prekybos biokuro produktais sąlygų (toliau – Prekybos 

sąlygos) ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų (toliau – Tiekimo sąlygos) redakcijas, kurios įsigalioja 

nuo 2022 m. gegužės 2 d. 

Prekybos sąlygų pakeitimai: 

1. Naujas SM3D biokuro produktas – energijos išteklių biržoje pradedama prekiauti 

tarpiniu SM3D produktu (tarp SM2 ir SM3). Tai produktas, kurio gamyboje gali būti 

naudojamos laikytos kirtimo liekanos. SM3D specifikacija: maksimalus drėgnis 55%, 

maksimalus peleningumas 5%, smulkelių frakciją iki 20% masės. Plačiau galima 

susipažinti Prekybos sąlygų 1 priede. 

2. Kartu peržiūrima ir žaliavų, kurios gali būti naudojamos gaminant biokuro produktus, 

kategorijų lentelė. Atkreiptinas dėmesys, kad iš SM2 produkto yra pašalinama 

Trumpos rotacijos želdinių mediena. 

3. Siejant su nauju SM3D produkto atsiradimu, panaikinamos dvi nestandartinės sąlygos: 

„SM3 skiedra tik su sausų lapų ar spyglių priemaišomis“ ir „SM3 skiedra, kurios 

naudojamosios masės maksimalus drėgnis ne didesnis kaip 55 procentai“. Tai yra 

vienas iš pavyzdžių kaip nestandartinė prekyba, ją naudojant rinkos dalyviams, 

perkeliama į standartinę prekybą. 

4. Nustatyta nauja nestandartinė prekybos sąlyga – „Produkto užterštumas 137Cs 

radionuklidu neviršija 1 Bq/kg“. 

Tiekimo sąlygų pakeitimai: 

1. Pirkėjas suteikiama teisė vienašališkai koreguoti mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų 

trukmės pristatymo laikotarpių sandorių, kurie sudaryti su nestandartine prekybos 

sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“, standartinį biokuro 

tiekimo grafiką, jeigu pirkėjas sumažino sandorio kiekį atitinkamam laikotarpiui. Tačiau 

visais atvejais koreguojant per kalendorinę savaitę privalomą pristatyti biokuro kiekį, jis 

negali būti nustatytas didesnis, nei prieš sandorio kiekio sumažinimą galiojęs per 

konkrečią pristatymo savaitę privalomas pristatyti biokuro kiekis. Pavyzdžiui, pirkėjas 

03-12 sudaro  M4 mėnesiui sandorį su nestandartine sąlyga „Sandorio nutraukimas 

nelaimėjus šilumos aukciono“ 140 MWh kiekiui per savaitę, tačiau kovo šilumos 

aukcione laimi tik 50 % pasiūlyto šilumos kiekio. Tokiu atveju, pranešęs iki kovo 

pabaigos apie kiekio mažinimą iki 70 MWh per savaitę, balandžio mėnesį pirkėjas gali 

reikalauti, kad pardavėjas pvz., W14 ir W15 savaitę pristatytų po 140 MWh, o W16 ir 

W17 pristatytų 0. 

2. Patikslinamas Tiekimo sąlygų 8.1 papunktis, kad pirkėjas dėl drėgnio kokybinio 

rodiklio neatitikimų atsisakyti biokuro gali tik pristatymo metu, tačiau ne per 5 

(penkias) darbo dienas nuo jo pristatymo. 

 

Prekybos biokuro produktais sąlygos ir Biokuro tiekimo tipinės sąlygos su pakeitimais nuo 2022-

05-02 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-III-2-1 

priedas 2022-05-09.zip). 

https://www.baltpool.eu/dl/2022~04~Prekybos-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf/Prekybos-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf
https://www.baltpool.eu/dl/2022~04~Tiekimo-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf/Tiekimo-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf
https://www.baltpool.eu/dl/2022~04~Prekybos-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf/Prekybos-salygos_LT_2022-04-26_trc.pdf
https://www.baltpool.eu/lt/priimti-prekybos-biokuro-produktais-salygu-ir-biokuro-tiekimo-tipiniu-salygu-pakeitimai-2/
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 Baltpool 2022-05-05 pranešimas. 

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. BALANDIS 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 21,52 Eur/MWh. 

Lyginant su kovo mėnesio verte, fiksuotas 11 % indekso mažėjimas, o palyginus su 

praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 91 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su kovo mėnesiu, mažėjo 46 % iki 470.130 

MWh (visas kiekis buvo pristatytas pagal trumpalaikius kontraktus). Lyginant su 

atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis mažėjo 2 %. 

• 2022 metų vasaros sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai 

siekė 22,80 Eur/MWh. 98 % tiekiamo kiekio sudaryta trumpalaikiais sandoriais. 

• Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 25,00 Eur/MWh. 

• Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 23,90 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) 
22,62 23,90 25,25 318.350 

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

Q01-2022 20,23 – – 3.850 

Q02-2022 21,77 – – 6.300 

  

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE 

 

https://www.baltpool.eu/lt/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-balandis/
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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) 36,50 68,00 50,66 3.140 

  

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 
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Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai) 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Kuro durpės 23,00 23,00 23,00 70 

Biokuro ir lignino mišinys 17,00 17,00 17,00 420 

  

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA 

 

• 2022 metų balandžio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų gegužės mėnesio šilumos 

kiekių įsigijimo.  

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 2,81 ct/kWh ir buvo 24 % žemesnė nei 

šilumos, tiekiamos balandžio mėnesiui (3,71 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 133 % aukštesnė (1,21 ct/kWh). 

• Gegužės mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 212.362 MWh – tai yra 51 % 

mažiau nei perkamos šilumos kiekis balandžio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis didėjo 5 %. 

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 410.538 MWh šilumos – tai yra 38 % mažiau, 

lyginant su balandžio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų gegužės 

mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 1 %. 

 

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai  

 
Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 
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MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA 

 

 
 

MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2022 M. BALANDIS 

 

• Balandžio mėnesį VMU paskelbė 73 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 38,0 tūkst. M3 

medienos produktų. Lyginant su kovo mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 5 %, o 

parduotos medienos dalis sumažėjo 4 %. Aukcionus organizavo 23 VMU padalinys. 

• Balandžio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 72,19 Eur/m3 indekso reikšmę. 

Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 63,4 % 

augimas. Lyginant su kovo mėnesiu – 3,2 % augimas. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti tarrąsčių sortimente, kurių kaina augo 8,2 % (iki 

91,35 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 58 %. 

• Pjautinių rąstų B/C ir D klasės sortimentų kainos auga antrą mėnesį iš eilės, lyginant su 

kovo mėnesiu augimas siekė apie 3 %. Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu 

vidutinis augimas siekia 35 %. 
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Pasaulinė medienos rinka 

Balandį medienos rinka kartu su kitomis žaliavų rinkomis toliau išgyveno kainų piką, tačiau 

jau jaučiamas sulėtėjimas. JAV rinka vėsta: balandžio mėnesio pabaigoje JAV medienos kainos 

indeksas, lyginant su indeksu mėnesio pradžioje, krito daugiau nei 5 %, o Pasaulio banko skelbtoje 

žaliavų rinkos apžvalgoje (angl. Commodity Market Outlook) numatomas žaliavų kainų 

stabilizavimąsis. Medienos kainai 2022 m. prognozuojamas 4,5 % kritimas, o 2023 m. 3,7 % 

augimas. Tolimesnėje perspektyvoje Pasaulio bankas prognozuoja, jog nuo 2024 m. pabaigos tiek 

medienos, tiek ir kitų žaliavų kainos pradės nuosekliai kristi žemyn. JAV federalinė rezervų sistema 

pradeda ekonomikos atvėsinimą ir didina palūkanų normą, o tai turės neigiamų pasekmių JAV 

būsto rinkos, o kartu ir medienos paklausai. 

Europoje besibaigiant šildymo sezonui, neramumų kelia žaliavos pasiūlos iššūkiai. 

Sumažėjusi medienos pasiūla Vidurio Europoje ir Rusijos invazija į Ukrainą dar daugelį metų turės 

įtakos Europos pramonei, prekybos srautams ir miško produktų kainoms. Lentpjūvės turės iš naujo 

sutelkti dėmesį į medienos konversijos efektyvumą ir mažo skersmens pjovimo galimybes, pluošto 

pramonės įmonės turėtų apsvarstyti alternatyvias pluošto rūšis ir medienos pluošto šaltinius, o 

miško savininkams bus naudinga aktyvesnė ir efektyvesnė miškotvarka. Be to, tarptautinės rinkos 

turės prisitaikyti prie sumažėjusios Europos spygliuočių medienos rąstų ir medienos eksporto 

pasiūlos. 

 

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

 
 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

Sortimentai 
Kiekis, 

ktm 

Kiekio 

pokytis 

per 

mėnesį 

Kiekio 

dalis  

TOP5 sort

. Apimtyje 

Kaina, 

Eur/ktm 

Kainos pokytis 

per mėnesį 

Kainos pokytis per 

metus 

Baltpool 
Timber 

Spot 

Indeksas 26 813 5% 100,0 % 72,19 
3,19 % (69,96 

Eur/m3) 

63,36 % (44,19 

Eur/m3) 

Indekso dalys: 
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indeksas 
PJ (eglė, pušis, 

beržas); B/C; 

St,Vd; L2, L3 

3 825 200% 14,3 % 124,57 
2,46 % (121,58 

Eur/m3) 

37,42 % (90,65 

Eur/m3) 

PJ (eglė, pušis, 

beržas); D; 

St,Vd; L2, L3 

14 185 89% 52,9 % 102,87 
2,94 % (99,93 

Eur/m3) 

33,34 % (77,15 

Eur/m3) 

 TR (lapuočiai, 

spygliuočiai) 
7 378 -5% 27,5 % 91,35 

8,20 % (84,43 

Eur/m3) 

58,21 % (57,74 

Eur/m3) 

PP (eglė, pušis, 

beržas) 
25 -93% 0,1 % 53,00 

2,87 % (51,52 

Eur/m3) 

72,13 % (30,79 

Eur/m3) 

PM, ML (II, III 

kaitrumo 

grupė) 

1 400 1300% 5,2 % 56,90 
0,71 % (56,5 

Eur/m3) 

173,43 % (20,81 

Eur/m3) 

Kirtimo liekanos, 

dengtos kirtimo 

liekanos  

0 – 0,0 % 0,00 
-100,00 % (31 

Eur/m3) 

-100,00 % (10,9 

Eur/m3) 

  

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose 

 
 

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai 
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KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – 

kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – 

popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji 

mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – 

sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 

4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m. 
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IS-949/674-III-3 priedas 

 

EM 2022-04-29 pranešimas. Lietuva sėkmingai įgyvendina energijos efektyvumo didinimo 

tikslus 

TN: tn  

 

Gerėjantys Lietuvos Respublikos ekonominiai ir energijos produktyvumo rodikliai (5,02 

EUR/kgne, EUROSTAT duomenimis) bei energijos suvartojimo efektyvumo lygio artėjimas prie 

Europos Sąjungos vidurkio turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir 

globaliame lygmenyje. Tai taip pat prisideda prie šalies energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir 

išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo – teigiama Energetikos ministerijos 

kartu su Lietuvos energetikos agentūra parengtoje 2020 m. ataskaitoje dėl pažangos siekiant 

nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų. 

„Lietuva 2020 m. pasiekė ženklių rezultatų energetinio efektyvumo srityje, tačiau tobulėti 

dar turime kur, toliau būtina didinti energijos produktyvumą mažinant skirtumą nuo Europos 

Sąjungos šalių vidurkio, kuris dar yra 3,549 EUR/kgne (arba daugiau kaip 40 proc.) mažesnis ir 

diegti energiją taupančias priemones pastatuose, įmonėse ir ypač transporte, kurios turi padėti siekti 

ne tik didesnių energijos taupymo tikslų, bet taip pat leisti mažėti ir sąskaitoms už energiją. 

Energijos vartojimo efektyvumas yra viena svarbiausių energetikos sričių, leidžiančių ne tik 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei kitų teršalų išmetimą į aplinką, bet taip pat didinanti 

ir energijos tiekimo saugumą“, – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.  
Lietuvos išsikeltas tikslas per 2014-2020 m. laikotarpį sutaupyti 11,67 TWh energijos yra 

pilnai pasiektas. Per 7 metus iki 2020 metų pabaigos pavyko sutaupyti 12,96 TWh energijos ir 111 

proc. įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, kas apytiksliai atitinka metinį elektros energijos suvartojimą 

Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti, buvo įgyvendinamos energijos taupymo priemonės pastatų, 

energetikos, transporto ir kituose šalies ūkio sektoriuose.  

Parengtoje ataskaitoje pateikiami apibendrinti statistiniai duomenys apie šalies energijos 

vartojimo pokyčius, sektorių kuriuose didėja energijos vartojimas analizės santrauka, teisinės bazės 

pasikeitimų apžvalga ir energijos taupymo priemonių sukurto rezultato apibendrinimas.  

Artimiausiu metu ši ataskaita bus teikiama Europos Komisijai.  

2021–2030 m. Lietuva turi išsikėlusi dar ambicingesnį tikslą – sutaupyti 27 TWh ir 

sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh. Šių tikslų pasiekimas yra 

rimtas iššūkis, pareikalausiantis pastangų, finansinių išteklių ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

Su ataskaita susipažinti galima čia. 

 

 LEA 2022-05-05 pranešimas.   
TN: tn  

 

ŽENKLIAI AUGANTIS LIETUVOS ENERGINIS EFEKTYVUMAS VIS DAR 

NEPAKANKAMAS 

 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-sekmingai-igyvendina-energijos-efektyvumo-didinimo-tikslus
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/0_EED_2020_PINEVET_ATASKAITA_galutinis%20projektas_01.pdf
https://www.ena.lt/Naujiena/zenkliai-augantis-lietuvos-energinis-efektyvumas-vis-dar-nepakankamas/
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Lietuvos įsipareigojimai mažinti poveikį klimato kaitai iki 2020 metų šaliai sutaupė 

12,96 TWh. Sutaupytą energijos kiekį galima prilyginti metiniam Lietuvos elektros energijos 

suvartojimo kiekiui.  

„Pigiausia energija – nesuvartota energija. Didelių energetinių resursų kainų laikotarpiu 

energetinio taupymo priemonės įgauna ypatingą reikšmę. Lietuvos energetikos agentūra kiekvienais 

metais įvertina šalies pažangą energijos vartojimo efektyvumo srityje. 2014-2020 m. laikotarpyje 

Lietuva sutaupė 12,96 TWh. Šį sutaupymą galėtų iliustruoti palyginimas, kad panašų kiekį elektros 

energijos šalis sunaudoja per metus. Įvertinus šį kiekį šiuometinėmis kainomis jis sudarytų daugiau 

milijardą Eurų“ – teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys. 

Siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų buvo įgyvendinamos energijos 

taupymo priemonės transporto, pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose. 

Didžiausius sutaupymus sukūrė mokestinės priemonės skatinančios mažinti kelių transportui skirto 

kuro vartojimą – 5,5 TWh, energijos sutaupymo susitarimai su energetikos įmonėmis –2,47 TWh, 

bei daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizacija –3,56 TWh. 

 

   

Šaltinis: EUROSTAT 2022-03-15 

 

Gerėjantys Lietuvos ekonominiai ir energijos produktyvumo rodikliai (5,02 EUR/kgne, 

EUROSTAT duomenimis)  bei energijos suvartojimo efektyvumo lygio artėjimas prie Europos 

Sąjungos vidurkio turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir globaliame 

lygmenyje bei prisideda prie šalies energijos vartojimo efektyvumo didinimo, išmetamų į aplinką 

teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Energijos produktyvumo rodiklis rodo, kiek 

prekių ir paslaugų (išreikšta kilogramais naftos ekvivalento) šalyje yra sukurta skaičiuojant vienam 

energijos vienetui. 

Visgi svarbu pažymėti, kad Lietuvos energijos produktyvumo lygmuo dar gerokai atsilieka 

nuo ES šalių vidurkio. Energijos produktyvumo rodiklis nurodo šalies energijos vartojimo 

efektyvumą ir leidžia atskirti energijos suvartojimą nuo šalies ekonomikos augimo. Iš 27 ES šalių 

Lietuva užima 20 vietą. 

Ateinančiam 2021–2030 m. Lietuva turi išsikėlusi dar ambicingesnį tikslą – sutaupyti 27 

TWh ir sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh – apibrėžtą 

Nacionaliniame integruotame energetikos ir klimato srities veiksmų plane. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ PAŽANGOS SIEKIANT NACIONALINIŲ 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ ATASKAITA TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-III-3-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

https://www.ena.lt/uploads/0.EED_2020_PINEVET_ATASKAITA_galutinis%20projektas.pdf
https://www.ena.lt/uploads/Energijos%20produktyvumas%20ES%202019-2020m.jpg
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-sekmingai-igyvendina-energijos-efektyvumo-didinimo-tikslus
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IS-949/674-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl „Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo“, „Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planų“ ir „Civilinio mobilizacinio personalo rezervo“. 

 
Nuo: giedrius.viganauskas@vpgt.lt <giedrius.viganauskas@vpgt.lt> 
Išsiųsta: 2022 m. gegužės 3 d., antradienis 13:49 

Iki: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt> 

Kopija: tatjana.milkamanovic@vpgt.lt <tatjana.milkamanovic@vpgt.lt> 

Tema: DEL PAKLAUSIMO PERSIUNTIMO  

  

Kaip kalbėjome tel., siūlau dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo ir Civilinio 
mobilizacinio personalo rezervo klausimų kreiptis į Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentą 

prie Krašto apsaugos ministerijos. 
https://kam.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/kas_institucijos_567/mobilizacijos_departamentas_prie_

kam.html 
Savo ruoštu noriu informuoti, kad vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Kriterijus ūkio 

subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centrą“, 1.4.4.4. ir 2.11. papunkčiais centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantys ūkio 

subjektai turi rengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti Ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centrus.  
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370290/nRmFtlzYJh) 
Rengiant Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą  

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393283/asr)  
ūkio subjektai galės apsirašyti, kokių būtinų priemonių  ir asmeninių apsaugos priemonių  

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr)  

reikės likviduojant vieną ar kitą galimą pavojų, kuriuos nusimatė atlikdami galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę  

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400896). 
  
Pagarbiai 
Giedrius Viganauskas 
Civilinės saugos valdybos Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos 
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius  
Tel. (8 5) 271 7517, VRM 57517 
El. p. giedrius.viganauskas@vpgt.lt 
pagd.lrv.lt 

 
  

Norite į mobilųjį telefoną gauti pranešimą apie gresiantį pavojų? 
Apsilankykite interneto svetainėje www.lt72.lt 

 
KRITERIJAI ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI 

ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR 

TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ 

SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01 ir ŪKIO SUBJEKTO, KITOS 
ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO RENGIMO METODINĖS 

REKOMENDACIJOS Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 
žyma:IS-949/674-III-4-1 priedas 2022-05-09.zip). 

mailto:giedrius.viganauskas@vpgt.lt
mailto:giedrius.viganauskas@vpgt.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:tatjana.milkamanovic@vpgt.lt
mailto:tatjana.milkamanovic@vpgt.lt
https://kam.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/kas_institucijos_567/mobilizacijos_departamentas_prie_kam.html
https://kam.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/kas_institucijos_567/mobilizacijos_departamentas_prie_kam.html
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370290/nRmFtlzYJh
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393283/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367302/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400896
mailto:giedrius.viganauskas@vpgt.lt
https://www.facebook.com/ugniagesiaigelbetojai/
http://www.lt72.lt/
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IS-949/674-III-5 priedas 
 

VERT 2022-04-29 pranešimas. VERT leido AB „Litgrid“ turėti nuosavybės teise ir 

eksploatuoti 1 MW, 1 MWh energijos kaupimo įrenginių sistemą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 m. balandžio 28 d. posėdyje 

pripažino elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ 1 MW, 1 MWh elektros energijos 

kaupimo įrenginių sistemą, sumontuotą 330/110/10 kV Vilniaus transformatorių pastotės teritorijoje 

(TP) ir prijungtą prie Vilniaus TP savųjų reikmių 10 kV skirstyklos, integruotu perdavimo tinklo 

komponentu ir leido bendrovei ją turėti nuosavybės teise, taip pat plėtoti, valdyti arba eksploatuoti.  

VERT taip pat nustatė, kad 1 MW, 1 MWh energijos kaupimo įrenginių sistema gali būti 

naudojama tik saugiam ir patikimam elektros energijos perdavimo veikimui užtikrinti ir negali būti 

naudojama elektros energetikos sistemai balansuoti ar elektros tinklo perkrovai valdyti. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-04-28 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

VERT 2022-04-29 pranešimas. ACER paskelbė ES didmeninės elektros rinkos apžvalgą  

TN: tn  

 

Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

paskelbė ES didmeninės elektros rinkos apžvalgą. 

Šioje ACER apžvalgoje pateikiama išsami analizė apie: 

• energijos kainų lygius ir kainoms įtaką darančius veiksnius; 

• dabartinį didmeninės elektros energijos rinkos veikimo modelį; 

• didmeninės elektros rinkos veikimo ateityje būdus; 

• ekstremalius kainų šokus ir galimas laikinas tikslines priemones jiems valdyti; 

• poveikį mažmeninėms rinkoms ir priemones vartotojų apsaugai. 

ACER apžvalgoje teigiama, kad nors dabartinį elektros rinkos veikimo modelį verta 

išlaikyti, stiprinančios priemonės bus labai svarbios sprendžiant iššūkius. 

ACER įvardija 13 priemonių, skirtų politikos formuotojams. 

ACER savo galutinį įvertinimą pristatys viešame seminare nuotoliniu būdu 2022 m. gegužės 

5 d. 

Pagrindinės išvados ir apžvalga anglų kalba.  

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/vert-leido-ab-litgrid-tur%C4%97ti-nuosavybes-teise-ir-eksploatuoti-1-mw-1-mwh-energijos-kaupimo-irenginiu-sistema.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/acer-paskelbe-es-didmenines-elektros-rinkos-apzvalga.aspx
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUsHBFBTUlBdB0xYAAYHHVYNBgMdUAEEAxpQVgtUUQINDlUFUwcdA1wBUltTAQUdVgxXUB0GDwcDGgxcClUZBlQGBgNTCVIFB1FURVUABgBQCAwDHQsOUgAaAQcAABkLBVQPHARQWFFcW1MLUAMHBw&data=05%7c01%7cjustina.alsyte%40vert.lt%7ce969612da23146d160a908da29b1dfd8%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637868141185679583%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=OLz8IiiVmSGVHHO97M7oZMgj15qBzSX4XHSWwaDVqwg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUsPAVVSVwVRBUxdBFECHVYBUw4dUABVUhoMXQUPDFZTVAZSBlQdA1wBUltTAQUdVgxXUB0GDwcDGgxcClUZBlQGBgNTCVIFB1FURVUABgBQCAwDHQsOUgAaAQcAABkLBVQPHARQWFFcW1MLUAMHBw&data=05%7c01%7cjustina.alsyte%40vert.lt%7ce969612da23146d160a908da29b1dfd8%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637868141185679583%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=tfQyfakVDH/vgo2K0CyVkptZDHHdkX0n6Lt5YEVQ5ig%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUsPAVVSVwVRBUxdBFECHVYBUw4dUABVUhoMXQUPDFZTVAZSBlQdA1wBUltTAQUdVgxXUB0GDwcDGgxcClUZBlQGBgNTCVIFB1FURVUABgBQCAwDHQsOUgAaAQcAABkLBVQPHARQWFFcW1MLUAMHBw&data=05%7c01%7cjustina.alsyte%40vert.lt%7ce969612da23146d160a908da29b1dfd8%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637868141185679583%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=tfQyfakVDH/vgo2K0CyVkptZDHHdkX0n6Lt5YEVQ5ig%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mailservice.acer.europa.eu/lists/lt.php?tid%3DfUsBAFcGBQMABkxcBgcAHVZfUAQdU18JUBoNBARTUAQBUgcGAgUdA1wBUltTAQUdVgxXUB0GDwcDGgxcClUZBlQGBgNTCVIFB1FURVUABgBQCAwDHQsOUgAaAQcAABkLBVQPHARQWFFcW1MLUAMHBw&data=05%7c01%7cjustina.alsyte%40vert.lt%7ce969612da23146d160a908da29b1dfd8%7cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7c0%7c0%7c637868141185679583%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=6OYlfr1IKzF7hHJ9e0zV%2BhSH6NP9J7DTnshytlZPygA%3D&reserved=0
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ES didmeninės elektros rinkos apžvalga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

žyma:IS-949/674-III-5-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

 

VERT 2022-04-28 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos 

rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia 

Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką, 

pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gegužės 4 d. 

Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamai 

elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai, atitinkančiai Lietuvos elektros energetikos 

sektoriaus ekonomines sąlygas. VERT, vadovaudamasi metodika, nustato prognozuojamą elektros 

energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams ir atskaitinę kainą kiekvienam 

organizuojamam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui. 

Metodikos pakeitimais siekiama kuo objektyviau nustatyti prognozuojamą elektros energijos 

rinkos kainą ir mažinti administracinę naštą rinkos dalyviams. 

Esminiai metodikos pakeitimai: 

• Nustatant rinkos kainą bus vertinamos ateities sandorių kainos dėl „Nord Pool“ 

sisteminės kainos ir kainos dėl ateities sandorių dėl kainų skirtumo tarp Latvijos 

prekybos zonos kainos ir „Nord Pool“ sisteminės kainos. 

• Siekiant įvertinti kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Latvijos bus vertinama elektros 

energijos kaina ir kiekiai, suprekiauti elektros energijos biržoje Lietuvos ir Latvijos 

teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje „Nord Pool“ rinkoje CET (angl. Central 

Europe Time) laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių. 

• Vertinamas elektros energijos įsigijimo biržoje profilis, atsirandantis dėl skirtingo 

elektros energijos įsigijimo įvairiu paros metu. 

• Atsisakytas elektros energijos kainų ir suprekiautų kiekių pagal tiesiogines dvišales 

sutartis bei pagal prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje tarp 

Lietuvos gamintojų ir tiekėjų vertinimas, kaip mažinant administracinę naštą rinkos 

dalyviams.  

• Suvienodintos metodikoje vartojamos sąvokos pagal Europos Sąjungos teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

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

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

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

 

VERT 2022-04-28 pranešimas. VERT nepatvirtino AB „Litgrid“ pateiktos prarastos 

apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 m. balandžio 28 dienos posėdyje 

konstatavo, kad AB „Litgrid“ atliktoje prarastos apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonoje 

nustatymo studijoje pateikti nacionalinės vartotojų apklausos rezultatai neatitinka Prarastos 

apkrovos vertės, naujų pajėgumų įvesties ir patikimumo standarto apskaičiavimo metodikoje 

(Metodika) nustatytų kriterijų, todėl priėmė sprendimą netvirtinti AB „Litgrid“ pateiktos prarastos 

apkrovos vertės Lietuvos prekybos zonai. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-29/acer-paskelbe-es-didmenines-elektros-rinkos-apzvalga.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/viesoji-konsultacija-del-prognozuojamos-elektros-energijos-rinkos-kainos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a2d0c32c61411ecb69ea7b9ba9d787b
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/vert-nepatvirtino-ab-litgrid-pateiktos-prarastos-apkrovos-vertes-lietuvos-prekybos-zonai.aspx
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VERT nuomone, tyrimo metu pasitelktas per mažas vartotojų skaičius (mažas aktyvumas) ir 

nereprezentatyvios statistinės imtys. Todėl į anketos sudarymą ateityje rekomenduojama iš anksto 

įtraukti suinteresuotas institucijas ir imčių parinkimo metodikos rengimą, siekiant užtikrinti 

skaidrumo, objektyvumo ir patikrinamumo kriterijų atitikimą Metodikos reikalavimams.  

VERT įpareigojo AB „Litgrid“ apskaičiuoti bendrą Lietuvos prekybos zonoje taikomą 

prarastos apkrovos vertę ir teikti ją tvirtinti iš naujo atliekant Lietuvos vartotojų anketinę apklausą. 

Ateityje prarastos apkrovos vertė turės būti perskaičiuojama ne rečiau kaip kas 5 metus arba 

dažniau, jeigu nustatomas reikšmingas prarastos apkrovos vertės pokytis. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-04-28 posėdžio medžiaga galite ČIA .   

 

VERT 2022-04-28 pranešimas. VERT ištyrė AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekso 

kombinuoto ciklo bloke įvykusio sutrikimo priežastis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Ignitis gamyba“ 

Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke įvykusio energetikos įrenginio sutrikimo tyrimo aktą. 

VERT gavo AB „Ignitis gamyba“ pranešimą, kad 2021 m. liepos 16 d. dėl gamtinių dujų 

atkirtos vožtuvo gedimo nuo perdavimo sistemos tinklo atsijungė Elektrėnų komplekso kombinuoto 

ciklo blokas. 

VERT ištyrė sutrikimo priežastis. Tyrimo metu nagrinėtos elektros įrenginių, kuriuose įvyko 

sutrikimas, techninės charakteristikos, įrenginių eksploatavimą reglamentuojanti techninė 

dokumentacija, įrenginių schemos. Išanalizuotos galimos įvykio atsiradimo, plėtojimosi ir 

lokalizavimo priežastys bei pasekmių tarpusavio ryšys. 

Tyrimo metu nustatyta, jog 10 MW ir didesnės galios elektrinės visos veikiančios 

generuojamosios galios (elektros) išjungimas viename gamybiniame vienete, jeigu tuo pat metu 

išsijungė ir pagrindinis šilumos galios šaltinis), įvykis priskiriamas prie sutrikimų elektros 

įrenginiuose. 

Sutrikimas įvyko dėl energetikos įrenginių projektavimo, konstravimo klaidos, gamybos 

defekto. 

VERT numatė AB „Ignitis gamyba“ rekomendacijas panašiems įvykiams išvengti. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2022-05-03 pranešimas. VERT: kas gali atsitikti, jeigu vartotojas neatidžiai apmoka 

sąskaitas  

TN: tn  

 

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

„EGTO“ energija, kilusį dėl nepriemokos už sunaudotą elektros energijos kiekį bei vartotojui 

teikiamų galimai nepagrįstų sąskaitų, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog su AB „EGTO“ energija yra sudaręs 

nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutartį. Įmonei išrašant sąskaitą už 2021 m. liepos mėn. ir 

taikant vidurkį, vartotojui susidarė skirtumas tarp jo deklaruotų ir įmonės pagal vidurkį apskaičiuotų 

elektros energijos kiekių objekte, todėl vartotojui nepagrįstai buvo apskaičiuota didesnė mokėtina 

suma, nei vartotojas buvo suvartojęs elektros energijos. 

Vartotojas, atlikdamas mokėjimą už 2021 m. liepos mėn. sunaudotą elektros energijos kiekį, 

įmonei apmokėjo pagal savo deklaruotus skaitiklio rodmenis objekte, tačiau AB „EGTO“ energija 

ėmė reikalauti sumokėti skolą ir pradėjo skaičiuoti delspinigius. Vartotojui kreipusis į įmonę, ši 

informavo, kad skolą panaikins. Tačiau 2021 m. spalio mėn. įmonė vėl ėmė reikalauti apmokėti 

skolą, kurią sudarė anksčiau minėta ir panaikinta skola už 2021 m. liepos mėn. suvartotą elektros 

energijos kiekį su delspinigiais. Vartotojas prašė VERT įpareigoti AB „EGTO“ energija panaikinti 

nepagrįstai išrašytas sąskaitas dėl menamos vartotojo skolos. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-28/vert-istyr%C4%97-ab-ignitis-gamyba-elektrnu-komplekso-kombinuoto-ciklo-bloke-sutrikimo-priezastis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-04-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/kas-gali-atsitikti-jeigu-vartotojas-neatidziai-apmoka-saskaitas.aspx
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VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojo skola įmonei susidarė jam 2021 

m. liepos mėn. laiku nedeklaravus skaitiklio rodmenų ir sąskaitą apskaičiuojant pagal ESO vidurkį, 

o taip pat išrašant vartotojui 2021 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą perskaičiavus jo suvartotus 

(deklaruotus) elektros energijos kiekius ir vartotojui pilnai neapmokėjus sąskaitų. Dėl to vartotojui 

nuolat susidaro nepriemokos už objekte sunaudotą elektros energijos kiekį. 

VERT vartojimo ginčo nagrinėjimo metu atliko vartotojo įmonei sumokėtų ir pagal 

suvartotą elektros energijos kiekį apskaičiuotų mokėtinų sumų patikrinimą. VERT nustatė, kad 

minėtu laikotarpiu vartotojas turėjo sumokėti daugiau nei sumokėjo, tikrintu laikotarpiu įmonė buvo 

pritaikiusi vartotojui nuolaidą, o vartotojas dėl jau anksčiau minėtų priežasčių liko nesumokėję 

įmonei dalies sąskaitos už suvartotą energiją. 

VERT nutarė, jog vartotojui yra susidariusi nepriemoka, todėl įmonė sąskaitas išrašė 

pagrįstai.  

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 

VERT 2022-05-03 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp UAB „Žvejų tinklapis“ 

bei UAB „Elektrum Lietuva“  

TN: tn 

 

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

„Žvejų tinklapis“ bei UAB „Elektrum Lietuva“ dėl gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties 

nutraukimo ,nutarė, jog UAB „Žvejų tinklapis“ reikalavimai nepagrįsti. 

Vartotojas UAB „Žvejų tinklapis“ su UAB „Elektrum Lietuva“ sudarė metinę terminuotą 

gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Praėjus vos trims mėnesiams nuo 

sutarties įsigaliojimo pradžios, UAB „Elektrum Lietuva“ elektroniniu paštu atsiuntė paveiksliuką, o 

ne įprastai dokumentą, kuriame pakeitė dujų tiekimo kainą ir sutarties terminą pratęsė dar dvejiems 

metams. Šis paveiksliukas atėjo ne į elektroninio pašto dėžutę, o į šiukšliadėžę. Vartotojas UAB 

„Žvejų tinklapis“ kreipėsi į UAB „Elektrum Lietuva“ ir gavo atsakymą, kad sutartis pratęsta joje 

nustatyta tvarka tinkamai. 

UAB „Žvejų tinklapis“ vertinimu, UAB „Elektrum Lietuva“ apgaulės būdu tapo jos klientu 

dar dvejiems metams. UAB „Žvejų tinklapis“ nurodė, kad atsiųstame paveiksliuke nenurodyta, nei 

kokia birža, nei kur galima pasitikrinti kainą. Taip pat gavo pirmą sąskaitą už dujas pagal naują 

sutartį. Susiekus su UAB „Elektrum Lietuva“, niekas negalėjo atsakyti, kaip gauta DTTF kaina ir 

kur būtų galima šią kainą pasitikrinti. UAB „Žvejų tinklapis“ prašė VERT išaiškinti, ar įmonė 

galėjo pratęsti sutartį, atsiųsdama paveiksliuką, įpareigoti įmonę nutraukti sudarytos sutarties 

pratęsimą ir sutarties pakeitimą be sankcijų (baudų). Išaiškinti, ar sutarties priede pateikta 

informacija apie sutarties pirkimo kainą yra pakankama, kad UAB „Žvejų tinklapis“, kaip dujų 

pirkėjai, būtų aišku, kokia yra dujų pirkimo–pardavimo kaina. Įvertinti, ar tinkamai nurodyta kaina 

už sausio mėnesį nupirktas dujas. Nustačius tam pagrindą, įpareigoti įmonę perskaičiuoti kainą, 

 išsamiai išaiškinti, iš ko susideda DTTF. Įpareigoti įmonę nurodyti informacijos šaltinį, kuriame 

galima pasitikrinti valstybine lietuvių kalba kiekvieno mėnesio DTTF kainą. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, jog UAB „Elektrum Lietuva“ pateikė UAB 

„Žvejų tinklapis“ pasiūlymą pratęsti sutartį. UAB „Žvejų tinklapis galėjo pateikti nesutikimą, tačiau 

pavėlavo tai padaryti.  

Įmonė, negavusi nesutikimo dėl sutarties pratęsimo, laikė, kad UAB „Žvejų tinklapis“ sutiko 

su pasiūlymu.  

UAB „Elektrum Lietuva“ turėjo teisę pasiūlyti pratęsti sutartį ne vėliau, kaip prieš 45 

kalendorines dienas iki sutarties galiojimo pabaigos.  

UAB „Elektrum Lietuva“ turėjo teisę pasiūlymą pateikti elektroniniu paštu ir laikyti, kad jis 

yra gautas kitą darbo dieną po jo išsiuntimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. UAB 

„Žvejų tinklapis“, žinodama, kad jos elektroninio pašto adresas nurodytas kaip kontaktinis adresas, 

turėjo tinkamai administruoti savo gaunamus elektroninius laiškus, įskaitant ir elektroninio laiško 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-03/vert-isnagrinejo-ginca-kilusi-tarp-uab-zveju-tinklapis-bei-uab-elektrum-lietuva.aspx
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šiukšliadėžę. Be to, nors laiškas ir pateko į el. pašto šiukšliadėžę, UAB „Žvejų tinklapis su šiuo 

pranešimu susipažino bei pavėluotai pateikė nesutikimą. 

UAB „Žvejų tinklapis“ neatsakymas UAB „Elektrum Lietuva“ galėjo būti vertinamas kaip 

pritarimas pasiūlymui. UAB „Žvejų tinklapis, pasirašydama sutartį, patvirtino, jog sutinka su 

sutarties nuostatose įtvirtinta dujų pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka 

nepažeidžia jo teisių. UAB „Elektrum Lietuva“ pakeitė sutartį laikydamasi sutarties šalių sutartos 

sutarties pakeitimo tvarkos. 

Taip pat pasiūlyme, kuris tapo sutarties dalimi, buvo nurodyti gamtinių dujų kainos 

apskaičiavimo principai DTTF – gamtinių dujų kainos dedamosios apibrėžimas, „TTF front month“ 

indeksą UAB „Žvejų tinklapis“ gali pasitikrinti „TTF ICE“ dujų biržos, interneto svetainėje. 

Einamojo mėnesio gamtinių dujų kaina yra nustatoma pagal praėjusio mėnesio priešpaskutinę darbo 

dieną galiojusį tarifą. Taip pat, nėra galimybės įpareigoti įmonę pateikti nuorodą, kur būtų galima 

pasitikrinti minėtą indeksą lietuvių kalba, kadangi lietuvių kalba tokia informacija nėra skelbiama. 

UAB „Žvejų tinklapis“ pateiktoje sąskaitoje gamtinių dujų, kaip produkto, kaina apskaičiuota 

laikantis pasiūlyme, kuris tapo sutarties dalimi, nurodytų gamtinių dujų apskaičiavimo principų. 

VERT nutarė, jog UAB „Žvejų tinklapis“ reikalavimai nepagrįsti. UAB „Elektrum Lietuva“ 

turi teisę taikyti sutarties nutraukimo mokestį tuo atveju, jei UAB „Žvejų tinklapis“ nutrauks sutartį 

anksčiau jos galiojimo pabaigos.  

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 

VERT 2022-05-02 pranešimas. VERT: UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ teisingai suskaičiavo 

mokestį už karštą vandenį  

TN: tn 

 

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

ir UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, vartotojo prašymą įpareigoti įmonę perskaičiuoti mokesčius už 

karštą vandenį atmetė kaip nepagrįstą. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad jo bute karšto vandens mokesčiai skaičiuojami ne 

pagal faktinį suvartojimą, o pagal karšto vandens suvartojimo normatyvą, kas nulėmė žymų 

neatitikimą tarp realaus suvartojimo ir vartotojo skaičiuojamo suvartojimo. Vartotojas paprašė 

įmonės perskaičiuoti mokestį už karštą vandenį pagal faktinį suvartojimą bei patikslintą bute 

deklaruotų gyventojų skaičių ir grąžinti susidariusią permoką, tačiau įmonė atsisakė tai padaryti. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, kad vartotojas nesudarė sąlygų laiku pakeisti 

karšto vandens skaitiklį dėl pasibaigusios jo metrologinės patikros. Remiantis teisiniu 

reglamentavimu, pasibaigus skaitiklio metrologinės patikros laikui, jo rodmenimis vadovautis 

draudžiama, todėl įmonė teisėtai mokesčius už karštą vandenį skaičiavo taikydama vandens 

suvartojimo normatyvus.  

VERT taip pat nustatė, kad vartotojas duomenis apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių 

žmonių skaičių įmonei pateikė vėliau nei buvo suskaičiuoti mokesčiai už suvartotą karštą vandenį, 

todėl įmonės vykdytas mokesčių už karštą vandenį skaičiavimas pagal turimus duomenis taip pat 

laikytinas teisėtu ir teisingu. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

 

VERT skelbia gautų pastabų vertinimą, susijusį su AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų 

kainų struktūra 2023 m.  

TN: tn 

 

Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos 

operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2023 metų tarifų periodui 

taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų, VERT įvertino rinkos dalyvių pastabas. 

Pastabas pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija , Energy Authority of Finland , 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid“ .  

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-uab-vilniaus-silumos-tinklai-teisingai-suskaiciavo-mokesti-uz-karsta-vandeni.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-05-02/vert-skelbia-gautu-pastabu-vertinima-susijusi-su-ab-amber-grid-teikiamu-paslaugu-kainu-struktura-2023-m.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/viesosios-konsultacijos/Energetikos_ministerija_2022-04-01.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Energy_Authority_of_Finland.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/viesosios-konsultacijos/2022-03-31-On%20public%20consultation.pdf
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Esminiai pasikeitimai po viešosios konsultacijos:  

− įvertinus tai, kad Klaipėdos įleidimo taškas tapo pagrindiniu įleidimo tašku Lietuvos ir 

regioninėje gamtinių dujų rinkoje, 2023 m. naikinama nuolaida Klaipėdos įleidimo 

taške. 

− siekiant lanksčiau siūlyti pajėgumų produktus, numatyta taikyti 10 proc. nuolaidą 

pertraukiamiems pajėgumams lyginant su nuolatinių pajėgumų kainomis. 

Su išsamiu pastabų vertinimu galite susipažinti čia, o viešosios konsultacijos dokumentus 

rasite čia 

 

RESPONSES RECEIVED FROM MARKET PARTICIPANTS ON PUBLIC 

CONSULTATION ON AB „AMBER GRID“ LEVEL OF MULTIPLIERS, SEASONAL 

FACTORS AND DISCOUNT, TO BE APPLIED IN AB „AMBER GRID’S“ 

TRANSMISSION TARIFF STRUCTURE FOR 2023: 
 

Response received Assessment of the response 

Ministry of Energy of the Republic of 

Lithuania 

 

 The Ministry of Energy of the Republic of 

Lithuania proposes to renounce 75%. Discount at 
the entry point of Klaipeda LNG terminal.  

According to the Ministry of Energy, the 

geopolitical situation due to the Russian war in 
Ukraine will fundamentally change the direction 

of natural gas supply flows in the regional natural 

gas market. It is predicted that natural gas 
imports from Russia will be significantly reduced 

therefore discount at Klaipeda LNG terminal for 

2023 is no longer purposeful. 

National Energy Regulatory Council (hereinafter – 

NERC) / Amber Grid 

 

Proposal to remove the discount for the tariff period 

of 2023 at the Entry point from Klaipėda LNG 
terminal is accepted. Considering that this entry point 

has become the main natural gas entry point in the 

region, and it is projected, that the demand for 
Klaipėda LNG terminal will remain huge in the 

nearest future, additional stimulation via modification 

of transmission tariffs is not purposeful for the tariff 
period of 2023.  

 

Conexus Baltic Grid 

 

Conexus Baltic Grid states that interruptible 

capacity is not offered, because existing tariffs 
and market rules create situation when offering 

of interruptible capacity is not feasible. Conexus 

would like to emphasize that there are 

congestions on Kiemenai entry-exit point during 
the past years, and that interruptible capacity is 

one measure how to manage contractual 

congestions – a tool for market participants to 
accept a risk of interruption (preferably at lower 

price) and arrange transportation if owners of 

firm capacity are not utilizing their capacity in 
full. 

  

Therefore Company would like to propose NERC 

to evaluate the possibility for the introduction of 
some initial ex-post discount level applicable in 

the situation of the interruptible capacity 

interruption. Additionally, Conexus proposes to 
leave ex-post compensation equal to three times 

only to firm capacity products, by allowing TSO 

to use interruptible capacity as a tool for 

congestion management without strict 

NERC / Amber Grid 

 

Proposal regarding application of ex-ante discount for 

interruptible capacity products is accepted. 
Considering foreseeable more active use of Ips, this 

change in tariffication would allow to be more flexible 

in offering more capacity products.  

In absence of actual interruptions (and, therefore, 
absence of data for calculation of probability of 

interruption), NERC proposes to apply 10 % discount 

for interruptible capacity products compared to firm 
capacity based on the current practice of neighboring 

TSOs and practice of Amber Grid in the past:  

- Latvian TSO, in absence of actual interruptions, 
applies ex-ante discount of 5 %;  

- Polish TSO currently applies ex-ante discounts 

of 2-10 % for various entry-exit points based on 

the historical interruptions’ data for 12 months 
prior to the moment when the consultation was 

commenced; 

- Amber Grid had applied ex-ante discount of 10 
% until 2019, therefore this principle can again 

be applied from 2023.   

 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/dujos/Summary_public%20consultation%20comments%202022%20%28002%29.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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consideration of interruption and income losses. 

 

Energiavirasto (Finnish NRA) 

 

Finnish National Regulatory Authority 

(hereinafter – NRA) draws attention to the fact, 
that Lithuanian’s and FINESTLAT TSOs and 

NRAs are currently working towards creation of 

common tariff zone between Lithuania and 
FINESTLAT. If a compromise that is acceptable 

for all countries is reached and all 4 countries 

agree on inter-transmission system operator 
compensation model, creation of a single entry 

tariff zone could be implied on late 2023 or in the 

beginning of 2024.  

NRA would like to pay attention to the possible 
inter-transmission system operator compensation 

model entering into force on late 2023 and 

possible changes in tariff period in this context.  

 

 

NERC / Amber Grid 

 

If a compromise that is acceptable for all countries is 

reached and all 4 countries agree on inter-

transmission system operator compensation model 

and creation of a single entry tariff zone would be 

implied on late 2023, accordingly NERC would 

approve appropriate decision. 
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IS-949/674-III-7 priedas 
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IS-949/674-III-8 priedas 
 

VERT INFO. dėl ŠKNM projekto 

 
From: Aivaras Ciesiūnas <aivaras.ciesiunas@vert.lt>  

Sent: Friday, May 6, 2022 12:58 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Cc: Eglė Goculenko <egle.goculenko@vert.lt> 

Subject: RE: KL dėl ŠKNM projekto 

 

Taip, mintis yra tokia. Šiuo metu manome, kad vertinimas, ar įmonės įvykdė ŠŪĮ numatytą 

įpareigojimą, kad kuro balanse ne mažiau kaip 30 procentų sudarytų biokuras, kurio gamybai kaip 

žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, pirmą kartą turėtų būti atliekamas už 2023 m. 

Atitinkamai ir sąnaudų ribojimas kaina būtų taikomas už laikotarpius nuo 2023 m. 

Tik papildomai šioje vietoje noriu atkreipti dėmesį, kad toks supratimas yra pagal šiuo metu 

mūsų turimą informaciją. Papildomai esame užsiklausę Energetikos ministerijos dėl susijusių ŠŪĮ 

nuostatų taikymo ir įgyvendinimo, tad yra tikimybė, kad Ministerijai pateikus atsakymą, metodikos 

nuostatos kažkiek keisis.   

 

Pagarbiai 

Aivaras Ciesiūnas 

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėja 
Tel. +370 5 216 3732 

Mob. +370 614 03928 

Faks. +370 5 213 5270 

Verkių g. 25C-1  

LT-08223 Vilnius 

www.vert.lt 

   

 

 
From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Friday, May 6, 2022 12:23 PM 

To: Aivaras Ciesiūnas <aivaras.ciesiunas@vert.lt> 

Subject: KL dėl ŠKNM projekto 

 

Norėjau pasiteirauti dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto. Rašoma, kad 

Metodikos 70.6 papunkčio redakcija taikoma atliekant nuo 2023 m. sausio 1 d. šilumos kainoje 

įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti 

skirtumo vertinimą. Atliekant šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai 

patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti skirtumo vertinimą už laikotarpį iki 2022 m. gruodžio 31 d., 

taikoma Metodikos 70.6 papunkčio redakcija, galiojusi iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos. 

Ar tai reiškia, kad už laikotarpį nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Projekto 

pakeitimas nebus taikomas, t.y. neįvykdžius Įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos 

produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, į šilumos kainą nebus 

įtraukiamos tik sąnaudos apribotos vidutine biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava 

naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina? 

 
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:aivaras.ciesiunas@vert.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:egle.goculenko@vert.lt
http://www.vert.lt/
https://www.facebook.com/energetikosabc
https://www.linkedin.com/company/national-control-commission-for-prices-and-energy
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:aivaras.ciesiunas@vert.lt
mailto:mantas@lsta.lt
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=05%7C01%7Caivaras.ciesiunas%40vert.lt%7C8f47105e43194f3526dd08da2f41fbfa%7Cd85af2256a8544fba1aea0ed1e911eec%7C0%7C0%7C637874257707228591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=29bI4t5MhMba1aOKNFqx84AXeOvT%2Bi29vsR9UwmkMyk%3D&reserved=0
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IS-949/674-IV-1 priedas 

 

AM 2022-04-29 pranešimas. Nuo gegužės 1-osios – statybos užbaigimo pokyčiai 

TN: tn  

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį 

į svarbiausią informaciją gyventojams ir statinio ekspertizės įmonėms, susijusią su nuo gegužės 1 d. 

įsigaliosiančia reforma.  

Primename, kad nuo gegužės 1 d. dalis iki šiol Statybos inspekcijos vykdytų su statybos 

užbaigimu ir nebaigtos statybos tvirtinimu susijusių funkcijų perduodamos teikti atestuotiems 

statybos dalyviams – statinio (dalies) ekspertizės įmonėms.  

Pasikeitus teisiniam reguliavimui nuo gegužės 1 d. Statybos inspekcija nebepriims naujų 

prašymų išduoti pažymas apie statinio statybą be nukrypimų ir prašymų patvirtinti deklaracijas apie 

statybos užbaigimą. Tikimasi, kad šias paslaugas pradėjus teikti ekspertizės įmonėms, rinkos 

konkurencijos sąlygomis statinių deklaravimo procesas vyks operatyviau ir sklandžiau. 

Deklaracijos ir pažymos bus tvirtinamos per elektroninių vartų informacinę sistemą (TPS „Vartai“) 

adresu www.planuojustatau.lt. Naujos el. paslaugos klientams bus prieinamos nuo gegužės 1 d. 

Susipažinti su naujų elektroninių paslaugų naudojimo vaizdo instrukcijomis, aktualiomis 

statytojams ir statinio (dalies) ekspertizės įmonėms galite čia.  

Siekdama užtikrinti sklandų paslaugų perdavimo atestuotiems statybos dalyviams procesą, 

Statybos inspekcija parengė atsakymus į dažniausiai keliamus klausimus dėl nebaigtos statybos 

deklaravimo ir statybos užbaigimo procesų pokyčių. Atsakymus galite rasti čia. 

Deklaracijų ir Pažymų tvirtinimo paslaugas planuojančių teikti ir savo kontaktus viešai 

skelbti valią išreiškusių įmonių sąrašą Statybos inspekcija skelbia įstaigos interneto svetainėje – 

pastarąjį galite rasti čia. Duomenis apie atestuotus statybos dalyvius taip pat galima rasti oficialioje 

valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (nuo 2022 m. gegužės 1 d. viešosios 

įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“) interneto svetainėje. 

Kilus klausimams kviečiame konsultuotis su Statybos inspekcijos specialistais telefonu (8 5) 

207 3333, pasirinkus opciją Nr. 5 (konsultacijos pasirinkimas deklaracijų ir pažymų klausimais bus 

aktyvus nuo 2022 m. gegužės 2 d.) ar užpildžius paklausimo formą, kurią galite rasti čia:  

Elektroninis paklausimas | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 

ministerijos (lrv.lt) 

_________ 

 

AM 2022-04-28 pranešimas. Medienos pramonės ir energetikos sektorių aprūpinimas 

mediena: rezervų yra 

TN: tn  

 

 
 

Prasidėjęs Rusijos karas prieš Ukrainą sutrikdė į Lietuvą importuojamos medienos srautus. 

Tad siekiant subalansuoti vidaus poreikius ir kurti didesnę pridėtinę vertę šalyje, teks ieškoti 

galimybių, kaip ženkliai sumažinti žaliavinės medienos eksportą ir pasigaminti daugiau energijos 

gamybai skirtos medienos efektyviau panaudojant šalies vidaus išteklius ir taikant efektyvesnius 

ūkininkavimo būdus. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-geguzes-1-osios-statybos-uzbaigimo-pokyciai
http://www.planuojustatau.lt/
https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/statykim-kartu/vaizdo-instrukcijos/infostatyba-1
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-inspekcija-skelbia-atsakymus-i-dazniausiai-uzduodamus-klausimus-del-nebaigtos-statybos-deklaravimo-ir-statybos-uzbaigimo-procesu-pokyciu
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-skelbti-deklaraciju-apie-statybos-uzbaigima-ir-pazymu-del-nebaigtos-statybos-tvirtinimo-paslaugas-planuojanciu-teikti-imoniu-sarasas
https://vtpsi.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/patikrinimu-aktai-klausimynai
https://vtpsi.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/patikrinimu-aktai-klausimynai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/medienos-pramones-ir-energetikos-sektoriu-aprupinimas-mediena-rezervu-yra
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Kaip skelbia Valstybinė miškų tarnyba (VMT), iš beveik 5 mln. m3 2021 m. į Lietuvą 

importuotos medienos (apvaliosios padarinės ir pjautinės, skiedrų, malkų, medžio drožlių plokščių, 

granulių, briketų ir kitų produktų) apie 2/3 sudarė mediena, tiekiama iš Baltarusijos, Rusijos ir 

Ukrainos. Baltarusijos dalis medienos importe buvo didžiausia – virš 2 mln. m3, iš šio kiekio 

skiedros sudarė virš 0,9 mln. m3 – tai daugiausia energetinėms reikmėms skirta mediena.  

Per 2021 m. Lietuva nemažus medienos kiekius eksportavo pati – didžiausia dalis teko 

apvaliajai padarinei medienai (virš 1,52 mln. m3), po jos rikiavosi pjautinė mediena (apie 1,46 mln. 

m3), granulių, briketų eksportas (beveik 0,7 mln. t) ir kita (1,5 mln. m3).  

Stiprėjant šalies medienos pramonei, nuosekliai nuo 2018 m. mažėjo eksportuojamų rąstų ir 

popierrąsčių apimtys – per ketverius metus eksportas sumenko 0,5 mln. m3 iki 1,5 mln. m3 (2021 

m.). Iš šio kiekio pernai apie 0,9 mln. m3 rastų buvo eksportuota į kitas šalis, o tai ne tik žaliava 

Lietuvos medienos apdirbimo pramonei, galimybės sukurti didesnę pridėtinę vertę ir papildomas 

darbo vietas, bet ir tiesioginiai nuostoliai vykdant šalies CO2 kaupimo įsipareigojimus miškų ir 

medienos produktų sektoriuose.  

Šiuo metu skaičiuojama, kad medienos pramonės (lentpjūvystės, medienos plokščių, 

granulių, briketų gamybos ir pan.) poreikiai sudaro apie 5 mln. m3, o įvertinus numatomą plėtrą iki 

2023-2024 m., jie gali išaugti iki 6,5 mln. m3. Šalies energijos reikmėms tenkinti (daugiausia 

šildymui) šiuo metu sunaudojama daugiau kaip 6 mln. m3 medienos, o pilnu pajėgumu paleidus ir 

Vilniaus kogeneracinę jėgainę, šis kiekis priartės prie 7 mln. m3.  

Šiems energetikos sektoriaus poreikiams tenkinti skiriama žemiausios kokybės, 

lentpjūvystei, lukšto gamybai ar panašiems pramonės sektoriams netinkanti mediena. Tuo pačiu 

dalis iš apie 1,5-1,9 mln. m³ medienos perdirbimo proceso metu susidarančių medienos atraižų, 

skiedrų, pjuvenų, žievės skiriami patenkinti nuolat augančius energetinės medienos poreikius. 

VMT duomenimis, įvertinus augančius medienos poreikius pramonėje ir energetikoje, taip 

pat sutrikusius prekybos mediena srautus, matyti, kad kelerių metų perspektyvoje kasmet reikės 

surasti po 2,5-2,7 mln. m3 medienos norint juos patenkinti. Dalį šio poreikio (apie 1,5-2 mln. m³) 

būtų galima kompensuoti panaudojant eksportuojamus rąstus ir popierrąsčius, pjautinę medieną. To 

nepadarius, šalies medienos apdirbimo, baldų pramonė susidurtų su sunkumais. Taip pat reikės 

ieškoti būdų, kaip padėti aprūpinti energetikos sektorių biokuru. 

Efektyviau panaudojant turimus medienos išteklius, į rinką būtų galima „įlieti“ apie 1,8-2 

mln. m3 medienos, kurių nemaža dalis būtent energetinėms reikmėms tenkinti skirta mediena. 

Tiesa, tos priemonės ne visais atvejais duoda greitą rezultatą. Pavyzdžiui, ūkinės veiklos 

atnaujinimas nuosavybės teisėms atkurti skirtuose miškuose jau po 2-3 m. rinkai galėtų pateikti apie 

600-800 tūkst. m3 medienos kasmet, privačių miško savininkų skatinimas intensyviau naudoti 

perbrendusius minkštųjų lapuočių medynus (kurių yra sukaupta virš 40 tūkst. ha), juos pertvarkant į 

vertingus medynus, dar apie 200 tūkst. m3 kasmet per 10 m.  

Tarpinių miško kirtimų, pirmiausia ugdomųjų, intensyvinimas, leistų pridėti dar iki 500 

tūkst. m3 medienos kasmet, o tai ne tik padėtų kompensuoti susidariusį medienos stygių, bet ir 

ilgalaikėje perspektyvoje leistų auginti tvarius, sveikus, daugiau CO2 kaupiančius medynus (ši 

priemonė labiau taikytina privatiems miškams, nors galimybių dar yra ir valstybiniuose miškuose).  

Būtinumą intensyvinti tarpinių miško kirtimų apimtis rodo ir šalies III-IV grupės miškuose 

kasmet susidaranti ženkli apie 18-20 proc. žuvusių medžių dalis nuo bendro metinio medžių tūrio 

prieaugio (iš jų apie 15 proc. – valstybiniuose ir apie 20,5 proc. – privačiuose miškuose). Šis 

žuvusių medžių dalies rodiklis Europos valstybių miškuose neviršija 10 proc., nes žūstantys 

medžiai intensyviai tvarkomuose šių šalių miškuose vertinami kaip medienos auginimo nuostoliai ir 

nėra toleruojami. 

Augant medienos kainoms, neišvengiamai didės ir miško kirtimo liekanų panaudojimo 

apimtys. 2021 m. į energetikos sektorių pateikta apie 240 tūkst. m3 kirtimo liekanų, pagamintų VĮ 

Valstybinių miškų urėdijos valdomuose miškuose, kiek mažesni, bet augantys ir privačiuose 

miškuose pagaminamų kirtimo liekanų kiekiai.  

Iš miškų pateikiamų kirtimo liekanų kiekį būtų galima gan greitai – per vienerius metus – 

padidinti apie 320 tūkst. m3 kasmet tiek iš valstybinių, tiek iš privačių miškų kartu sudėjus 
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(maždaug po 160 tūkst. m3), svarbu, kad šios žaliavos potencialūs vartotojai – šilumos gamintojai – 

atsigręžtų į šį medienos liekanų segmentą. Bendras praktiškai pasiekiamas kirtimo liekanų kiekis 

šalies miškuose, nedarant žalos aplinkai, galėtų siekti apie 750-800 tūkst. m3 kasmet. 

Kitos galimos priemonės – griovių, trasų, technologinių linijų valymas ir sutvarkymas, 

likvidinės medienos išeigos miško ruošoje gerinimas – tai dar papildomi 150-200 tūkst. 

m3 medienos kasmet (tiek iš privačių, tiek iš valstybinių miškų). 

Orientacija į medienos deginimą energetikos sektoriuje – tik pereinamojo laikotarpio 

sprendimas, leidžiantis mažinti iškastinio kuro naudojimą. Ilgalaikėje perspektyvoje reiktų didinti 

pastatų energetinį efektyvumą, skatinti šilumos gamybą panaudojant iš alternatyvių šaltinių – 

saulės, vėjo, geotermijos gaunamą energiją, pakeičiant šiuo metu naudojamą iškastinį kurą ar 

medieną. Pavyzdžiui, vien šiuo metu privatus sektorius sudegina daugiau kaip 2 mln. m3 medienos 

žaliavos kasmet ir šį kiekį per dešimtmetį būtų galima sumažinti perpus.   

________ 
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Lietuvoje antram gyvenimui prikeliamų atliekų kiekis kasmet auga. Nepaisant to, savo 

šalyje turime net tris kogeneracines jėgaines. Jų atstovai tikina – sudeginti šiukšles kur kas geriau 

nei laidoti jas sąvartynuose. Vis tik skirtingų sričių specialistai pabrėžia, kad deginimas toli gražu 

nėra pažangiausias būdas, kaip elgtis su atliekomis, o jau turimos, milijonus kainavusios 

kogeneracinės, gali tapti pačių sau paspęstais spąstais – kitų atliekų tvarkymo būdų tiesiog 

nebeapsimokės ieškoti. 

Be to, „Delfi“ kalbintas VILNIUS TECH profesorius Saulius Vasarevičius sako, kad kol kas 

atliekų deginti užtenka, tačiau nežinia, kaip bus po kelerių metų. Dar prieš pradedant veikti Vilniaus 

ir Kauno kogeneracinėms „Delfi“ paskaičiavo, kad po keliolikos metų galime atsidurti ant 

pavojingos ribos dėl atliekų deginimui trūkumo. Pačių jėgainių atstovai tokios grėsmės nemato ir 

tikina – augant ekonomikai atliekų kiekiai tik didės, tad deginti tikrai bus ką. 

Lietuvoje veikia trys kogeneracinės jėgainės 

Pirmoji tokia ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse 2013 m. pradėjo veikti Klaipėdoje. Joje 

kaip kuras naudojamos nepavojingos komunalinės ir pramoninės atliekos, o šilumos energija 

tiekiama Klaipėdos ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, Joniškio ir Švenčionių 

gyventojams bei įmonėms. 

2020 m. pradėjo veikti Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje, kaip teigiama jėgainės 

interneto puslapyje, galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio. 

Galiausiai 2021 m. komercinę veiklą pradėjo vykdyti Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Jos 

interneto svetainėje rašoma, kad jėgainė galės užtikrinti penktadalį reikalingo poreikio šalčiausiu 

metu ir apie 40 proc. visos Vilniui reikalingos šilumos per visus metus. Likęs šilumos poreikis būtų 

patenkinamas kitų nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjo. Taip par ji pagamintų 

elektros energijos, kurios užtektų elektros energija aprūpinti 230 tūkst. namų ūkių. 

Investicijos į neseniai pradėjusią veikti Vilniaus kogeneracinę jėgainę yra apie 350 mln., o į 

Kauno – apie 160 mln. Vilniuje pastatytai jėgainei skirta ES parama, o Kauno kogeneracinei ji 

nesuteikta, abiejų jėgainių atsipirkimo laikotarpis – 15 metų. 

Iš atliekų gaminama energija ir šiluma 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/milijonus-lietuvai-kainavusios-jegaines-gali-tapti-paciu-sau-paspestais-spastais-rizikuojame-atsidurti-ant-pavojingos-ribos.d?id=89958689
https://www.delfi.lt/temos/kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/atlieku-deginimas
https://www.delfi.lt/temos/atliekos
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Kaip laidoje „Išpakuota“ pabrėžė Vilniaus kogeneracinės jėgainės generalinis direktorius 

Mantas Burokas, jėgainėje gaminama šilumos ir elektros energija iš komunalinių atliekų, likusių po 

rušiavimo. 

 Mantas Burokas 

„Turime kurą – atliekas, kurios yra surenkamos iš buities, namų ūkių. Be abejo, ten jos yra 

išrūšiuojamos, t. y. patenka į komunalinį srautą ir galiausiai atvyksta į Vilniaus mechaninio 

biologinio apdorojimo įrenginius (MBA). Ten, galima sakyti, yra vykdomas antrinis rūšiavimas po 

namų ūkių rūšiavimo. Tos atliekos, kurias galima panaudoti kaip žaliavą, yra atskiriamos, 

surenkamos, vežamos perdirbti, visos kitos atkeliauja į kogeneracinę jėgainę“, – paaiškina jis. 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės generalinis direktorius sako, kad kadangi jėgainėje yra 

gaminama šiluma ir elektra, dirbama prisitaikant prie miesto šilumos poreikio. 

„Vadinasi, vasarą dirbame mažesniu režimu, žiemą natūraliai – didesniu. Tad šildymo 

sezono metu per parą sudeginama 550–580 tonų atliekų, bet tai nėra kiekvienos dienos režimas, nes 

turime apribojimą – taršos integruotos prevencijos leidimą 160 tūkst. tonų atliekų per metus“, – 

akcentuoja jis. 

Sulaukia aplinkosaugininkų ir aktyvistų dėmesio 

Vis dėlto ES planai iki šimtmečio vidurio tapti neutraliai klimatui stiprina karštas diskusijas 

apie atliekų deginimo, siekiant gaminti energiją, poveikį aplinkai. Kogeneracinių jėgainių kritikai 

įsitikinę, kad mitas yra tai, jog tokios jėgainės prisideda prie klimato kaitos ir neperdirbamų atliekų 

problemų sprendimo. 

Organizacijos „Zero Waste Europe“ interneto puslapyje rašoma, kad atliekų deginimas yra 

daug anglies dioksido išskiriantis procesas, kuris kenkia pastangoms sumažinti išmetamo CO2 kiekį 

ir taip laiku pasiekti anglies neutralumą. 

Kritikai laikosi nuomonės, kad atliekų deginimas labiau kenkia nei padeda pereiti prie 

žiedinės ekonomikos. 

„Zero Waste Europe“ vienoje iš publikacijojų akcentuojama, kad Europos Sąjunga išsikėlė 

ambicingus tikslus iki 2050 m. pasiekti anglies dioksido neutralumą, iki 2030 m. perpus sumažinti 

bendrą atliekų kiekį, todėl pabrėžiama, kad tokiems tikslams įgyvendinti reikalingi greiti ir ryžtingi 

pokyčiai, kuriuos realizuoti pasitelkiant kogeneracines jėgaines sudėtinga. 

VILNIUS TECH Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos 

katedros profesorius prof. dr. Saulius Vasarevičius teigia, kad visos technologijos be išimties, netgi 

pačios naujausios ir geriausios, turi ir privalumų, ir trūkumų. 

„Vienas iš probleminių klausimų, be abejo, yra anglies dioksido emisijos. Iš principo, jeigu 

kalbėtume iš energetikos pusės, tai (kogeneracinės jėgainės – aut. past.) nelabai skiriasi nuo kitų 

kurą deginančių įrenginių. Energetikos sektorius yra vienas iš pagrindinių, darančių įtaką CO2 

emisijoms pramonėje“, – teigia S. Vasarevičius. 

 Saulius Vasarevičius 

Jis pabrėžia, kad skirtinguose šaltiniuose, priklausomai nuo to, ar juose kogeneracinės 

jėgainės palaikomos, ar kritikuojamos, skaičiai, kiek CO2 jos išmeta, skiriasi 3 ir daugiau kartų. 

https://www.delfi.lt/temos/rusiavimas
https://www.delfi.lt/temos/klimato-kaita
https://www.delfi.lt/temos/anglies-dioksidas
https://www.delfi.lt/temos/ziedine-ekonomika
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„Eurostate“ rašoma, kad kai sudeginama viena tona atliekų, į atmosferą išmetama grubiai 

apie 0,7 tonos CO2. Tai yra pakankamai daug“, – akcentuoja profesorius. 

Vis dėlto, anot jo, CO2 išmetamas kiekis gali skirtis, nes skiriasi atliekų sudėtis 

priklausomai nuo šalies, miesto, regiono, netgi sezono ar savaitės dienos. 

„Nors kiekvienoje jėgainėje didelę investicijų dalį, grubiai tariant, „suvalgo“ oro valymo 

įrenginiai – yra gana griežti reikalavimai, todėl pagrindiniai teršalai yra apvalomi, bet yra 

pavojingiausių teršalų, pavyzdžiui, įvairių dioksinų, foranų, kurie yra apvalomi, (...), tačiau 

neženklūs jų kiekiai patenka į atmosferą. Be abejo, yra reikalavimas dėl monitoringo, dėl kontrolės, 

bet visi sutinka, kad tie išmetimai yra. Nors ir nežymūs, bet jie vis tiek patenka į atmosferą. O tie 

junginiai tikrai yra toksiški, pavojingi. Tai, be abejo, pagrindinė problema yra oro tarša“, – 

įžvalgomis dalijasi profesorius. 

„Šiandien, jeigu žiūrėtume investicijų prasme, be abejo, geriau rinktis sprendimus, kurie 

toje atliekų tvarkymo piramidėje būtų viršuje, pradedant nuo prevencijos, antrinio panaudojimo ar 

perdirbimo.“ S. Vasarevičius  

Sustabdytas kitokių sprendimų vystymas 

Kita atliekų deginimo jėgainių problema, anot specialisto, yra ta, kad jos sustabdė kitokių 

atliekų tvarkymo technologijų plėtrą. 

„Realiai tai sustabdė kitų sprendimų paiešką. Kam investuoti į atliekų tvarkymo 

technologijas, jeigu paprasčiausia yra tas atliekas sudeginti? Investicijos į kitas sritis, skirtas atliekų 

tvarkymo problemoms spręsti, ženkliai nutolo. Dabar jau gal paskutinius 10–15 metų pradėta 

daugiau diskutuoti, kad tai neveiksminga, kad iš principo tos atliekos yra potencialios antrinės 

žaliavos ir kad negalime jų švaistyti tiesiog sudegindami. 

  Atliekos 

Problema, aišku, tame, kad kai jos susimaišo, jas sunku atskirti, bet jeigu pavyktų sėkmingai 

išrūšiuoti tas potencialias antrines žaliavas kuo anksčiau, jų nesumaišius, nesuteršus, būtų lengviau 

įgyvendinti realius sprendimus dėl antrinių žaliavų atgavimo, kad jos praktiškai būtų panaudotos, 

kai kalbame apie tvariąją plėtrą“, – teigia S. Vasarevičius. 

Profesorius paaiškina, kad iš vienos pusės deginant atliekas gaminama energija ir šiluma, 

kartu spendžiama atliekų tvarkymo problema. Tačiau iš atliekų tvarkymo technologijos pusės 

atsižvelgiant į atliekų tvarkymo piramidę, už atliekų deginimą yra ir daug geresnių pasirinkimų: tai 

atliekų perdirbimas, antrinis panaudojimas ir geriausias – atliekų prevencija. Vis dėlto atliekų 

deginimas yra šiek tiek geriau nei jų šalinimas sąvartynuose. Pastarasis laikomas blogiausiu atliekų 

tvarkymo būdu. 

„Šiandien, jeigu žiūrėtume investicijų prasme, be abejo, geriau rinktis sprendimus, kurie toje 

atliekų tvarkymo piramidėje būtų viršuje, pradedant nuo prevencijos, antrinio panaudojimo ar 

perdirbimo. Yra tų technologijų pakankamai“, – įsitikinęs S. Vasarevičius. 

„Kritikai dažnai išsako šį teiginį, tačiau neturi pasiūlymų, kaip spręsti šiuo metu 

sąvartynuose laidojamų atliekų problemą.“ A. Ketlerius  

Jėgainių atstovas: sprendžiamos dabar kylančios problemos 

„Ignitis grupės“, kuri yra viena iš Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių valdytojų, ryšių 

su visuomene vadovas Artūras Ketlerius teigia, kad tiek jėgainių atstovų, tiek kritikų tikslas yra 

vienas ir tas pats – kad atliekų šalyje nebesusidarytų apskritai. Tačiau skirtumas, anot jo, tas, kad 

kogeneracinės jėgainės sprendžia čia ir dabar kylančias problemas, o kritiką išsakantieji kalba apie 

https://www.delfi.lt/temos/tarsa
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
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kelių dešimtmečių perspektyvą, kai bus sukurtos naujos, dar neegzistuojančios technologijos, 

leisiančios perdirbti visas atliekas. 

„Visų pirma, klimato kaitą sukeliančių dujų atveju sąvartynai yra daug blogesnė alternatyva. 

Sąvartynuose laidojamos atliekos išskiria metaną, kuris klimato kaitos požiūriu yra net keliolika 

kartų pavojingesnis nei CO2. Taigi, lyginant su atliekų „laidojimu“ sąvartynuose, kogeneracinės 

jėgainės yra aukštesnio prioriteto atliekų tvarkymo alternatyva“, – pabrėžia jis. 

 Artūras Ketlerius 

A. Ketlerius akcentuoja ir tai, kad svarbu suprasti, jog kogeneracinėse jėgainėse naudojamos 

tik perdirbti netinkamos atliekos. 

„Į Lietuvoje veikiančias jėgaines draudžiama vežti nerūšiuotas arba perdirbti tinkamas 

atliekas, taigi, tai niekaip nekonkuruoja su atliekų perdirbimu. Priešingai, papildo perėjimą prie 

žiedinės ekonomikos. Kritikai dažnai išsako šį teiginį (kad dėl kogeneracinių jėgainių gali sumažėti 

rūšiavimo ir perdirbimo mastai – aut. past.), tačiau neturi pasiūlymų, kaip spręsti šiuo metu 

sąvartynuose laidojamų atliekų problemą. Daug atliekų (pavyzdžiui, sauskelnės, riebalais suteptos 

pakuotės ir t. t.) negali būti perdirbtos ir nepanašu, kad artimiausiu metu bus sukurtos tą galinčios 

padaryti technologijos“, – įžvalgomis dalijasi jis. 

„Tai tikrai yra didžiulės investicijos, tas „malonumas“ kainuoja daug, bet jeigu jau 

pasirinkome tą kelią, reikia juo eiti.“ S. Vasarevičius  

Lietuvoje kito kelio kol kas nėra 

VILNIUS TECH profesorius S. Vasarevičius iš dalies laikosi panašios nuomonės kaip ir 

kogeneracinių atstovai. Jis sako, kad, be abejonės, reikia plėtoti ir kitus atliekų tvarkymo 

sprendimus, tačiau pabrėžia, jog šiuo metu neturime, ką daryti su tomis atliekomis, kurių negalime 

perdirbti. 

„Pavyzdžiui, turime mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kurie dalį antrinių 

žaliavų išskiria iš mišrių atliekų srauto. Tų atliekų kokybė bloga, jas sunku perdirbti, bet visgi jos 

yra išskiriamos. Tačiau yra kita dalis atliekų, kurių negalime perdirbti iš MBA įrenginių – jos 

vadinamos kietuoju atgautu kuru, kurį gamina dešimt MBA įrenginių Lietuvoje. Ir ką su jomis 

daryti? Tai iš aplinkosaugos pusės šiandien aš neturiu sprendimo“, – teigia jis. 

Vis dėlto specialistas svarsto, kad jeigu šiandien kas nors jo paklaustų, ar verta statyti atliekų 

deginimo jėgainę, jog būtų sprendžiama atliekų problema ir gaminama energija, jis pasakytų, kad, 

be abejo, yra kitų sprendimų, kaip efektyviau panaudoti investicijas. 

Kad ir kaip būtų, jis sako, kad sprendimai jau priimti, Lietuvoje pastatytos trys 

kogeneracinės jėgainės, todėl jas reikia eksploatuoti. 

„Tai tikrai yra didžiulės investicijos, tas „malonumas“ kainuoja daug, bet jeigu jau 

pasirinkome tą kelią, reikia juo eiti“, – teigia S. Vasarevičius ir atkreipia dėmesį, kad alternatyvų 

teoriškai yra, bet nelogiška yra investuoti tokius pinigus į tas jėgaines ir jomis dabar nesinaudoti. 

Profesorius teigia, kad jeigu Lietuvoje nebenaudotume atliekų deginimo įrenginių, kiltų du 

pagrindiniai klausimai – iš kur gautume energiją ir kaip tvarkytumėme atliekas, kurios negali būti 

perdirbtos. 

Anot jo, jeigu mes nenaudotume atliekų deginimo įrenginių, energiją ir šilumą reikėtų 

gaminti kažkokiu kitu būdu. 

„Klausimas – biokuras? Atsinaujinantys energijos šaltiniai? Reikia laiko, kad būtų 

padengtas tas trūkumas iš atsinaujinančių šaltinių. Aišku, tam reikia ir papildomų investicijų. Mes 

pastatėme jėgaines vietoj to, kad vystytumėme atsinaujinančius šaltinius – tai kita problemos pusė. 

Tačiau iš esmės, jeigu mes jas uždarytume, iš kur gautume energiją?, – klausimus kelia specialistas. 

https://www.delfi.lt/temos/metanas
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Kita pusė, anot jo, – ką daryti su atliekomis? „Reiškia, įgyvendinti tuos efektyviausius 

atliekų tvarkymo būdus – atliekų prevenciją, antrinį panaudojimą. O tam pirmas sprendimas yra 

atliekų rūšiavimas kuo arčiau susidarymo vietos. Pramonės įmonėse tas rūšiavimas paprasčiau 

įgyvendinamas, bet didžiausia problema yra su komunalinėmis atliekomis“, – svarsto profesorius. 

Ar kogeneracinėms jėgainėms nepritrūks atliekų? 

Visų trijų Lietuvoje veikiančių kogeneracinių jėgainių maksimalus atliekų deginimo 

pajėgumas pagal leidimus yra 540 tūkst. tonų per metus, nors technologiškai būtų galima sudeginti 

ir daugiau. 

Šiuo metu Vilniaus kogeneracinėje per metus sutvarkoma 160 tūkst. tonų atliekų, Kauno – 

200 tūkst. tonų, o Klaipėdos – iki 180 tūkst. tonų. 

„Tiek mes galime palengvinti naštą sąvartynams ir tiek atliekų panaudojame prasmingai – 

energijai gaminti“, – laidoje „Išpakuota“ teigė Vilniaus kogeneracinės jėgainės generalinis 

direktorius M. Burokas. 

Lietuvoje be kogeneracinių jėgainių taršos problemos vis dar aktyviai aptariamas jėgainių 

pajėgumų išnaudojimas, svarstoma ekonominė nauda. Ar Lietuvai be Klaipėdos jėgainės tikrai 

reikėjo dar dviejų kogeneracinių Kaune ir Vilniuje? Taip pat ar šiuo metu užtenka degintinų atliekų 

jėgainėms ir ar jų užteks ateityje? 

„Eurostat“ duomenimis, komunalinių atliekų susidaro vis daugiau. Pavyzdžiui, 2005 m. 

Lietuvoje vienam gyventojui teko 387 kg komunalinių – buityje susidarančių – atliekų, 2020 m. jų 

kiekis vienam gyventojui padidėjo iki 483 kg. 

Vis dėlto nors komunalinių atliekų ir daugėja, gyventojai skatinami rūšiuoti, tad auga ir 

atliekų perdirbimo mastai. Pavyzdžiui, 2005 m. metais buvo perdirbama 1,9 proc. komunalinių 

atliekų, o 2020 m. jau – 45,1 proc. 

 

 
Komunalinių atliekų susidarymas irtvarkymas 2014–2020 m. 

© Aplinkos apsaugos agentūra 

 

Vadinasi, kuo daugiau atliekų išrūšiuojama ir perdirbama, tuo mažiau jų lieka deginti. 

VILNIUS TECH profesorius S. Vasarevičius mano, kad keletui metų neturėtų kilti 

problemų dėl deginamų atliekų kiekio jėgainėse, bet kaip bus toliau, jis prognozuoti nesiryžta: 

„Tada gali būti visko, gali jau atsirasti niuansų.“ 

Dar prieš pradedant veikti Vilniaus ir Kauno kogeneracinėms jėgainėms „Delfi“ rašė, kad 

šaltinis iš Europos Komisijos patvirtino, kad dar dviejų elektrinių be Klaipėdoje jau esančios 

kogeneracinės jėgainės, Lietuvai nereikia, nes tai būtų ekonomiškai neprotinga, užtenka tik vienos 

(...). 

https://www.delfi.lt/temos/perdirbimas
https://www.delfi.lt/multimedija/archive/neissprendziama-lygtis-kam-lietuvai-reikia-dar-dvieju-kogeneraciniu-elektriniu.d?id=78370509
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EK šaltinis taip pat pabrėžė, kad bet kokiu atveju Lietuva privalės laikytis ES direktyvų, 

pagal kurias iki 2020 m. valstybė turės perdirbti iki 50 proc. komunalinių atliekų, iki 2035 metų – 

65 proc. Vadinasi 35 proc. komunalinių atliekų liks deginti ir šalinti sąvartynuose. 

„Dabar klausimas, kiek 35 proc. yra tonų atliekų. Su Lietuva ilgai vyko aiškinimaisi, kiek iš 

tikrųjų Lietuvoje tų komunalinių atliekų yra prigeneruojama, ir daugmaž apsistota, kad tas skaičius 

yra apie 1,3 mln. tonų per metus. Vadinasi, 2035 m. liks apie 455 tūkst. tonų komunalinių atliekų 

deginimui ir šalinimui sąvartyne. 

Tačiau Lietuva pagal galiojančius įstatymus ir direktyvas turės imtis atliekų prevencijos 

priemonių, vadinasi, atliekų generavimas turės nedidėti, t. y. tie 1,3 mln. tonų turės mažėti. (...), 

kitaip Lietuva neįvykdys ES direktyvų. 

Taigi buvo klausimas, kiek reikia tų pajėgumų, jau atmetus Klaipėdos kogeneracinę. Ir buvo 

pasakyta, kad tai yra viena normali deginimo vieta. Dėl to Lietuvai taip ir pasakėme, jeigu norite 

statytis vieną – viskas gerai. Gali būti, kad ir dvi po 100 tūkst. tonų degintinų atliekų, gali būti kad 

ir keturios po 50 tūkst. tonų atliekų, kaip kas nori, bet tie pajėgumai deginimo neturi būti viršijami. 

Tačiau Lietuva paraleliai pradėjo galvoti, kad jai neužteks tiek, bus daugiau atliekų, nes dar yra 

nuotekų dumblas, pramoninės atliekos, todėl nusprendė, kad reikia ir Kauno kogeneracinės. 

Mes pasakėme, kad jeigu valstybė nori pasistatyti perteklinius pajėgumus deginimui – lai tą 

daro, čia yra jos rizika, jos reikalas, bet tai yra lėšų švaistymas, mano supratimu“, – pasakojo 

DELFI šaltinis iš EK. 

Taigi, visų trijų kogeneracinių maksimalūs pajėgumai būtų apie 550 tūkst. tonų, (...). 

Pažymėtina, kad iš EK šaltinio minimų 455 tūkst. tonų dalis atliekų nukeliautų ir į sąvartynus, taigi 

jų liktų dar mažiau, todėl jau dabar matyti, kad skaičiai balansuoja ant pavojingos ribos. 

Toje pačioje „Delfi“ publikacijoje taip pat rašyta, kad Europos Komisija yra įspėjusi, jog 

Kauno kogeneracinės jėgainės statybos Lietuvoje gali sukurti atliekų deginimo galios perteklių. Vis 

dėlto oficialios pozicijos dėl Kauno kogeneracinės reikalingumo EK nepateikė, kadangi „Europos 

Sąjungos fondų parama šiam projektui nėra svarstytina“. 

Vilniaus ir Kauno jėgainėse siekiama gauti leidimus deginti dar daugiau atliekų 

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas A. Ketlerius įsitikinęs, kad nors rūšiavimo ir 

perdirbimo mastai šiuo metu auga, atliekų visoms kogeneracinėms jėgainėms pakaks. Mat šiuo 

metu ryškėja tendencija, jog augant ekonomikai, gyventojai daugiau vartoja ir išmeta vis daugiau 

atliekų. 

„Lietuvoje per metus vien komunalinių atliekų kasmet susidaro apie 1,3 mln. tonų, 

nepavojingų pramoninių atliekų – dar apie 400 tūkst. tonų, – įvardija pašnekovas. Matyti tendencija, 

kad atliekų vis dar susidaro gerokai daugiau nei kogeneracinės jėgainės pajėgia sutvarkyti“. 

Be to, anot jo jėgainės gali rekultyvuoti ir esamus sąvartynus – tai yra naudoti ankščiau 

„palaidotas“ atliekas, o Kauno kogeneracinė jėgainė, prireikus, galėtų ateityje naudoti ir biokurą. 

A. Ketlerius taip pat teigia, kad į sąvartynus toliau keliauja reikšmingi kiekiai atliekų ir 

dabartiniuose leidimuose nustatytų kogeneracinėms jėgainėms maksimalių per metus leistinų 

sutvarkyti atliekų kiekių nepakanka, kad būtų sutvarkytos visos perdirbti netinkamos, tačiau 

energetinę vertę turinčios atliekos. 

„Todėl abi jėgainės (Vilniaus ir Kauno – aut. past.) vykdo valstybės nustatytas leidimų 

derinimo procedūras, kad galėtų efektyviau išnaudoti jau instaliuotus savo pajėgumus – Vilniuje iki 

200 tūkst. tonų atliekų, o Kaune – iki 255 tūkst. tonų per metus. Tai leistų sumažinti atliekų vežimą 

į sąvartynus, kuris yra nedraugiškas aplinkai, o Europos Sąjunga yra įpareigojusi Lietuvą mažinti 

juose šalinamų atliekų kiekius“, – sako A. Ketlerius. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-949/674-IV-3 priedas 

 

 LEA 2022-05-03 pranešimas.  

TN: tn  

 

VAŽIUOTI NAUDOJANT ELEKTROS ENERGIJĄ DAUGIAU NEI 2 KARTUS PIGIAU 

 

„Lietuva siekia, kad energija iš atsinaujinančių energijos išteklių ir alternatyviųjų degalų 

taptų pagrindiniais transporto sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad transporto sektoriuje daugiausia yra 

suvartojama kelių transporto dyzelino, automobilių benzino ir suskystintų naftos dujų, visos 

efektyvaus kuro vartojimo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo 

priemonės pirmiausia turėtų būti nukreiptos į šių kuro rūšių suvartojimo mažinimą“ – teigia 

agentūros direktorius Virgilijus Poderys. 

Lietuvos energetikos agentūros specialistai apskaičiavo kiek 2022 m. IV ketvirtį lengvųjų ir 

lengvųjų krovininių automobilių vairuotojams vidutiniškai kainavo nuvažiuoti 100 km, naudojant 

skirtingas degalų rūšis (95 markės benzinas, dyzelinas, gamtinės dujos ir elektra). Nustatyta, kad 

dyzelinių ir benzininių transporto priemonių naudotojams kelionė kainuoja net 2 ar 3 kartus 

daugiau, lyginant su alternatyviaisiais degalais. 

2022 m. I ketvirtyje tiek lengvųjų automobilių, tiek ir lengvųjų krovininių automobilių 

vairuotojams nuvažiuoti 100 km, lyginant su 2021 m. IV ketvirčiu, naudojant tokias degalų rūšis, 

kaip elektra, gamtinės dujos, dyzelinas, 95 markės benzinas, išlaidos išaugo. Išlaidos elektra 

varomu automobiliu nuvažiuoti 100 km atstumą vidutiniškai išaugo 38 proc., gamtinėmis dujomis – 

139 proc., dyzelinu – 15 proc., o 95 markės benzinu – 9 proc. 

Nepaisant to, kad išlaidos visoms kuro rūšims augo, tačiau elektra varomu automobiliu 

sąnaudos kurui augo mažiausiai. Lengvųjų automobilių vairuotojams važiuoti naudojant elektros 

energiją buvo (2,5 karto) pigiau, nei  renkantis 95 markės benziną. Lengvųjų krovininių 

automobilių vairuotojams taip pat pigiausia (2,3 karto) buvo važiuoti naudojant elektros energiją, 

nei gamtines dujas. Mažesnės išlaidos buvo 95 markės benzinui ir dyzelinui, lyginant su gamtinių 

dujų kaina. 

   

https://www.ena.lt/Naujiena/vaziuoti-naudojant-elektros-energija-daugiau-nei-2-kartus-pigiau/
https://www.ena.lt/uploads/Slide1%20(002).JPG
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Nors šiuo metu elektromobiliai sudaro vos 0,3 proc. viso Lietuvos automobilių parko, per 

pastaruosius metus pastebimas ženklus šių transporto priemonių skaičiaus augimas. 

Nors šiuo metu elektromobiliai sudaro vos 0,3 proc. viso Lietuvos automobilių parko, per 

pastaruosius metus pastebimas ženklus šių transporto priemonių skaičiaus augimas. Siekdama 

užtikrinti tinkamą infrastruktūrą elektromobilių plėtrai, Lietuvos energetikos agentūra 2022–2026 

m. planuoja paskirstyti 46 mln. eurų elektromobilių privačių įkrovimo prieigų plėtrai. 

________ 
 

Vidutinės išlaidos degalams 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra šiuo metu šalyje naudojamų alternatyviųjų degalų 

(elektra, gamtinės dujos) ir vidaus degimo variklių degalų (95 markės benzino, dyzelino) kainų 

palyginimo tikslais skelbia nuvažiuojant 100 km patiriamas vidutines išlaidas minėtiems degalams 

(toliau – vidutinės išlaidos degalams) ir informaciją apie jų apskaičiavimą. 

Vidutinės 2022 m. I ketvirčio išlaidos degalams 

(apskaičiuota 2022-04-29 | pakelbta 2022-04-29) 

Transporto 

priemonių kategorija 
Degalų rūšis 

Vidutinės išlaidos degalams, 

eurai/100 km 

 M1 (lengvieji 

automobiliai) 

 Elektra 4,544  

 Gamtinės dujos 9,249  

 Dyzelinas 8,508  

 95 markės benzinas 11,479  

 N1 (lengvieji 

krovininiai 

automobiliai) 

 Elektra 7,972  

 Gamtinės dujos 18,587  

 Dyzelinas 12,258  

 95 markės  benzinas 11,768  

. 

Vidutinių 2022 m. I ketvirčio išlaidų degalams 

apskaičiavimui naudoti apibendrinti duomenys (XLSX) 

 

● Apie vidutines išlaidas degalams  

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (Agentūra), vadovaudamasi Degalų palyginamųjų 

kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-208 „Dėl Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir 

skelbimo metodikos patvirtinimo“, apskaičiuoja ir savo interneto svetainėje skelbia vidutines 

išlaidas degalams M1 (lengvieji automobiliai) ir N1 (lengvieji krovininiai automobiliai) kategorijų 

transporto priemonėmis, kurios: 

• naudoja vieną alternatyviųjų degalų ar vidaus degimo variklių degalų rūšį, išskyrus elektrą; 

• varomos tik elektra; 

• varomos kuro elementu (angl. Fuel cell vehicle). 

Vidutinės išlaidos degalams, kurios patiriamos nuvažiuojant 100 km, apskaičiuojamos kiekvienai 

šiuo metu šalyje naudojamai alternatyviųjų degalų rūšiai (elektra, gamtinės dujos) ir vidaus degimo 

variklių degalams (95 markės benzinas, dyzelinas). 

Paskelbtos vidutinės išlaidos degalams koreguojamos kartą per ketvirtį, nustačius, kad 

apskaičiuotas vidutinių atitinkamos rūšies degalų išlaidų pokytis yra reikšmingas, t. y. vidutinės 

išlaidos degalams yra pasikeitusios daugiau nei 5 procentais. Pasikeitusios vidutinės išlaidos 

degalams skelbiamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos. 

 

Vidutines išlaidas degalams mažmeninės prekybos degalais vietose degalines eksploatuojančios 

https://www.ena.lt/transportas-2/
https://www.ena.lt/transportas-2/
https://www.ena.lt/uploads/Failai-VDkainos/Vidutiniu-2022-I-islaidu-degalams-apskaiciavimo-duomenys.xlsx
https://www.ena.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b1acee00ef711ec9f09e7df20500045
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įmonės skelbia vadovaudamosi Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl 

Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 

● Vidutinių išlaidų degalams ir joms apskaičiuoti naudotų apibendrintų duomenų archyvas  

Vidutinės išlaidos degalams ir joms apskaičiuoti naudoti apibendrinti duomenys 

(XLSX failai) 

Išlaidos  Duomenys Išlaidos Duomenys Išlaidos Duomenys Išlaidos Duomenys 

2022 metai 

I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. 

2021 metai 

— — — — — — IV ketv. IV ketv. 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra  

Įmonės kodas 304937660  

Juridinių asmenų registras  

 

• Telefonas 8 613 61 536  

• El. paštas info@ena.lt  

• Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius  

_______ 

 

 LEA 2022-05-02 pranešimas.  
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PAŽANGIAUSI DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROJE – KURORTINIAI MIESTAI 

 

Druskininkų ir Birštono savivaldybės, jau nuo pat vertinimo pradžios 2019 metais 

turėdamos didesnį įdirbį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo srityse ir toliau užima lyderių pozicijas. 2021 metais Druskininkų 

savivaldybė pasižymėjo teigiamais pokyčiais Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimu, o Birštono 

savivaldybė – renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, tiesiant dviračių takus, didinant 

elektromobilių ir jų įkrovimo stotelių skaičių, mažinant energetinį skurdą. 

Kauno rajono savivaldybė 2021 metais pasižymėjo išaugusiais elektros energiją gaminančių 

vartotojų įrenginių galios pokyčiais, taip pat teigiamais pokyčiais renovuojant daugiabučius 

gyvenamuosius namus, įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičiumi, daugiau kaip du kartus 

padidėjusiu elektromobilių skaičiumi, mažėjančiu gyventojų energetiniu skurdu. Kauno miesto 

savivaldybė pasižymi palankiomis gyventojams vidutinėmis šildymo kainomis, teigiamais 

pokyčiais Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų projektams finansuoti 2014–2020 m., panaudojimu, 

nedideliu gyventojų energetiniu skurdu (lyginant su kitomis savivaldybėmis). 

Pažangiausių savivaldybių penketuką 2021 metais apleido Vilniaus miesto savivaldybė. Iš 

2020 metais užimtos trečiosios vietos nukrito į šeštąją dėl mažesnių pokyčių (lyginant su kitomis 

savivaldybėmis) renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, vienų iš didžiausių Lietuvoje 

vidutinių šilumos kainų gyventojams, neoptimalaus biokuro pajėgumų panaudojimo, dėl nedidelio 

pokyčio tiesiant dviračių takus ir didinant elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginių galią bei 

elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.703EF7364114
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/Failai-VDkainos/Vidutines-2022-I-islaidos-degalams.xlsx
https://www.ena.lt/uploads/Failai-VDkainos/Vidutiniu-2022-I-islaidu-degalams-apskaiciavimo-duomenys.xlsx
https://www.ena.lt/uploads/Failai-VDkainos/Vidutines-2021-IV-islaidos-degalams.xlsx
https://www.ena.lt/uploads/Failai-VDkainos/Vidutiniu-2021-IV-islaidu-degalams-apskaiciavimo-duomenys.xlsx
tel:861361536
mailto:info@ena.lt
https://www.ena.lt/kontaktai/
https://www.ena.lt/Naujiena/pazangiausi-darnios-energetikos-pletroje-kurortiniai-miestai/
https://www.ena.lt/nn2-nens-sav-vert/
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Lyginant 2021 metus su 2020 didžiausi pokyčiai įvyko gaminančių vartotojų, elektromobilių 

ir elektromobilių įkrovimo vertinimo kriterijuose. Elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius 

Lietuvoje 2020 metais išaugo 6 739-ais, o 2021 metais – 8 681-ais vienetais ir siekė atitinkamai 

10 152 ir 18 833. Jų įrenginių galia 2020 metais buvo 85,8 MW, 2021 metais – jau 177,6 MW. 

2020 metais gaminantys vartotojai pagamino 3,85 karto daugiau elektros nei 2019 metais, o 2021 – 

net 9 kartus daugiau. 

Elektromobiliai Lietuvoje populiarėja, jų įsigyjama vis daugiau, o elektromobilių įkrovimo 

prieigų tinklo plėtra savivaldybėse skatina žmones aktyviau rinktis elektra varomas transporto 

priemones. Didelės galios įkrovimo stotelės veikia automagistralėse ir šalia kitų valstybinės 

reikšmės kelių, kur iki 2021 m. pabaigos valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, 

pasinaudojus ES struktūrine parama, papildomai įrengė 24 tokios galios stoteles. Iki 2021 metų 

pabaigos 6 šalies savivaldybėse – Alytaus m., Utenos r., Marijampolės, Jonavos r., Mažeikių r. ir 

Druskininkų – pasinaudojant ES fondų lėšomis buvo įrengta 17 elektromobilių įkrovimo stotelių. 

Pagal Agentūros surinktus duomenis, 2020 metais Lietuvoje buvo 173 elektromobilių 

įkrovimo stotelės, 2021metais jų buvo 314. Turimais duomenimis 2021 m. Alytaus r., Kazlų Rūdos, 

Pagėgių, Rietavo, Skuodo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse viešos prieigos elektromobilių įkrovimo 

stotelių nebuvo. 

Apžvelgiant savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimą svarbu suprasti ne tik 

savivaldybių pažangą atitinkamose energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo srityse, bet ir analizės laikotarpiu užfiksuotas tendencijas bei perspektyvas. 

Svarbu pažymėti, kad daugiabučių renovacijos programos sąlygos yra vienodos visoje 

Lietuvoje ir atnaujinamų daugiabučių renovacijos skaičius labiausiai priklauso nuo aktyvaus 

bendrijų, daugiabučių administratorių ir savivaldybių įsitraukimo. Pastebėta, kad daugiabučių 

renovacija didžiuosiuose miestuose vyksta vangiau nei lyderiaujančias pozicijas užimančiuose 

kurortiniuose miesteliuose. Savivaldybių pažangos vertinimas parodė, kad šalyje yra didžiulis 

atotrūkis tarp gyvenamųjų daugiabučių namų renovacijoje lyderiaujančių savivaldybių – Birštono, 

Druskininkų ir Ignalinos r. ir vos 2-4 renovuotus daugiabučius turinčių Visagino, Kazlų Rūdos ir 

Pagėgių savivaldybių. 

Savivaldybių vertinime atrinktas ir analizuotas gyventojams itin aktualus vidutinės šilumos 

kainos vertinimo kriterijus atskleidė, kad iš didžiausių šalies miestų mažiausią centralizuoto 

https://www.ena.lt/uploads/Savivaldybiu%20pazanga%202021_LEA.png
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šildymo kainą gyventojams užtikrina Kaunas. Kauno miesto bei rajono pažangą šilumos kainos 

srityje lemia racionaliai panaudojama biokuro įrenginių galia bei gerai išsivysčiusi centralizuota 

šilumos tiekimo infrastruktūra ir rinka. Tai leidžia naudoti pigiausią kurą – biomasę ir užtikrina 

žemą šilumos kainą vartotojams.   

Atkreiptinas dėmesys į 2021 m. daugiausiai ES struktūrinių fondų paramos, pagal 4 

prioritetą – „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ lėšų 1000 gyventojų įsisavinusias savivaldybes – Druskininkų (4,8 mln. Eurų), 

Klaipėdos miesto (1,1 mln. Eurų) ir Biržų rajono (0,6 mln. Eurų). Aktyvus savivaldybių ar jų 

institucijų indėlis pritraukiant ES struktūrinių fondų lėšas yra būtinas. Atlikus vertinimą nustatyta, 

kad Ignalinos r., Rietavo ir Švenčionių r. savivaldybėms pritraukti ES struktūrinės fondų paramos 

lėšų nepavyko. 

Pastebėta, kad sėkmingas ES struktūrinių fondų paramos lėšų įsisavinimas, atsinaujinančių 

išteklių naudojimo skatinimas ir energijos efektyvumo didinimas nebūtinai mažina gyventojų 

energetinį nepriteklių, kuris apima mažas pajamas gaunančių gyventojų ribotas galimybes 

susimokėti už šildymo, karšto vandens gavimo ar kitas energetikos paslaugas.  Svarbu pažymėti, 

kad nors Druskininkų ir Birštono savivaldybės yra pažangiausios, energetiniame skurde gyvenančių 

gyventojų dalis yra viena didžiausių Lietuvoje.  

 

 
________ 

 

SAVIVALDYBIŲ DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROS PAŽANGOS VERTINIMAS 2021 TN: 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-IV-3-1 priedas 2022-05-09.pdf). 

https://www.ena.lt/uploads/news/id232/pictures/0001_savivaldybiu-pazanga-2021_lea-64_1651479320.png
https://www.ena.lt/Naujiena/pazangiausi-darnios-energetikos-pletroje-kurortiniai-miestai/
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 LEA 2022-05-05 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 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) pagal planą standartinis (fiksuotas, stabilus,  minimalus) su ne ilgesniu kaip 24 mėn. 

kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar 

mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis 

mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją). 

Apskaičiuojant daroma prielaida, 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-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas/
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20viena%20laiko%20zona%20100%200505.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20dvi%20laiko%20zonos%20100%200505.jpg
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Pateikiama informacija apie balandžio 28 – gegužės 5 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (vienos laiko zonos) pokyčius. 

 
Pateikiama informacija apie sausio 27 – gegužės 5 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius. 

 

 

https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20kaina%20viena%20laiko%20zona%20100%200505.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20dienine%20dvi%20laiko%20zonos%20100%200505.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20naktine%20100%200505.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. 

https://www.ena.lt/neetpkistorija/
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 LEA 2022-05-06 pranešimas.  

TN: tn  

 

DEGALŲ KAINOS PASTARĄJA SAVAITĘ AUGO 

 

Minėtu laikotarpiu Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje vidutinės degalų kainos augo – 

benzinas brango 0,02–0,06 Eur/l, dyzelino kaina padidėjo 0,03–0,06 Eur/l. Prieš tai šiek tiek 

mažėjusios vidutinės degalų kainos Lietuvoje šią savaitę taip pat augo – 0,03 Eur/l, tačiau jos, 

kaip ir anksčiau, išlieka mažiausios tarp Baltijos šalių. Lietuvoje dyzelino vidutinė kaina taip 

pat vis dar aukštesnė už benzino kainą. 

Didžiausias benzino ir dyzelino kainų padidėjimas buvo Estijoje – atitinkamai 3,3 proc. ir 

3,3 proc. Mažiausias benzino kainų padidėjimas per šį laikotarpį buvo Vokietijoje ir Latvijoje (po 

1,5 proc.), dyzelino – Vokietijoje (1,8 proc.) BRENT rūšies ir Urals rūšies žaliavinės naftos kainos 

per šį laikotarpį svyravo – didėjo iki balandžio mėn. vidurio, po to sumažėjo, tačiau nuo balandžio 

mėn. pabaigos (25–26 d.) pradėjo vėl augti. 

Palyginus vidutines benzino ir dyzelino kainas (2022-04-25–2022-05-02) Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje matyti, kad jos didžiausios Vokietijoje (benzinas – 2,03 ir 2,06 Eur/l, 

dyzelinas – 2,04 ir 2,08 Eur/l), mažiausios – Lenkijoje (benzinas – 1,40 ir 1,42 Eur/l, dyzelinas – 

1,56 ir 1,59 Eur/l). Iš Baltijos šalių šiuo laikotarpiu mažiausios degalų kainos buvo Lietuvoje – 

benzino kaina atitinkamai buvo 1,67 ir 1,70 Eur/l, dyzelino kaina – 1,73 Eur/l –1,76 Eur/l. 

Visose lyginamose šalyse, išskyrus Estiją, dyzelinas yra brangesnis už benziną. 

 

 
 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-pastaraja-savaite-augo/
https://www.ena.lt/uploads/Benzino%20kaina%20salys%200506%20100.png
https://www.ena.lt/uploads/Dyzelino%20kaina%20salys%200506%20100.png
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Lietuvoje nuo kovo mėn. antrosios savaitės prasidėjusi didesnių dyzelino kainų lyginant su 

benzino tendencija išlieka – skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainos yra 0,06 Eur/l.  

 
 

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

pastebėtina, kad kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių 

lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,10 Eur/l (sudarė nuo 0,79 iki 0,88 

Eur/l), taip pat išaugo ir vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,136 Eur/l. Biodegalų 

dalis sudarė nuo 0,039 iki 0,045 Eur/l. 

 

 
 

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

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

su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,20 Eur/l (sudarė nuo 0,89 iki 1,06 Eur/l), taip 

pat išaugo vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,151 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė 

nuo 0,055 iki 0,081 Eur/l. 

https://www.ena.lt/uploads/Degalu%20kainos%20Lietuvoje%200506%20100.png
https://www.ena.lt/uploads/Benzino%20kainos%20struktura%200506%20100.png
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Žaliavinės naftos kainos balandžio mėn. – gegužės pradžioje buvo nepastovios: nuo 

balandžio 11 d. iki balandžio 25 d. fiksuoti BRENT rūšies žaliavinės naftos kainų svyravimai – 

kaina išaugo iki 110,8 USD už barelį (balandžio 14 d.) ir nukrito iki 99,3 USD už barelį (balandžio 

25 d.); nuo balandžio 26 d. kaina augo iki 108,4 USD už barelį (gegužės 2 d.). 

Urals rūšies žaliavinės naftos kainos 2022 m. kovo – balandžio mėn. pasižymėjo tokiomis 

tendencijomis: nuo balandžio 11 d. kaina augo iki 78,2 USD už barelį (balandžio 16, 18 d.) ir krito 

iki 67,9 USD už barelį (balandžio 25 d.), nuo balandžio 26 d. kaina augo iki 79,4 USD už barelį 

(gegužės 2 d.). 

 
 

https://www.ena.lt/uploads/Dyzelino%20kainos%20struktura%200506%20100.png
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IS-949/674-IV-4 priedas 

 

A. MICKUS. ENERGINĖ KLASĖ IR REALUS ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS – BE 

RYŠIO? 

2022-05-04 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 Andrius Mickus Turto strateginio valdymo bendrovės „Regent“ partneris  

 

Lietuvai atsisakius rusiškų dujų ir siekiant energetinės nepriklausomybės, kaip niekad 

aktualus tampa efektyvus energijos naudojimas. Nuo 2021 m. naujai statomi pastatai privalo atitikti 

A++ energinio naudingumo klasę. Sertifikatas turėtų užtikrinti, kad pastatas yra tvarus ir jo 

sunaudojamos energijos kiekis yra mažiausias įmanomas, tačiau praktika rodo, kad neefektyviai 

naudojantis pastatais aukšta klasė taip ir lieka – tik dokumentuose. Ką galime padaryti, kad energiją 

naudotume efektyviau? 

Jungtinėje Karalystėje (JK) tvarumo siekiančių komercinių pastatų savininkų organizacijos 

„Better Buildings Partnership“ atlikti tyrimai parodė, kad praktiškai nėra jokio ryšio tarp 

energetinės pastato klasės ir faktinio energijos suvartojimo. Išanalizavus 1.100 komercinės 

paskirties pastatų paaiškėjo, kad patys „žaliausi“ suvartoja energijos tiek pat energijos, kiek ir vienu 

ar net dviem laipteliais žemesnį energinį vertinimą turintys pastatai. 

Nors Lietuvoje plačių vertinimų nėra atlikta, konkretūs pavyzdžiai rodo, kad egzistuojančios 

problemos – tokios pačios. Sertifikatas tėra „vienkartinė nuotrauka“, kuri nebūtinai turi ryšį su 

realiu energijos sunaudojimu. Praėjusiais metais, pagal „Litgrid“ duomenis, Lietuvoje buvo 

sunaudota 11,84 TWh elektros energijos, taigi, įvertinus tarifą, už elektrą turėjome sumokėti 

daugiau nei 1 mlrd. Eur. Šie skaičiai ateityje tik augs, nes pastaraisiais metais stebima energijos 

kainų augimo tendencija: nuo 34,04 Eur/kwh 2020 m. išaugo iki 90,45 Eur/kwh 2021 m. Matant 

skaičius nebeturėtų kilti klausimų, kodėl verta stengtis energiją naudoti kuo efektyviau. Tačiau, 

norint siekti efektyvumo, svarbu analizuoti duomenis, imtis realių veiksmų. 

Žmogiškasis faktorius ir duomenų bazės nebuvimas 

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl modernūs pastatai nesugeba pasiekti deklaruojamų 

taupumo ir gamtą tausojančių tikslų, yra sistemiško ir viską apimančio energetinio ūkio valdymo 

nebuvimas. Dažniausiai energijos švaistymą lemia žmogiškasis faktorius, kuris nėra įtrauktas į 

jokius sertifikavimo kriterijus. Remiantis „Better Buildings Partnership“ duomenimis, geriausią 

efektą duoda darbas su darbuotojais, įvairios vykdomos prevencijos programos: 68 objektai, kurie 

buvo nuosekliai stebimi ir vertinami daugiau nei dešimtmetį, pasiekė net 30% bendrą energijos 

sumažėjimą. 

Kita priežastis – duomenų bazės apie faktinį energijos sunaudojimą nebuvimas. 

Nenutuokdami, kad aukštą klasę turintis pastatas sunaudoja neproporcingai daug energijos, 

negalėdami palyginti duomenų, natūralu, kad negalime imtis veiksmų ir atrasti per didelio energijos 

sunaudojimo priežastis. 

Ilgametę energinio efektyvumo vertinimo praktiką turinčios šalys, kaip Australija ir Jungtinė 

Karalystė, atsižvelgdamos į energinės klasės ir realaus sunaudojimo neatitikimus, pakeitė savo 

pastatų vertinimo sistemas. Į šiuos pokyčius reikėtų žvelgti ne kaip į revoliuciją, bet kaip į 

daugiametės praktikos evoliuciją. 

Reikalauja priežiūros 

Tačiau Lietuvoje rūpinimasis energiniu naudingumu sustoja vos gavus energinį sertifikatą. 

Pastatą įvertina ekspertai, suteikia klasę patvirtinantį dokumentą ir atrodo, kad to turėtų pakakti. Vis 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2022/05/04/a-mickus-energine-klase-ir-realus-energijos-sunaudojimas--be-rysio
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dėlto egzistuoja taisyklės, kaip reikėtų tinkamai naudotis aukštą įvertinimą turinčiu pastatu. 

Praktinių žinių apie energinį efektyvumą trūkumas gali nulemti pastato neefektyvumą. 

Ne mažiau svarbu, kad pastato priežiūra būtų derinama su žmonių, kurie juo naudojasi, 

elgsena, nes realios energijos sąnaudos susijusios ne tik su techniniais parametrais. Tokios, rodos, 

smulkmenos, kaip žiemą įjungtas kondicionierius užuot tinkamai sureguliuotas radiatorius, lemia 

dukart didesnį energijos sunaudojimą. Vasarą aktualu patalpose palaikyti vėsesnę temperatūrą, 

tačiau reikėtų atsižvelgti, kad neverta kondicionieriaus palikti įjungto nedarbo metu, kai patalpose 

nėra darbuotojų, nes taip pat didėja energijos sąnaudos. 

Pavyzdžiui, teko dirbti su senos statybos administraciniu pastatu, kurio savininkas siekė 

apšiltinti pastatą ir pasiekti A++ energinio efektyvumo klasę, tačiau šio projekto investicijų grąža 

viršijo 20 metų. Tai būtų reikalavę didelių ilgalaikių investicijų, tačiau norimą rezultatą pasiekti 

padėjo paprastesni, tačiau ekonomiškai naudingesni sprendimai. Patalpų šildymas ir vėsinimas buvo 

suderintas su darbo laiku, serverinės patalpos perkeltos į šiaurinę pusę, sumontuotos išorės lauko 

žaliuzės iš pietinės pusės, kad išvengtume patalpų perkaitinimo. Nuomininkams ėmėme teikti 

duomenis apie energijos sunaudojimą lyginant su kitų nuomininkų parodymais, o tai skatino semtis 

gerosios praktikos iš kaimynų. Nuolatinis energetinių resursų sunaudojimo mažinimas yra vienas 

kertinių kriterijų, būtinų įmonės „Environmental Safety Governance“ tikslams pasiekti. 

Efektyvesnio naudojimo planas 

Siekiant užtikrinti energinį pastato tvarumą reikia sutelkti dėmesį į faktinį energijos 

sunaudojimą, o ne teorines pastato galimybes. Galimybė visapusiškai analizuoti energijos 

sunaudojimo duomenis ir lyginti juos ne tik su ankstesniais periodais, bet ir analogiškų pastatų 

rodikliais, padėtų priimti reikiamus procesų tobulinimo sprendimus. Energetinių resursų 

sunaudojimo duomenų bazė reikšmingai prisidėtų prie šių tikslų. 

Surinkti duomenys ir jų analizė turi pavirsti į konkrečius efektyvumo didinimo veiksmus: 

darbo procesų ir įrangos keitimą, inžinerinių sistemų sureguliavimą, darbuotojų informavimą apie 

„neūkiškumą“. Darbuotojų informavimas apie tai, kokią įtaką daro konkretūs jų veiksmai, mano 

praktikoje ypač pasiteisino. Pavyzdžiui, dirbant su senos statybos prekybos centru, personalui 

paaiškinome ir praktiškai parodėme, kad kiekvienas jų judesys atsispindi elektros sunaudojimo 

rodikliuose – ši papildoma kontrolės priemonė padėjo sutaupyti apie 3% energijos. 

Minėtas prekybos centras buvo visiškai atnaujintas, gavo aukštą energinį sertifikatą, tačiau 

elektros sunaudojimas nepakito. Atlikus analizę paaiškėjo, kad parduotuvės darbuotojai 

piktnaudžiavo komfortu – vasaros metu nuolat palaikė 21°C visame pastate. Pakėlus temperatūrą 

iki 24°C ir tuo pačiu nepabloginus komforto sąlygų, pavyko sumažinti elektros sąskaitas vasaros 

mėnesiais 15%. Išanalizavus elektros sunaudojimą kas valandą, buvo nustatytas per didelis elektros 

sunaudojimas ne darbo valandomis. Paaiškėjo, kad darbuotojai pervedė vėdinimo agregatų darbą į 

rankinį režimą ir dėl to nebuvo išnaudojamos pastato automatikos galimybės. Taigi, svarbu 

užtikrinti tiek efektyviausią pastato įrengimų veikimą, tiek ir tinkamą žmonių naudojimąsi jais. 

Norint užtikrinti efektyvų energijos naudojimą savo pastatuose, pirmiausia reikia susidaryti 

bendrą vaizdą apie energetinį ūkį, t. y. atlikti pirminį energetinio ūkio auditą. Tik turint suvokimą, 

kokias klaidas darome, ko trūksta, galime susiplanuoti, kaip energetinis turtas turi būti valdomas, 

kas turi jį valdyti ir kaip matuoti rezultatus. Protingai modernizavus savo energetinį ūkį, reikėtų 

nepamiršti daryti nuolatinį sistemos monitoringą ir tobulinimą. 

Komentaro autorius – Andrius Mickus, turto strateginio valdymo bendrovės „Regent“ partneris 
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IS-949/674-IV-5 priedas 

 

 APVA 2022-05-04 pranešimas.  

TN: tn  

 

NAUJŲ DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS PROJEKTŲ – UŽ 435 MLN. EURŲ 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos 

ministro kvietimą daugiabučiams atnaujinti pateiktas paraiškas. Iš 785 gautų paraiškų (788 

daugiabučiams atnaujinti) po Agentūros įvertinimo kaip tinkamos įgyvendinti pripažintos 781 (784 

daugiabučiams atnaujinti), kurių bendra investicijų suma – daugiau kaip 435 mln. eurų. 

Nors kvietimo sąlygose buvo numatyta taikyti konkursinį paraiškų atrankos būdą, jeigu 

bendrai patvirtintų projektų investicijų lėšų suma viršytų 150 mln. eurų, tačiau, atsižvelgiant į 

dabartinius Vyriausybės prioritetus pastatų energinio efektyvumo didinimo srityje, buvo nuspręsta 

finansuoti visus kvietime nustatytas sąlygas atitinkančius projektus. 

Remiantis po vertinimo gautais rezultatais, pagal šį kvietimą daugiau kaip 30 proc. 

daugiabučių atnaujinimo projektų bus įgyvendinama didžiuosiuose šalies miestuose –Vilniuje 

(139), Kaune (69) bei Klaipėdoje (66). 

Taip pat šiame kvietime aktyvumu išsiskyrė Jonavos rajono savivaldybė (patvirtintos 38 

paraiškos), Palangos miesto savivaldybė (32), Prienų (20), Švenčionių (20), Trakų (18) rajonų 

savivaldybės. 

„Šio kvietimo rezultatai išryškina keletą svarbių dabartinio renovacijos proceso aspektų. 

Pirmiausia džiugina tai, jog daugiabučių renovacija išlaiko stabilų pagreitį trijuose didžiuosiuose 

šalies miestuose. Kita svarbi tendencija – mažesnių savivaldybių, tokių kaip Jonavos, Palangos, 

Švenčionių ir kt., planuojamų atnaujinti daugiabučių skaičius, rodantis, jog artimiausiais metais jau 

ne maža dalis šalies savivaldybių bus atnaujinusios didžiąją dalį savo senų daugiabučių namų,“ – 

tvirtina APVA direktorius Vytautas Vrubliauskas. 

Pasak V. Vrubliausko, aptariant pastarojo kvietimo rezultatus, svarbu paminėti ir beveik 

dvigubai išaugusį norinčiųjų atnaujinti savo būstą gyventojų skaičių (ankstesnio kvietimo metu 

buvo gautos 458 paraiškos). 

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, šiuo metu šalyje vykdoma virš 670 

daugiabučių atnaujinimo rangos darbų už daugiau kaip 300 mln. eurų. 166 projektai yra gavę 

statybos leidimus ir šiuo metu vykdo rangos darbų pirkimus, o dar beveik 300 daugiabučių 

atnaujinimo projektų rangos darbų pirkimus pradės įgyvendinti artimiausiu metu. 2022 m. baigti 

atnaujinti 122 daugiabučiai namai. 

https://www.apva.lt/nauju-daugiabuciu-renovacijos-projektu-uz-435-mln-euru/
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 Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė ir Dainius Kreivys 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad šiandien įtampa dėl rusiškų dujų 

importo į Europą bei reikalaujamų atsiskaitymų rubliais yra milžiniška. Nors pirmoji eilėje 

dėl atsiskaitymų laukia Suomija, klausimų ministrui kelia kitų šalių ryžtas, mat kai kurios 

valstybės siekia apeiti sankcijas. „Ar sumirksės rusai ir mokėjimus priims kita valiuta, ar 

sumirksės ES šalys ir sumokės rubliais. Tai yra didžiulis klausimas“, – laidoje „Delfi interviu“ 

kalbėjo ministras.  

Dėl atsiskaitymų žaidžia žaidimus 

Iš Briuselio po pasitarimų su Europos Sąjungos (ES) energetikos ministrais antradienį grįžęs 

energetikos ministras Dainius Kreivys pasakojo, kad ES ministrai vykusiame susitikime pirmiausia 

aptarė šiuo metu susidariusią situaciją. 

Kaip tikino, šiuo metu ji tokia, kad Rusijai už dujas pareikalavus mokėti rubliais, dalis šalių 

kreipiasi į institucijas ir aiškinasi situaciją, abejoja. Tokiomis jis įvardijo Austriją, Vengriją ir 

Vokietiją. „Kitoms šalims ir komisijai nekyla jokių abejonių, kad mokėjimas rubliais yra sankcijų 

pažeidimas, nes tas mokėjimas yra labai įdomus, jame dalyvauja Rusijos centrinis bankas, kuris yra 

sankcionuotas keitime. Šioje vietoje buvo labai aiškiai narių išsakyta – jokių mokėjimų rubliais. Ir 

situacija tokia, kad ateinantis mokėjimas rubliais pirmiausia bus iš Suomijos, jis bus viduryje 

mėnesio ir, panašu, kad greičiausiai Suomija prisijungs prie Lenkijos ir Bulgarijos“, – aiškino 

ministras. 

Jis teigė, kad buvo susitikęs su Suomijos energetikos ministru, kuris dėl to pasirodė 

pakankamai ramus. „Suomiai šalia dujų turi pasirengę visą sistemą, kaip galima būtų jas pakeisti 

mazutu ir Suomija kartu su Estija bando dar iki žiemos šildymo sezono pradžios turėti ir 

išsinuomoti terminalą. Iš pradžių jis būtų prišvartuotas Estijoje, nes ten reikia privesti nedaug 

vamzdžių ir yra padaryti aplinkos vertinimo tyrimai, o paskui jis persibazuotų į Suomiją“, – sakė 

ministras. 

Visgi kalbėdamas apie visą Europą ir minimą dujų klausimą, D. Kreivys pabrėžė, kad 

niuansų yra. 

„Kalbant apie visą Europą, čia saugumo yra mažiau. Be abejo, didelis žingsnis bus 

Vokietijos statomi trys dujų terminalai. Vokietija taip pat labai dideliais žingsniais juda į priekį 

netgi aplenkiant kai kurias aplinkosaugines ir planavimo procedūras stato tris terminalus. Jie juos 

planuoja turėti jau metų pabaigoje. Planuojama, kad trys terminalai duos iki 20 mlrd. kubinių metrų 

dujų. Tai yra maždaug apie 25 proc. jų poreikio, o iš Rusijos jie importuoja 55 proc. <...> Be abejo, 

tai nepadengs viso poreikio. Vokietija yra didelė šalis, o reikia suprasti, kad per Vokietiją dujas 

gauna ir Slovakija, Austrija, kitos šalys. Pažeidžiamumas dujų srityje yra milžiniškas ir jo taip 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-es-veiksmus-del-duju-bei-lietuvos-klaida-tai-yra-musu-igriuva.d?id=90134715
https://g2.dcdn.lt/images/pix/rasa-lukaityte-vnarauskiene-ir-dainius-kreivys-90134613.jpg
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
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paprastai neatsikratysi“, – sakė ministras ir aiškino, kad tam prireiks ir pereinamojo laikotarpio, mat 

antžeminių terminalų statyba, būna, trunka ir 5 metus. „Žinoma, galima bandyti statyti per 3 metus. 

Šiuo metu terminalų poreikis yra didelis, eilės – didelės, terminalai yra dviejų tipo – antžeminiai 

arba plaukiojantys, kaip pas mus“, – pridūrė jis. 

Kaip teigė, bendrai galima sakyti, kad šiandien visa Europa greitai juda su terminalų 

statybomis bei užsakymais, tačiau tam vis tiek greičiausiai prireiks keleto metų. Ką, atėjus 

mokėjimo laikui už rusiškas dujas darys Vokietija ir ar Rusijai mokės rubliais, ministras atsakyti 

nesiryžo, tačiau paaiškino schemos veikimą. „Įmonė, kuri perka rusiškas dujas, turi atsidaryti dvi 

sąskaitas „Gazprom“ banke. Vieną – eurais, doleriais, kitą – rubliais. Tavo pinigai patenka į 

sąskaitą doleriais, tada jų centrinis bankas, kuris yra sankcionuotas, juos iškeičia į rublius ir perveda 

į kitą tavo sąskaitą ir paskui jie juos nusirašo. Realiai, tavo visas transakcijas daro bankas, kuris yra 

sankcionuotas. <...> Visi tai puikiai supranta, bet bando kažkaip žaisti ir supranta, kad tai yra 

blogai. Aš labai tikiuosi, kad kai Suomija atsisakys mokėti rubliais, tai bus didžiulis stimulas 

visiems nustoti žaisti tuos žaidimus. Aš turiu abejonių, dar turiu, bet gal tos abejonės nėra labai jau 

tvirtos, bet žiūrint, kaip ministrai kalba taryboje, yra toks: „Jūs, Komisija, pasakykite, ką mums 

daryti“, bet kai reikia tiesti „Gazprom“ vamzdį, komisijai klausimų nebuvo, o dabar reikia EK 

išaiškinimo, nors viskas pakankamai aišku“, – apie kitų šalių klausimus dėl atsiskaitymo rubliais už 

dujas kalbėjo ministras. 

Siekė šantažuoti Europą 

D. Kreiviui prasitarus, kad Europa yra gana jautri dėl dujų tiekimo klausimo, jis sutiko, kad 

natūralu, jog Rusija gali tuo pasinaudoti, tačiau priklausomybė šiuo klausimu, kaip pabrėžė, yra 

abipusė. Jo teigimu, Rusijai reikia pajamų į biudžetą. „Kitas dalykas, tu paprastai dujų telkinių 

neužsuksi. Dujos vis tiek pumpuojasi, jų su kuolu neužkalsi. Galima įsivaizduoti, kad jeigu reikės 

uždarinėti didžiulius telkinius, bus milžiniškos problemos ir tai tokio dydžio telkiniai, kad 

nepadegsi, nes dažnai jei neturi kur jų dėti, jas degina, bet čia toks kiekis, kad nepadegsi“, – svarstė 

jis. 

Ministras tikino, kad ES Rusijai yra didžiausias dujų pirkimo klientas, mat ES atitenka apie 

70 proc. Rusijos dujų eksporto. „Dar (dujos-red.) eina į Kiniją, preliminariai, apie 20 proc., bet 

Kinija už dujas moka kelis kartus mažiau nei Europa, nes turi kontraktą, o kinai, kaip visada, rusus 

išgręžia iki paskutinio siūlo ir ten jokio biznio. Europa yra pagrindinis Rusijos pajamų šaltinis iš 

naftos ir dujų produktų, bet, pasikartosiu, jiems atkirsti Europą nėra paprasta, plotmė yra dvipusė, o 

kaip bus, matysime. Be abejo, kadangi įtampa yra milžiniška, o „statymuose“ yra padėta labai daug, 

sunku pasakyti, čia bus ir blefo, ir viso kito“, – sakė jis ir teigė, kad galima sakyti, jog dabar 

laukiama, kas sumirksės pirmas. 

„Ar sumirksės rusai ir mokėjimus priims kita valiuta, ar sumirksės ES šalys ir sumokės 

rubliais. Tai yra didžiulis klausimas. Didelės Vokietijos kompanijos, kurios importuoja dujas, jos 

dabar per visus kanalus bando veikti politinius sluoksnius, kad jie galėtų toliau importuoti ir aš 

žinau konkrečius faktus“, – sakė jis. 

Taip pat ministras teigė, kad aiškiai matoma, kad Rusija karui pradėjo ruoštis jau gerokai 

prieš metus, o praėjusių metų pavasarį buvo nustota pildyti dujų saugyklas. „Gali labai gerai 

prognozuoti karą. Tu matai, kaip jie dirbo su energetika, nes energetika yra karo sudedamoji dalis. 

Per tai tu gali turėti labai didelę įtaką. <..> Rusai energetiką bandė išnaudoti taip, kad galėtų netgi 

prasidėjus karui šantažuoti Europą ir nuspausti, kad jie ramia sąžine galėtų pasiimti Ukrainą“, – 

sakė ministras. 

Atominės elektrinės atsisakymas – klaida 

D. Kreivys, paklaustas, ar Europa bus pajėgi susitelkti ir atsisakyti rusiškos naftos importo, 

kuris numatytas šeštajame ES sankcijų Rusijai pakete, teigė, kad čia reikalai kiek paprastesni nei su 

dujomis. „Aš manau, kad realu, nes vakar pasirodė pirmosios žinios, kad Austrija, Vengrija, Italija 

sutinka. Pasižiūrėkime į Vokietiją, ji rusišką naftą sumažino nuo 36 proc. iki 12 proc. jau dabar, tas 

atsisakymas vyksta jau dabar ir šalys jau ruošiasi, su nafta yra paprasčiau. Yra terminalai, Vokietija 

paprašė, kad jiems naftą tiekti į jų gamyklas per savo terminalus padėtų lenkai“, – sakė jis. 

https://www.delfi.lt/temos/rusija
https://www.delfi.lt/temos/nafta
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Pasak ministro, bendrai Lietuvos pozicija dėl embargo rusų energetiniams produktams 

Europoje atrodo labai gerai. „Mes savo pavyzdžiu rodome, kaip reikia visiems elgtis šioje 

situacijoje. Nesvarbu, tu didelis ar mažas, klausimas, kaip tu pasiruošęs. Jeigu Vokietija būtų 

pasistačiusi terminalus, kai statėme mes, nebūtų klausimo tu didelis ar mažas, svarbiausia, ar turi 

valią“, – teigė jis. 

Bendrai ministras teigė, kad Lietuva nuosekliai ėjo energetinės nepriklausomybės siekimo 

keliu, tačiau užsiminė apie vieną padarytą klaidą, susijusią su planuota statyti Visagino atomine 

elektrine (VAE). „Žiūrint iš dabartinės pozicijos, čia yra didžiulė klaida. <...> jeigu mes būtume 

pastatę, rusai būtų nestatę Astravo. Jeigu mes būtume turėję savo VAE... Astravas buvo nerealus“, – 

sakė ministras. „Tai yra mūsų įgriūva“, – pridūrė jis. 

Kol kas Lietuvai turint sinchronizaciją su rusiškais „BRELL“ elektros tinklais ir 

tebeplanuojant turėti sinchronizaciją su Vakarais, ministras tikino, kad jei kas nutiktų, Lietuva per 

dvi valandas galėtų prisijungti prie Europos tinklų bei tikino, kad Lietuva čia – komfortabilioje 

situacijoje. 

Paklaustas, ar elektros tiekime nebus juodų periodų, jis tikino, kad paprasta nebus, tačiau dar 

gruodį buvo numatyta atsisakyti tiek rusiškos naftos, tiek dujų, tiek, šiuo atveju, rusiškos elektros. 

„Šiuo metu rusiškos elektros Baltijos šalys turi apie 10 proc. Tai yra nedaug, bet mane net ir šis 

kiekis erzina“, – sakė ministras. 

Elektros kainos pasiekė piką 

Vyriausybei antiinfliaciniame pakete numačius kompensavimą augančioms elektros bei dujų 

kainoms, ministras tikino, kad šiuo metu Vyriausybė daro viską, ką gali. „Netgi esant 

kompensavimui, tai iš valstybės biudžeto pareikalaus pusės milijardo eurų subsidijų. Jeigu eitume 

dar toliau, tai būtų milijardų milijardai. Tai yra nerealu. Kažkur yra tas skausmo limitas, kurį gali 

pakelti tiek biudžetas, tiek priimti žmonės. Tai yra sunkūs sprendimai, bet, iš principo, mes turime 

galvoti ir apie kitus dalykus, kaip patiems pasigaminti elektros energiją ir čia Vyriausybė siūlo visą 

eilę priemonių. Kiek galime, tiek kompensuojame“, – sakė jis. 

Ministras prognozavo, kad elektros kaina į viršų kilti nebeturėtų. „Elektros kaina nebekils, 

tai, ką mes dabar matome, turbūt, čia yra pikas, bet tol, kol karas vyks, į priekį nepajudėsime, nes 

elektros kainos yra surištos su dujų kainomis, o dujų kaina ilgą laiką taip pat nejudės žemyn. Kita 

problema yra Vokietija, ji toliau sėkmingai uždarinėja atomines elektrines, likusias tris planuoja vėl 

neužilgo uždaryti, atsisakinėja dujų, neturi elektros ir visoje Europoje veikia kaip didžiulis siurblys. 

Siurbia visą elektrą. Mūsų elektra kur dingsta? Ji atvažiuoja per Švediją, o kitu kabeliu išvažiuoja į 

Vokietiją. Mes, kadangi negaminame nieko, neturim elektros“, – kalbėjo jis. 

Kurs energetines bendrijas, sąskaitos mažės 

Pasak jo, Vyriausybė yra numačiusi, kad 2025-aisiais Lietuva iš atsinaujinančių energijos 

šaltinių turės 50 proc. elektros energijos, kas bus maždaug dvigubai daugiau nei turima dabar, o 

2030-aisiais tikslai dar didesni. 

To pasiekta, kaip tikino, bus subsidijuojant saulės elektrinių įsirengimą gyventojams, taip 

pat bus kuriamos energetinės bendrijos. „Yra įkuriama speciali įmonė, kuri užsiregistruoja, kaip 

atsinaujinančių energetinių išteklių bendrija. Tuomet ši bendrija gali gauti valstybės dotaciją ar 

valstybės paskolas, bet viską, ką uždirba, turės išdalinti žmonėms. Tai reiškia, kad žmonės, kurie 

yra energetiniame skurde, kurie bus sąraše, <...> jiems iš tos elektrinės bus dengiamas sąskaitoje 

elektros kainos padidėjimas. Sąskaitos mažės visiems. Žiūrint į perspektyvą, kai mes imsimės šių 

žingsnių, visiems sąskaitos mažės, nes nuosava gamyba ženkliai mažina kainas“, – sakė jis. 

 

https://www.delfi.lt/temos/kainos
https://www.delfi.lt/temos/elektra
https://www.delfi.lt/
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Jauniūnų dujų kompresorių stotyje šiandien oficialiai atidarytas vienas svarbiausių Lietuvos 

energetikos projektų – 508 km ilgio Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis  GIPL (Gas 

Interconnection Poland-Lithuania).  

Šis ypač didelės svarbos energetikos projektas  ženkliai padidins regiono energetinį 

saugumą, suteiks laisvę įsigyti dujų iš alternatyvių ir patikimų tiekėjų už konkurencingą kainą, taip 

pat padidins Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo panaudojimo galimybes. 

„GIPL veiklos pradžia – istorinis įvykis ne tik Lietuvos bei Lenkijos, bet ir viso regiono 

energetikos sektoriuje. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis užtikrins dujų tiekimo saugumą 

Baltijos šalyse ir sustiprins mūsų energetinę nepriklausomybę – tai kritiškai svarbu šiuo metu 

vykstančių geopolitinių įvykių fone“, - teigia energetikos ministras Dainius Kreivys.  

"GIPL Lenkijai suteikia prieigą prie Klaipėdos suskystintų dujų terminalo, o tai sustiprina 

dujų tiekimo Lenkijos vartotojams saugumą. Lietuva, Latvija ir Estija baigia dujų izoliacijos erą ir 

per Lenkiją prijungia savo perdavimo sistemas prie didžiulės Europos rinkos, kuri suteikia galimybę 

įsigyti išteklių konkurencingomis rinkos kainomis. Kartu mes taip pat stipriname savo šalių 

atsparumą dujų krizei, kuri susidarė dėl Rusijos agresijos netoli mūsų sienų“, - sako Lenkijos 

Vyriausybės įgaliotinis strateginei energetikos infrastruktūrai ministras Piotras Naimskis. 

GIPL atidarymo renginyje dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos Prezidentai, Europos 

Sąjungos (ES) energetikos komisarė, už energetiką atsakingi Baltijos šalių ir Lenkijos ministrai bei 

projektą įgyvendinusių Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių vadovai. 

GIPL yra didžiausia investicija į Lietuvos dujų perdavimo sistemos plėtrą  nuo 

nepriklausomybės atkūrimo, kurios įgyvendinimui Lietuva skyrė 116 mln. eurų. Bendra projekto 

vertė yra apie 500 mln. eurų, apie 60 proc. lėšų skyrė Europos Komisija. 

Už projekto įgyvendinimą atsakingi abiejų šalių dujų perdavimo sistemos operatoriai 

„Amber Grid“ ir „Gaz-System“.  

Pasak „Amber Grid“ generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, GIPL buvo trūkstama 

Lietuvos energetikos sistemos dalis, svarbi ne tik užtikrinant energetinį saugumą, bet ir energijos 

išteklių įperkamumą vartotojams: „Baltijos šalys ir Suomija pagaliau turi platų dujų tiekėjų 

pasirinkimą atviroje žemyninės Europos rinkoje, o Lenkija – naują alternatyvų dujų tiekimo šaltinį. 

GIPL, kartu su Klaipėdos SGD terminalu bei ELLI projektu, kuris per artimiausius 18 mėnesių leis 

padvigubinti dujų perdavimo pralaidumą tarp Lietuvos ir Latvijos, užtikrins regiono dujų rinkos 

šuolį į visiškai kitą konkurencingumo lygį“. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/oficialiai-atidarytas-lietuva-ir-lenkija-sujungiantis-dujotiekis-gipl
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Naujasis dujotiekis suteiks galimybes į Lietuvą ir Baltijos šalių kryptimi transportuoti iki 27 

TWh gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus. GIPL jungtis padengs 

beveik pusę – apie 44 proc. – viso Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų poreikio. 

GIPL dujotiekio statybos prasidėjo 2019 m. pabaigoje ir truko iki 2021 m. galo – per šį 

laikotarpį Lietuvoje nutiesta 165 km, o Lenkijoje 343 km dujotiekio jungties. Sudėtingos 

infrastruktūros projektas įgyvendintas vadovaujantis nustatytais aplinkos apsaugos reikalavimais, 

dujotiekio atkarpas nutiesus per didžiausias Lietuvos ir Lenkijos upes. Pirmieji fiziniai ir 

komerciniai dujų srautai GIPL dujotiekiu perduodami nuo šių metų gegužės 1 d. 
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IS-949/674-IV-7 priedas 

 

ERRA Spring'22 narių naujienlaiškis 

 

 
______ 

 

ERRA Spring'22 narių naujienlaiškis (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-IV-7-1 
priedas 2022-05-09.pdf). 
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IS-949/674-IV-8 priedas 
 

PAŽADAI NEIŠSIPILDĖ: VILNIEČIŲ GALI LAUKTI DAR DIDESNĖS ŠILDYMO 

SĄSKAITOS 

LNK žinios, LNK, 2022 m. gegužės 6 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vilniaus kogeneracinei jėgainei nespėjant paleisti biokuro deginimo įrenginių, tikėtina, 

kad sostinės lauks dar vienas brangus šildymo sezonas. Teigiama, kad jis net gali būti 

brangesnis, nei buvo iki šiol, skelbė LNK žinios.  

Jau šių metų gruodį Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje žadėta išbandyti pirmąjį biokuro 

katilą. Kad taip ir bus, vylėsi ir pats energetikos ministras. „Įmonė deklaruoja, kad tikisi gruodžio 

mėnesį paleisti biokuro katilą bandomajai gamybai. Tai bus ne pilna gamyba, bet šis tas bus 

tiekiama į sistemą“, – sakė Dainius Kreivys. 

Tačiau jau aišku, kad biokuro katilas bandomajai gamybai šiemet neužsikurs. „Realu, kad 

kitų metų pirmąjį ketvirtį pradėtų veikti bandomuoju režimu“, – teigė Vilniaus kogeneracinės 

jėgainės atstovas Artūras Ketlerius. 

Paleisti biokuro deginimo įrenginius, kaip prognozuota anksčiau, sutrukdė karas Ukrainoje. 

„Reikia laukti eilėse dėl kai kurių žaliavų, tai, šiuo atveju, yra ne kainos problema, o kiek labiau 

grafikų ir apskritai tiekimo sutrikimų“, – pridūrė jis. 

Jau tik kitais metais užsikursianti jėgainė reiškia, kad sostinei ir toliau teks intensyviai 

tenkintis šiluma iš gamtinių dujų, o tai centralizuotai besišildantiems gyventojams reiškia dar vieną 

brangų šildymo sezoną. „Norėjome klysti, bet realybė yra tokia, kad ateinantį šildymo sezoną dar 

versimės su tais šilumos gamybos įrenginiais, kuriuos turėjome iki šiol“, – sakė Vilniaus miesto 

vicemeras Valdas Benkunskas. 

„Šildymo sezonas bus taip pat brangus ir daug brangesnis negu buvo iki šiol, nes dujų 

kainos, tikėtina, augs“, – teigė ir buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas. 

Kaip buvo teigiama žiniose, kogeneracinėje jėgainėje biokuro bloko statybų nesiseka baigti 

jau dvejus metus. Darbai buvo įstrigę dėl subankrutavusio generalinio rangovo iš Lenkijos, o dabar 

už galutinį biokuro katilų paleidimą atsakingas suomių statytojas „Valmet“. 

Sutartis su nauju rangovu pasirašyta praėjusią savaitę, o jei šis vėluos atlikti darbus – lauks 

baudos. „Yra sutartinės nuostatos dėl nepateisinamų priežasčių ir dėl vėlavimų“, – teigė A. 

Ketlerius. 

Pasak buvusio energetikos ministro, tokius vėlavimus nulėmė klaida dar projekto pradžioje, 

kai kogeneracinė jėgainė patikėta valdyti „Ignitis“ grupei. „Vienintelis interesas yra pelnas, tuo 

tarpu nuo rezultatų pelnas nepriklauso ir todėl „Ignitis“ grupė aplaidžiai vykdo projektą“, – sakė A. 

Sekmokas. 

Visgi energetikos ministrui D. Kreiviui atrodo kitaip. „Mano manymu įmonė darė ką 

galėjo“, – teigė jis. 

A.Sekmokas ragina pertvarkyti projektą nesugebančios užbaigti „Ignitis“ grupės valdybą. 

„Valdymo organų sudėtis turėtų būti pakeista, į juos turėtų būti įtraukti tie asmenys, kurie būtų 

atsakingi ir iš tikro būtų suinteresuoti sėkmingu projekto vykdymu“, – teigė jis. 

„Ignitis“ grupė – valstybės bendrovė. 73 proc. akcijų valdo valstybė, o likusią dalį – 

smulkieji investuotojai. „Ignitis“ grupės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, du Finansų ministerijos 

atstovai. „Šiandien pasakyti, kokį sprendimą priimsime dar negalėčiau, informacija tikrai nuvylė, 

bet, turbūt, tų dedamųjų, dėl ko taip atsitiko, gali būti daug ir ne visos jos priklauso nuo įmonės 

valdybos“, – sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė. 

„Yra skaidrus valdymas, o mūsų įmonės valdomos pagal geriausią pasaulinę praktiką. Netgi 

keičiant (valdybą-red.) tas laikotarpis būtų labai ilgas, daugiau nei pusė metų“, – pridūrė ir D. 

Kreivys. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pazadai-neissipilde-vilnieciu-gali-laukti-dar-didesnes-sildymo-saskaitos.d?id=90145325
https://www.delfi.lt/temos/kogeneracine-jegaine
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Iki kito šildymo sezono vicemeras vilniečiams siūlo išeitį – modernizuoti neefektyvias 

šildymo sistemas bei renovuoti daugiabučius. „Šilumos punktų automatizavimas leistų sutaupyti iki 

15 proc. suvartojimo. Vilniaus miesto savivaldybė netrukus paskelbs galimybę tiems prasčiausiems 

namams pasinaudoti parama ir per vasarą susitvarkyti“ , – sakė V. Benkunskas. 

Buvęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika tokią mintį kritikavo. „Skamba naiviai ir 

juokingai, nes vien tik pasižiūrėjus į paskutiniu metu vykstančius renovacijų projektus galima 

matyti, kad jie arba sustoję, arba vyksta labai lėtu vėžlio žingsniu“, – teigė jis. 

Kol Vilnius negali šildytis biokuru, kogeneracinė jėgainė sieks padidinti komunalinių 

atliekų deginimą – nuo 160 iki 200 tūkst. tonų per metus. Tai leistų maždaug 5 proc. sumažinti dujų 

įtaką šildymo sistemai. 

 
 

http://www.lnk.lt/


 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-949/674-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO_ Energetiko dienos konferencijos Energy day - 130 | Pranešimai 

 

Š.m. balandžio 21 d. Energetikos muziejuje vyko Energetiko dienos progai skirta konferencija 

„ENERGY DAY 130“. Dalinamės renginio metu LŠTA, „Ignitis grupė“, „Litgrid“, „Amber Grid“, 

KTU atstovų pranešimais apie rytojaus energetiką formuojančias tendencijas: 

 

• Lietuvos šilumos ūkis – paskutiniai žingsniai pilnos energetinės nepriklausomybės 

link/Valdas Lukoševičius, LŠTA vadovas  Valdas Lukoševičius.pdf 

• Nepriklausomybė elektros energetikos sektoriuje: kokias galimybes žaliajai 

energetikai sukuria Baltijos šalių sinchronizacija su Vakarais?/Rokas Masiulis „Litgrid“ 

gen. Direktorius  Rokas Masiulis.pdf 

• Kokius inovatyvius sprendimus įgalina išmani apskaita/Paulius Kozlovas „Ignitis 

grupės“ inovacijų vadovas  Paulius Kozlovas.pdf 

• Vandenilio reikšmė energetikos transformacijos kelyje/Danas Janulionis, „Amber Grid“ 

strateginio planavimo ir veiklos vystymo vadovas  Danas Janulionis.pdf 

• Offshore development in the Baltic Sea/Thierry Aelens , Ïgnitis renewables vadovas 

 Thierry Aelens.pdf 

• Energetikos specialistai – žaliosios transformacijos sėkmės raktas/prof. Saulius Gudžius, 

KTU Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas.  Saulius Gudžius.pdf 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

Energetiko dienos konferencijos Energy day - 130 | Pranešimai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-949/674-V-1-1 priedas 2022-05-09.zip). 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Ecga_bmquohNoGkilAceN6wB-FC1FzYmTDvE4b0MWAkdvw?e=nUwIL6
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Ecga_bmquohNoGkilAceN6wB-FC1FzYmTDvE4b0MWAkdvw?e=nUwIL6
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EfEtYnXn-i9OhtF72cYT8j0BnoLNYL723y54UnKBXEauDQ?e=zPdEHc
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EfEtYnXn-i9OhtF72cYT8j0BnoLNYL723y54UnKBXEauDQ?e=zPdEHc
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EbNKoU5VH11FoUjpjDodAXIB6o-pz81JdMo4kHpwLofx-A?e=bbMwC3
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EbNKoU5VH11FoUjpjDodAXIB6o-pz81JdMo4kHpwLofx-A?e=bbMwC3
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EafiUrAbJaJBlk-oJzNmKSUBfKiiXmfHXaj7vu2VnBp2_g?e=ubhT04
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EafiUrAbJaJBlk-oJzNmKSUBfKiiXmfHXaj7vu2VnBp2_g?e=ubhT04
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EexY1wotK2VCpbgtSp3Qk20BuSagFzgisllmvk1QqjCG5A?e=RlmaiM
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EexY1wotK2VCpbgtSp3Qk20BuSagFzgisllmvk1QqjCG5A?e=RlmaiM
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUJyj3LmW_lMraIp--BzY6UBgpT8mTZoodMf07nmQNYSyw?e=e4g2oL
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EUJyj3LmW_lMraIp--BzY6UBgpT8mTZoodMf07nmQNYSyw?e=e4g2oL
http://www.lsta.lt/
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IS-949/674-V-2 priedas 
 

INFO_EM PASITARIMAS DĖL ENERGETIKOS SPECIALISTŲ TRŪKUMO IR PROFESIJOS 

POPULIARINIMO 
 

Informuojame, jog gegužės 4 d. nuo 14:00 iki 15:30 val. Energetikos ministerija organizuoja pasitarimą dėl 

energetiko profesijos populiarinimo (daugiau informacijos laiške apačioje). Kviečiame pagal galimybes 
prisijungti ir LŠTA narius.   

 

Darbotvarkė: 
1. Energetikos ministerijos iniciatyvos dėl tikslinių stipendijų pristatymas (15 min., Inovacijų grupės 

vadovas Žilvinas Danys). 

2. AB „Ignitis grupė“ specialistų rengimo programos pristatymas (15 min. Projektų vadovė Gintarė 

Gaidelionytė). 
3. AB „EPSO-G grupė“ paramos ugdymo institucijoms planai (15 min., Organizacijos vystymo vadovė 

Valentina Birulienė). 

4. KTU specialistų rengimo gerosios praktikos pristatymas (15 min. KTU studijų prorektorius doc. dr. 
Jonas Čeponis).  

5. Diskusija. 

 

 
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 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į energetikos specialistų trūkumo 

problemą ir būtinybę didinti energetikos sektoriui itin svarbių studijų programų patrauklumą, inicijuoja 
diskusiją dėl priemonių, kuriomis būtų skatinamas studijuojančių inžinerinės krypties programose studentų 

skaičiaus augimas, populiarinama energetiko profesija, didinamas jos patrauklumas.  

Pažymėtina, kad į Nacionalinę Energetikos Plėtros Programą yra įtraukta pažangos priemonė 

„Didinti energetikos sektoriaus inžinerinės pakraipos darbuotojų skaičių“, KPI – „Inžinerinės krypties 
tikslinių skatinamųjų stipendijų skyrimas. Siekiamas rodiklis  – 90 studentų 2030 m., taip pat aštuonioliktoji 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje yra numačiusi LRV programos įgyvendinimo plano 

priemonę „Sukurti inžinerinės pakraipos studijų programų (šilumos, elektros, dujų, telekomunikacijų 
sektorių) patrauklumo ir populiarumo skatinimo programą bei užtikrinti finansavimą“.  

Norėtume priminti, kad dar 2019–2020 m. Energetikos ministerijai vykdant projektą „Lietuvos 

energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“ buvo atlikta analizė[1] ir prieita prie išvados, kad 
nuosekliai mažėjantis su energetika susijusių studijų krypčių ir jas besirenkančių studentų skaičius yra viena 

iš dviejų opiausių žmogiškųjų išteklių energetikos sektoriuje problemų.  

 
[1] Energetikos ministerijos projektas „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“, 2020, 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosis

temos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlMjRjMDQtNjViNS00MjI5LThmYmItMzAzYWQ4ZDMyNGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%226bd0cc69-f662-4212-8ea7-72003559198d%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6bd0cc69-f662-4212-8ea7-72003559198d&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_MTdlMjRjMDQtNjViNS00MjI5LThmYmItMzAzYWQ4ZDMyNGRl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
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Šiuo metu energetikos specialistus rengia keli Lietuvos universitetai ir kolegijos. Daugelyje šių 

mokslo įstaigų pastebimos neigiamos tendencijos: studijų programose nesurenkamas reikiamas studentų 
skaičius, matomas poreikis peržiūrėti ir atnaujinti programas, siekiant efektyviau reaguoti į besikeičiančią 

energetiko specialybės specifiką, tarptautines tendencijas, būtinybę kurti sinergiją su kitomis studijų 

kryptimis – vadyba, ekonomika, teise, informacinėmis technologijomis, rinkodara ir pan. 
Be to, Energetikos ministerija 2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. 3-1677 bei 2022 m. vasario 25 d. raštu 

Nr. 3-269 kreipėsi į aukštąsias mokyklas, prašydama pateikti informaciją apie 2018–2021 m. įstojusių 

studentų studijuoti pagal su energetika susijusias studijų programas skaičių ir esamas skatinimo priemones. 

Šios apklausos rezultatai patvirtino ankstesnę išvadą, kad, vertinant pastarųjų ketverių metų laikotarpį, 
rengiamų energetikos specialistų skaičius dažnu atveju mažėja (pridedama). 

Lietuvoje pastebimas ypatingas specialistų poreikis šilumos ūkyje. Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos teigimu, šios srities specialistų rengimas Lietuvoje yra nepakankamas. Lietuvoje šiuo metu 
kuriamos kompleksinės šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos, į kurių sudėtį įkomponuojama elektros 

generacija, saulės šilumos energijos kolektoriai, šilumos siurbliai, šilumos trumpalaikė ir sezoninė 

akumuliacija, atliekų utilizavimas ir t. t. – siekiama įgyvendinti išmaniųjų miestų koncepciją. Dėl šios 

priežasties auga tiek tradicinės, tiek išmaniosios energetikos kelias skirtingas sritis savo kompetencijomis 
jungiančių specialistų poreikis. O priėmimas į šiame kontekste aktualią ir vienintelę tokią Kauno 

technologijų universiteto Šilumos energetikos ir technologijų programą nebevykdomas nuo 2018 m. dėl 

nepakankamo stojančiųjų skaičiaus.  
Pastebima teigiama skatinamųjų stipendijų įtaka studentų skaičiaus augimui. Pavyzdžiui, Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto pagal Pastatų energetikos bakalauro programą studijuojančių studentų 

skaičius išaugo nuo 11 (2019 m.) iki 18 (2020 m.), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skyrus skatinamąsias 
stipendijas pagal šią programą studijuojantiems studentams.  

Siekdama paskatinti mokyklų abiturientus rinktis energetiko profesiją Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą, kuriuo numatoma mokėti 12 pirmosios pakopos pirmo kurso tikslinių 

stipendijų. Savo ruožtu, energetikos sektoriaus įmonės taip pat inicijuoja ir planuoja įvairias skatinimo 

programas (stipendijas ir kt. skatinimo priemones), siekdamos bendro tikslo - inžinerinės krypties studentų 
skaičiaus augimo ir ateities energetiko profesijos populiarinimo.  

Norėtume Jus pakviesti į diskusiją, kurios metu būtų pristatytos Energetikos ministerijos ir 

energetikos įmonių iniciatyvos, turėtume galimybę išklausyti tiek mokslo institucijų, tiek verslo įžvalgų dėl 
reikiamų priemonių ir pasidalinti planais dėl artimiausio laikotarpio planų, kuriasi visi kartu siektume 

nurodyto tikslo.  

Susitikimas įvyks gegužės 4 d. 14-15.30 val. nuotoliniu būdu.   

 
Pagarbiai 

Žilvinas Danys 

Grupės vadovas 
 

Inovacijų grupė 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius 
El.p. zilvinas.danys@enmin.lt  

Mob. +370 656 41202 

 
 

 

mailto:zilvinas.danys@enmin.lt
http://www.enmin.lt/
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IS-949/674-V-3 priedas 
 

Kvietimas į renginį „Info dienos 2022 Lietuvoje“ 

TN: tn  

 

Gegužės 25 d. nuo 10 iki 12 val. kviečiame į renginį „Info dienos 2022 Lietuvoje“. Renginio 

organizatoriai: Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (projektas „LIFE 

techninė pagalba“). Renginys bus transliuojamas nuotoliniu būdu. Renginio metu dalyviai galės 

užduoti klausimus pranešėjams. Platesnę informaciją apie renginį ir registraciją rasite čia: 

https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2022lt/. Kviečiame registruotis! 

  
Pagarbiai 
Kristina Cijūnėlienė 

Plėtros skyriaus 

Komunikacijos specialistė 

Tel.: 8 (602) 87 248 

El.p.: kristina.cijuneliene@apva.lt 

  

 

 

 
Labdarių g. 3 

LT-01120 Vilnius 

Tel. 8 (646) 02 285 

www.apva.lt; apva@apva.lt  
________ 

 

 
RENGINIAI 

 
Info dienos 2022 Lietuvoje 

2022 m. gegužės 25 d.  

 

„Info dienos 2022 Lietuvoje“ - tai pagrindinis LIFE programos renginys Lietuvoje. Šių 

metų renginio data – gegužės 25 d. Renginio pradžia 10 val.  

Vaizdo konferencijos metu LIFE projektus prižiūrinti NEEMO monitoringo ekspertė R. 

Kurienė supažindins su nauju 2022 m. LIFE kvietimu teikti projektų paraiškas gamtos ir biologinės 

https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2022lt/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2022lt/
mailto:kristina.cijuneliene@apva.lt
http://www.apva.lt/
about:apva@apva.lt
https://lifeprojektai.lt/
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įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo bei 

perėjimo prie švarios energijos srityse. 

Taip pat, tikimės aktualaus CINEA agentūros atstovo Š. Zableckio pranešimo apie tai, 

kaip parengti gerą LIFE programos paraišką, bei Aplinkos ministerijos naujienų dėl LIFE projektų 

bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto. 

Standartinių LIFE projektų vykdytojai iš Lietuvos pristatys įgyvendinamų projektų patirtį. 

Renginio programa. 

Brandinantys naujo LIFE projekto idėją kviečiami individualiai konsultacijai pasibaigus 

konferencijai. Savo norą pažymėkite registracijoje, ir mes su Jumis susisieksime dėl tikslaus laiko. 

Konsultacijos planuojamos gegužės 30 – birželio 2 dienomis vaizdo susitikimų būdu per Teams. 

Kviečiame registruotis! 

  

Registracija 

Dalyvis: 

Vardas:  

Pavardė:  

El. paštas:  

Įstaiga: 

Pavadinimas:  

Pareigos:  
2022 m. gegužės 18 d. 

LIFE info dienos Briuselyje  

Gegužės 18-20 d. vyks LIFE informacinės dienos, kurios bus transliuojamos tiesiogiai iš Briuselio. 

Plačiau  

2021 m. spalio 21 d. 

LIFE praktinis seminaras  

Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia į LIFE praktinį seminarą spalio 21 d. nuo 10 iki 12 val. 

Plačiau  

2021 m. rugsėjo 8 d. 

CINEA klausimų-atsakymų sesijos  

CINEA organizuoja klausimų-atsakymų sesijas rugsėjo 8-9 d. 

Plačiau  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

Labdarių g. 3, 

LT-01120, Vilnius 

Tel. + 370 8 646 02 285 

El. paštas: life@apva.lt 

Įmonės kodas 288779560 

APIE MUS PAREIŠKĖJAMS RENGINIAI LIFE PROJEKTAI PUBLIKACIJOS KONTAKTAI  

Užsakyti naujienlaiškį 
 

https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2022lt/info-dienos-2022-lt_programa.pdf/@@inline-view
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-info-dienos-briuselyje/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-info-dienos-briuselyje/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-info-dienos-briuselyje/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-info-dienos-briuselyje/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-praktinis-seminaras-1/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-praktinis-seminaras-1/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-praktinis-seminaras-1/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-praktinis-seminaras-1/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/q-a/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/q-a/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/q-a/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/q-a/
https://lifeprojektai.lt/apie-mus
https://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires
https://lifeprojektai.lt/renginiai/artimiausi-renginiai
https://lifeprojektai.lt/life-projektai/life-projektu-tipai
https://lifeprojektai.lt/publikacijos/bns-straipsniai
https://lifeprojektai.lt/kontaktai
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IS-949/674-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ pranešimas 
TN: tn  

 

MAŽOJI RENOVACIJA 

 

Pastatuose suvartojamas šilumos kiekis priklauso ne tik nuo pastato amžiaus, jo atitvarų 

(sienų, stogo, cokolio, langų) nusidėvėjimo, bet ir nuo pastato vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemos (šilumos punkto, vamzdynų) būklės, jos valdymo efektyvumo ir šilumos vartojimo 

įpročių. Dėl to pastato renovacijos sprendimai turi būti parenkami individualiai, atsižvelgiant į 

gyventojų poreikius bei sistemų technines savybes. 

Kreipkitės ir mūsų specialistai nemokamai įvertins Jūsų pastato šilumos punkto bei kitų 

inžinerinių sistemų būklę, pakonsultuos, kokius mažosios renovacijos darbus reikia atlikti. 

Kodėl verta rinktis mus? 

 Išsimokėjimas iki 36 mėn. 

Suteikiame galimybę išsimokėti dalimis be pabrangimo per sutartą laikotarpį kiekvienam 

daugiabučio namo bendraturčiui.  

 Nėra pradinių investicijų 

Nereikia turėti kaupiamųjų lėšų arba skolintis pinigų projektui įgyvendinti. Visus darbus 

atliksime savo lėšomis.  

 Nemokamas vertinimas  

Nemokamai įvertinsime šilumos sistemos techninę būklę.  

 Kokybės garantija 

Kokybiškai ir patikimai atliksime visus sutartus mažosios renovacijos darbus, suteiksime 

garantiją.  

Kaip atsiperka investicijos? 

Skaičiuojama, kad vien sutvarkius inžinerines sistemas vidutiniškai mokestis už šildymą 

vienam butui sumažėja apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną – apie 90 Eur (skaičiuojant pagal 

vidutinį 60 m2 buto šilumos suvartojimą kWh/mėn. šildymo sezono metu, kai šilumos kaina yra 

vidutiniškai apie 4 ct/kWh).  

Gyventojų investuotos lėšos, didėjant vidutinei šildymo kainai, atsiperka greičiau. Svarbu 

nepraleisti progos ir mažąja renovacija pasirūpinti iš anksto – dar prieš prasidedant naujam šildymo 

sezonui. Pats tinkamiausias laikas susiplanuoti šiuos darbus – pavasaris. Taip būsite tikri, jog tiek 

https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
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šilumos punkto modernizacija, tiek kiti mažosios renovacijos darbai bus atlikti laiku ir rudenį 

galėsite pasitikti energetiškai efektyvesniame name.  

 
Galimi mažosios renovacijos darbai 

• Šildymo sistemos keitimas iš vienvamzdės į dvivamzdę. 

• Balansinių ventilių įrengimas. 

• Karšto vandens sistemų modernizavimas. 

• Individualios apskaitos įrengimas. 

• Nuotolinio nuskaitymo apskaitos prietaisų montavimas. 

 
Įgyvendinimo etapai 

1 Gyventojai balsų dauguma priima sprendimą atlikti mažąją renovaciją.  

2 Pasirašoma mažosios renovacijos įgyvendinimo projekto sutartis.  

3 Atliekami sutartiniai mažosios renovacijos darbai.  

 Susisiekite su mumis 
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 AB „Kauno energija 2022-05-05 pranešimas 

TN: tn  
 

„KAUNO ENERGIJA“ PRISTATO DAUGIABUČIŲ ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ 

DIDINANČIĄ PASLAUGĄ – MAŽĄJĄ RENOVACIJĄ 

 

 
 

Šildymo sezonas, šokiravęs smarkiai išaugusiomis dujų ir elektros kainomis, o kai kur – ir 

sąskaitomis už šildymą, baigėsi. Nors ir galime lengviau atsikvėpti, visiškai atsipalaiduoti nederėtų. 

Laikas imtis veiksmų, padėsiančių užsitikrinti ekonomiškesnį, jaukesnį, o tuo pačiu ir patogesnį 

šildymą rudenį. Tai pasiekti padės mažoji renovacija – sprendimas ieškantiems greitesnio ir 

paprastesnio, tačiau ilgalaikio būdo sumažinti būsimas sąskaitas už centralizuotai tiekiamą šilumą 

bei karštą vandenį. 

Mažoji renovacija yra vidinių pastato šildymo bei karšto vandens sistemų modernizavimas ir 

jų sureguliavimas, padedantis užtikrinti efektyvų į pastatą tiekiamos šilumos panaudojimą, 

sumažinantis galimus jos praradimus name. Apskaičiuota, kad atnaujinus daugiabučio šildymo ir 

karšto vandens sistemas, šilumos suvartojimą pastate galima sumažinti net iki 25 proc.  

Jei pažįstami moka mažiau nei jūs  

„Kauno energijos“ specialisto Michailo Černych teigimu, „Šildymo sąskaitos dydis 

priklauso ne tik nuo šilumos gamybos ir tiekimo kaštų, bet ir nuo suvartoto šilumos kiekio name. O 

šis – ne tik nuo pastato amžiaus, bet ir nuo bendros pastato vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemos būklės, jų valdymo efektyvumo“.  

Anot jo, būtent skirtingas suvartotos šilumos kiekis pastate daugiausiai ir lemia šildymo 

sąskaitų skirtumus tokios pačios kvadratūros pastatuose. Todėl, jeigu kaimynystėje esančio 

daugiabučio gyventojai už šildymą moka mažiau, verta pasvarstyti, kodėl. Labai tikėtina, kad 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/bendrove-pristato-daugiabuciu-energetini-efektyvuma-didinancia-paslauga-mazaja-renovacija
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Modernizuotas_silumos_punktas_daugiabutyje_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Silumos_punkto_valdymo_skydas_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Suvartotos_silumos_apskaitos_prietaisas_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Suvartotos_silumos_apskaitos_prietaisas_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Neatsiskaitomieji_silumos_apskaitos_prietaisai_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Kontroliniai_matavimo_prietaisai_-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/Silumos_punktas/Karsto_ir_salto_vandens_skaitikliai_-crop-h700.jpg
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džiaugtis mažesnėmis sąskaitomis galite ir jūs. Viskas, ką reikia padaryti, tai pasidomėti pastate 

esančių šildymo ir karšto vandens sistemų būkle bei jų modernizacijomis galimybėmis.  

Kalbant apie centralizuotai tiekiamą miesto šilumą, svarbu suvokti, jog pagal šalyje 

galiojančius teisės aktus, šilumos gamintojas ir tiekėjas yra atsakingas už šilumos paruošimą ir 

tiekimą iki pastato. O tai, kaip šiluma paskirstoma pačiame daugiabutyje – jau namo 

administratoriaus ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojų jurisdikcija.  

„Prasidėjus šildymo sezonui, vis sulaukiame gyventojų skundų, jog jų daugiabutyje per 

šalta. Tačiau, patikrinę daviklių duomenis, pamatome, jog pastatui tiekiamas būtent toks šilumos 

kiekis ir tokios temperatūros, koks ir turėtų būti. Tokiais atvejais telieka patarti susitvarkyti vidines 

pastato sistemas, nes šiluma prarandama ne tik per namo sienas ar langus, bet ir per senus 

vamzdynus, jos netenkama ir dėl netinkamai veikiančių šilumos punktų“, – atskleidžia specialistas.  

Bendrovės duomenimis, šiuo metu Kaune yra per 2460 gyvenamųjų namų su potencialiai 

pasenusiais, todėl neefektyviai veikiančiais šilumos punktais. Iš jų – net 1610 daugiabučių. Tai 

reiškia, jog visų šių namų gyventojai galėtų sumažinti šildymo sąskaitas ir sutaupyti, jeigu 

pastatuose būtų atlikta mažoji renovacija – atnaujintos vidinės šildymo sistemos. 

Sprendžia ir komforto problemas  

Mažoji renovacija pirmiausia skirta tiems daugiabučių gyventojams, kurių netenkina 

gaunamos sąskaitos už šilumą dydis. Tačiau atnaujinus vidinę pastato šildymo sistemą, 

išsisprendžia ir problemos, susijusios su komforto trūkumu.  

Dažnai pasitaikanti problema daugiaaukščiuose – tai nevienodai šylantys butai. Tokios 

situacijos susidaro, kai pastato šildymo sistema yra pasenusi ir išbalansuota. Tuomet vieniems 

gyventojams būna per karšta, o kitiems – jau per šalta. Prie tokių šilumos skirtumų name kartais 

prisideda ir patys gyventojai. Pasitaiko atvejų, kai butuose savavališkai pakeičiami radiatoriai ir tai 

atliekama be projekto – dažniausiai remontą darantys asmenys įsideda didesnius radiatorius nei 

priklauso pagal buto kvadratūrą ir taip išbalansuoja visą namo šildymo sistemą.  

„Tuomet buto savininkui karšta, jis žiemą pro atidarytus langus šilumą leidžia, o kaimynai – 

šąla, nes jų radiatorius pasiekia mažesnis nei numatyta karšto vandens kiekis. Deja, bet tokie atvejai 

– gan dažni.“ – atskleidžia „Kauno energijos“ specialistas ir priduria, kad mažoji renovacija šią 

problemą išsprendžia, nes jos metu šildymo sistema yra sureguliuojama taip, kad patalpos pastate 

šiltų vienodai.  

Mažoji renovacija taipogi pasitarnauja ir tiems gyventojams, kurių name šilumos punktas 

bei karšto vandens vamzdynai jau fiziškai susidėvėję tiek, kad gresia netikėti gedimai ir vamzdynų 

trūkiai. 

Prisitaiko prie kiekvieno poreikių  

Mažosios renovacijos metu sudaroma galimybė atlikti visą kompleksą darbų, pagerinančių 

šildymo bei karšto vandens sistemų būklę ir padedančių sumažinti šilumos suvartojimą.  

„Priklausomai nuo esamų sistemų susidėvėjimo lygio, gali būti pakeičiamas šilumos 

punktas, atnaujinami pasenę vamzdynai, įrengti individualūs šilumos apskaitos prietaisai ar daliklių 

sistema. Jeigu yra galimybė – ir termostatiniai ventiliai butuose. Jų pagalba atsiranda galimybė 

šildymą butuose reguliuoti individualiai. O tai itin patogu, nes kiekvienas daugiabučio gyventojas 

gali šildytis tiek, kiek jam norisi“, – mažosios renovacijos galimybes vardija specialistas. 

Pasak jo, modernizuojant šilumos punktą, vienvamzdę šildymo sistemą taipogi galima 

pakeisti į dvivamzdę, galima įdiegti ir taupesnę karšto vandens ruošimo sistemą. Ir tai tik keletas 

pavyzdžių, ką galima padaryti, jog sąskaitos sumažėtų. 

Svarbu tai, kad mažąja renovacija besidomintiems daugiabučių gyventojams „Kauno 

energijos“ specialistai namo šildymo sistemos būklę įvertina nemokamai bei, atsižvelgę į jos 

susidėvėjimą, pasiūlo geriausiai poreikius atitinkančius sprendimus arba visą jų kompleksą. „Vienas 

iš mažosios renovacijos privalumų yra tas, kad gyventojai patys gali rinktis, ką ir kiek atnaujinti. 

Mes pakonsultuojame ir patariame, o sprendimą priima būstų savininkai pagal namo bendraturčių ar 

bendrijos finansines galimybes ir lūkesčius“, – teigia M. Černych.  

Atsiskaitymas be pabrangimo  
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Renovacija gyventojams dažniausiai siejasi su didžiuliais, ilgai trunkančiais darbais, kuomet 

iš pagrindų atnaujinamos vandens ir šilumos tiekimo, nuotekų sistemos, rekonstruojamas stogas bei 

apšiltinamos namo sienos. Visa tai trunka ilgai, susidaro didžiulė pinigų suma, todėl neretai sunku 

gauti daugiabučio gyventojų pritarimą tokio masto darbams – gyventojai paprasčiausiai linkę vengti 

didelių finansinių įsipareigojimų ir ilgai trunkančių darbų. Bendrovės specialisto teigimu, renkantis 

mažąją renovaciją, viskas paprasčiau.  

„Mažosios renovacijos išskirtinumas tas, kad pradėjus darbus laiku, atnaujinti vidines namo 

šilumos ir karšto vandens sistemas galima gan greitai – dar iki prasidedant naujam šildymo sezonui. 

Kadangi darbų mastas mažesnis, greičiau atsikratoma ir finansinių įsipareigojimų, jie ne tokie 

dideli.“ – atkreipia dėmesį M. Černych ir atskleidžia, kad vidutinis mažosios renovacijos 

išsimokėjimo terminas tėra trys metai.  

Kitas mažosios renovacijos privalumas yra tas, kad norint modernizuoti vidines pastato 

sistemas, nereikia jokių pradinių investicijų – gyventojams nereikia turėti kaupiamųjų lėšų ar 

skolintis pinigų projektui įgyvendinti – visus darbus „Kauno energija“ atlieka savo resursais. 

Negana to, išsimokėti galima be pabrangimo, per 36 mėn. laikotarpį.  

Svarbu paminėti, jog atlikus mažąją renovaciją, pastato apšiltinimo ar stogo rekonstrukcijos 

darbus vėliau vis tiek bus galima taip pat sėkmingai įgyvendinti. Tik darbų mastas bei trukmė bus 

šiek tiek mažesni, nes dalis darbų jau bus atlikta.  

Pradėti mažosios renovacijos procesą taip pat nesudėtinga. „Darbai pradedami nuo esamų 

šildymo bei karšto vandens sistemų būklės įvertinimo. Ir tuo gyventojams rūpintis net nebūtina – 

sutarus, sistemas apžiūri ir įvertintina patyrę „Kauno energijos“ specialistai. Tuomet balsų dauguma 

priimamas sprendimas mažosios renovacijos atlikimui, pasirašoma įgyvendinimo projekto sutartis 

bei atliekami sutartiniai darbai“ – informuoja bendrovės specialistas bei priduria, kad darbams 

suteikiama ir garantija.  

Svarbu neatidėlioti 

Prognozuoti, kokios bus šilumos kainos ateinantį rudenį ir žiemą – sunku. Susiklosčiusi 

nepalanki geopolitinė situacija į energetikos sektorių atnešė didelį neapibrėžtumą. Brangstant 

dujoms ir elektrai, didėja ir kitų šilumai pagaminti reikalingų energijos išteklių kaina.  

„Šiuo metu „Kauno energija“ net apie 90 proc. visos šilumai pagaminti reikalingos energijos 

išgauna iš biokuro. Jis yra ženkliai pigesnis nei dujos ar elektra. Manoma, kad biokuras ir toliau 

išliks pigiausiu šilumos gamybos šaltiniu, tačiau teigti, jog prasidėjus naujam šildymo sezonui jo 

kainos nekils – negalime. Todėl gyventojams sprendimų reikia ieškoti jau dabar“, – atkreipia 

dėmesį M. Černych.  

Jis akcentuoja, kad šildymo sezono pabaiga yra pats tinkamiausias metas pradėti ruoštis 

naujam. Nes pradėję darbus pavasarį, būsite tikri, jog per vasarą visi namo šildymo bei karšto 

vandens sistemų atnaujinimo darbai bus baigti. „Atidėliojant ne tik galite nespėti, bet ir mokėti 

daugiau. Juk viskas brangsta, todėl gali pabrangti ir vamzdžiai, įvairios jų jungtys, sudėtinės 

šilumos punktų dalys.“  

Gyventojai, norintys į daugiabutį tiekiamą šilumą panaudoti efektyviai ir sumažinti šildymo 

bei karšto vandens sąskaitas, mažosios renovacijos galimybes su „Kauno energijos“ specialistais 

gali aptarti jau dabar. Informacija teikiama telefonu 8 800 11 011, daugiau informacijos galima rasti 

ir bendrovės tinklapyje.  
 

 

https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
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IS-949/674-VI-2 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2022-05-04 pranešimas 

TN: tn  

 

IZOLIUOTI BENDRIEJI NAMO VAMZDYNAI – ŠILUMOS TAUPYMAS, MAŽESNĖS 

SĄSKAITOS IR ŠILTESNI NAMAI 

 

 
 

Neretai vartotojai pastebi, jog šaltuoju metų laikotarpiu rūsių patalpose neįprastai 

šilta bei matosi netvarkingi bendrieji šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai. Šiai 

problemai spręsti AB „Šiaulių energija“ skatina vartotojus investuoti į bendrųjų namo 

vamzdynų sutvarkymą ir izoliaciją. Tokia, kaip viena veiksmingiausių šilumos taupymo 

priemonių, yra rekomenduojama ir Energetikos ministerijos bei Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarnybos.  

2020-2021 m. bendrovės specialistai patikrino daugiabučių namų šilumos punktų būklę. 

Deja, patikrinimo rezultatai nėra džiuginantys. Nemaža dalis šilumos punktų prižiūrimi 

neatsakingai – izoliacija atsilaisvinusi, o vietomis jos iš vis nėra. Prastai izoliuoti šilumos ir karšto 

vandens tiekimo vamzdynai į aplinką išskiria daug šilumos energijos, taip nenaudingai šildomos 

negyvenamosios patalpos bei didinamas bendras pastato suvartojamas šilumos kiekis, kuris 

apmokamas visų pastato vartotojų. Tuo tarpu kokybiškai izoliuoti vamzdynai patikimai išlaiko 

šilumnešio temperatūrą, o tai leidžia optimaliomis sąlygomis užtikrinti bei palaikyti komfortiškas 

sąlygas gyvenamosiose patalpose - norimai temperatūrai palaikyti reikia mažiau šilumos energijos, 

todėl ir energijos poreikis šildymui pastate būna ženkliai mažesnis. 

Šildymo ir karšto vandens tiekimo vidaus sistemos bei šilumos punktas – svarbi inžinerinė 

daugiabučio namo dalis, kuri bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso kiekvienam 

daugiabučio namo buto savininkui. Bendrojo naudojimo turto administravimą organizuoja Jūsų, 

kartu su kitais daugiabučio namo butų savininkais, pasirinktas namo valdytojas, o sprendimus dėl 

investicijų bendrojo naudojimo turto priežiūrai priima daugiabučių namų butų/patalpų savininkai. 

https://www.senergija.lt/naujienos/izoliuoti-bendrieji-namo-vamzdynai-silumos-taupymas-mazesnes-saskaitos-ir-siltesni-nam/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id206/pictures/0001_izoliacija-1_1651655340.jpg
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Nusprendus atnaujinti izoliaciją, kviečiame Jus ir kitus daugiabučio namo butų savininkus 

atstovaujantį pastato valdytoją kreiptis į bendrovės Paslaugų užtikrinimo skyrių el. paštu 

info@senergija.lt. AB „Šiaulių energija“ specialistai įvertinę Jūsų name esančių šildymo ir karšto 

vandens sistemų bei šilumos punkto būklę, pateiks išvadas ir rekomendacijas, kokius sistemų 

tvarkymo darbus būtina atlikti nedelsiant. 

Skaičiavimai rodo, jog pertvarkytos, tinkamai izoliuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo 

sistemos leidžia efektyviau vartoti šilumos energiją, lemia mažesnes sąskaitas už šildymą ir leidžia 

gyventi šilčiau. Vasarą atliktų šilumos punktų ir bendrųjų namo vamzdynų sutvarkymo bei 

izoliacijos darbų naudą pajustumėte jau artimiausią naują šildymo sezoną. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-04  

 
 

mailto:info@senergija.lt
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IS-949/674-VI-3 priedas 

 

 
 

LŠTA apžvalga, 2022-05-02 

 

Kibernetinis saugumas  

 

 Informacija yra vienas brangiausių įmonės valdomo turto sudėtinių dalių, o jos saugumą šiai 

dienai ne tik rekomenduojama, tačiau ir privaloma kaip įmanoma labiau užtikrinti, kad informacija 

ir duomenys nepatektų į netinkamas rankas. Saugumo garantijoms kibernetinėje erdvėje užtikrinti 

Vyriausybė 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 patvirtino Nacionalinę kibernetinio 

saugumo strategiją, Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodiką 

(toliau – Metodika), Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų 

kibernetinio saugumo subjektams, aprašą (toliau – Aprašas) bei Nacionalinį kibernetinių incidentų 

valdymo planą.  

 Nacionalinėje kibernetinio saugumo strategijoje atkreipiamas dėmesys, kad Lietuva nuolat 

susiduria su įvairaus tipo kibernetiniais incidentais, skirtais valstybės informaciniams ištekliams ir 

ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai pažeisti. Taikomasi į privataus ir viešo sektoriaus 

ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, kitas įmones, turinčias strateginę ar svarbią reikšmę 

nacionaliniam saugumui. 

 2018 m. rugpjūčio 13 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ 3.5 p. numatyta pasiūlyti „Lietuvos Respublikos 

savivaldybių administracijoms Metodikos nustatyta tvarka nustatyti visus jų veiklos srityje 

veikiančius infrastruktūros objektus, turinčius reikšmės teikiant ypatingos svarbos paslaugas 

energetikos, transporto ir pašto, sveikatos priežiūros, geriamojo vandens tiekimo, paskirstymo ir 

tvarkymo, valstybės valdymo sektoriuose, užpildyti Metodikos 2 priede pateiktą klausimyną, jį 

pateikti Metodikos 1 priede nurodytai institucijai (institucijoms) ir Metodikos nustatyta tvarka 

vykdyti Atsakingo valdytojo funkcijas“. 

 Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodikos 2.7. p. apibrėžta, 

kad „Ypatingos svarbos infrastruktūros objektas – infrastruktūros objektas, teikiantis ypatingos 

svarbos paslaugą“, o 2.8 p. numatyta, kad „Ypatingos svarbos paslauga – paslauga, kurios 

neveikimas ar veikimo sutrikimas padarytų didelį neigiamą poveikį nacionaliniam saugumui, šalies 

ūkiui, valstybės ar visuomenės interesams.“ 

 Šios metodikos 1 priede nurodytos institucijos, kurių veiklos sritys apima ypatingos svarbos 

sektorius, subsektorius ir juose teikiamas ypatingos svarbos paslaugas. Energetikos sektoriuje 

išskiriamas centralizuoto šildymo subsektorius, kuris teikia centralizuoto šilumos tiekimo ir  

gamybos paslaugas, o atsakinga institucija yra LR Energetikos ministerija (toliau – EM). 

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų bei pačios infrastruktūros nustatymo tvarka: 

1. EM nustato visus jos veiklos srityje veikiančius infrastruktūros objektus, turinčius 

reikšmės teikiant centralizuoto šilumos tiekimo ir  gamybos paslaugas ir kreipiasi į 

šias įstaigas, įmones, ar jų struktūrinius padalinius (toliau – Atsakingas valdytojas), 

prašydama Atsakingo valdytojo atlikti visų jo valdomų infrastruktūros objektų 

svarbos vertinimą ir užpildyti klausimyną (toliau – Klausimynas). Šiuo atveju tai yra 

visos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės.  

2. Atsakingas valdytojas (šiuo atveju CŠT įmonė) ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo prašymo 

gavimo dienos užpildo Klausimyną ir teikia jį raštu EM.  
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3. EM įvertina gautus (CŠT) atsakymus į pateiktą Klausimyną ir prireikus teikia pastabas 

ir pasiūlymus. Po atlikto klausimyno ir bendro vertinimo surinkus šešiolika ir daugiau 

balų, šie infrastruktūros objektai Energetikos ministerijos nustatomi kaip 

ypatingos svarbos infrastruktūros objektai. 

4. Nustačius ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, EM ne vėliau kaip per 20 d.d. 

nuo užpildyto Klausimyno gavimo dienos kreipiasi į Atsakingą valdytoją (CŠT) 

prašydama jo nustatyti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą užpildant 

ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros nustatymo lentelę (toliau – Lentelė) ir 

įtraukti nustatytą ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą į ypatingos svarbos 

informacinės infrastruktūros sąrašą (toliau – Sąrašas). 

5. Atsakingas valdytojas (CŠT) ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo nurodyto prašymo 

gavimo dienos užpildo Lentelę ir Sąrašą ir pateikia juos raštu EM.  

6. EM įvertina Atsakingo valdytojo (CŠT) pateiktą Lentelę ir Sąrašą. Informacinė 

infrastruktūra, kuri atlikus EM vertinimą atitinka visus Lentelėje nurodytus kriterijus, 

Energetikos ministerijos nustatoma kaip ypatingos svarbos informacinė 

infrastruktūra. 

7. EM nustačiusi ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, ne vėliau kaip per 20 

d.d. nuo užpildytos Lentelės ir Sąrašo gavimo užpildo ypatingos svarbos 

informacinės infrastruktūros, išdėstytos prioriteto tvarka pagal svarbą, sąrašą 

(toliau – Apibendrintas sąrašas) ir kartu su užpildytu Klausimynu, Lentele ir Sąrašu 

pateikia Krašto apsaugos ministerijai (toliau – KAM) raštu ir išorinėje 

kompiuterinėje laikmenoje (CD ar DVD).  

8. KAM įvertina EM pateiktą Klausimyną, Lentelę, Sąrašą, Apibendrintą sąrašą ir 

prireikus teikia Atsakingai institucijai pastabas ir pasiūlymus ir ne vėliau kaip per 20 

d.d. nuo visų Apibendrintų sąrašų gavimo dienos pateikia Nacionaliniam kibernetinio 

saugumo centrui įvertinti EM pateiktus Klausimynus, Lenteles, Sąrašus ir 

Apibendrintus sąrašus. 

9. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ne vėliau kaip per 30  d.d. informacijos 

gavimo dienos pateikia KAM išvadą dėl EM pateiktų Klausimynų, Lentelių, Sąrašų 

ir Apibendrintų sąrašų atitikties Metodikos reikalavimams ir siūlymus įtraukti 

ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir (arba) šios infrastruktūros 

valdytojus į sudaromą sąrašą arba jų neįtraukti.  

10. KAM įvertina Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pateiktą išvadą ir ne 

vėliau kaip per 30 d.d. nuo išvados gavimo dienos parengia ir teikia Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl ypatingos svarbos informacinės 

infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašo tvirtinimo projektą. 

11. EM ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros 

ir jos valdytojų sąrašo patvirtinimo dienos informuoja Atsakingus valdytojus 

(CŠT) apie infrastruktūros objektus ir ypatingos svarbos informacinę 

infrastruktūrą, kurie įtraukti į Vyriausybės nutarimu patvirtintą ypatingos 

svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašą. 

 Renkant informacija buvo kreiptasi į į EM, kad būtų patikslinta informacija, kaip CŠT 

įmonės turi saugoti savo kibernetinę erdve, jeigu jos nepatenka į ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektų sąrašą, kokių papildomų veiksmų turi ar privalo imtis.  

1. EM patikslino, kad įmonės kurios nepatenka į aukščiau minėtą sąrašą, privalo užtikrinti 

kibernetinę saugą, tačiau joms paliekama laisvė pačioms spręsti, kurias įmonės 

(vidinės, išorinės) saugos sistemas reikia stiprinti siekiant jog nebūtų sutrikdyta veikla.  

2. Nėra privalomo pobūdžio nurodymų. Nesikiša į CŠT veiklą ir jokių privalomųjų 

reikalavimų neduoda. (NKSC, KAM).  

3. Visos įmonės, kurios patenka į aukščiau minėtą sąrašą – informacija įslaptinta - žino tik 

pačios įmonės.  
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 Apibendrinant surinktą informaciją darytina išvada, kad pačios įmonės neprivalo papildomai 

nieko daryti su kibernetinės saugos stiprinimu, jeigu pačios neįžvelgia galimų grėsmių ar rizikų. 

Nenumatyta, kad dėl kibernetinės saugos būtų privaloma CŠT samdyti papildomą specialistą (-us), 

kurie nuolatos rūpintųsi įmonės „kibersauga“. Vis tik įmonė atsakinga už sklandų informacinių 

sistemų darbą, o apie kibernetinius incidentus privalu pranešti NKSC.  
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IS-949/674-VI-4 priedas 

 

INFO_LŠTA 2022-05-02 webinaro medžiaga_TES_CŠT sektoriaus tipiniai projektai_finansavimas 

iš ES SF 2021-2027 

 

Siunčiame gegužės 2 d. vykusio  LŠTA pirmadienio webinaro medžiagą. UAB „Teisingi 

energetikos sprendimai“ pristatė tipinius investicinius projektus (principinius technologinius 

sprendimus ir ekonomiką) galimai tinkamus finansuoti iš ES SF 2021-2027 m. ir kt. fondų 

(finansinės perspektyvos, skaičiuoklės, potencialas):  

- Pranešimo skaidres (Robertas Puodžius ir Jurij Astafjev)  05-02 TES-pristatymas 

LSTA.pdf 

- Video įrašas:  LŠTA_TES_CŠT sektoriaus tipiniai projektai_finansavimas iš ES SF 2021-

2027_KKP fondų-20220502_135944-Meeting Recording.mp4 

 

Skaičiuokles, kurių pagalba galite įsivertinti savo CŠT sistemų potencialą diegiant šilumos siurblį, 

saulės kolektorius ar akumuliacinę talpą: 

 

-  1. Akumuliacinė.xlsx 

-  2. Saulės kolektorius.xlsx 

-  3. Šilumos siurblio universalus vertinimas.xlsx 

 

Jei kiltų klausimų ar reiktų konsultacijos kreipkitės į Robertą Puodžių: robertas@tes.lt; +370-612-

99992 

Primename, kad papildomos medžiagos, bei skaičiuoklių rasite prisijungus prie LŠTA interneto 

svetainės uždaros narių zonos, pasirinkus NARIAMS->Naudinga INFO-> Šilumos, vėsumos ir 

elektros generavimas. Tiesioginė nuoroda: https://lsta.lt/silumos-gamyba/ 

Jeigu nepavyksta užsiregistruoti prie www.lsta.lt uždaros narių zonos, kreipkitės žemiau nurodytas 

kontaktais 
 
Pagarbiai,  

  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 
______ 

 

2022-05-02 webinaro medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

949/674-VI-4-1 priedas 2022-05-09.zip). 

 

LŠTA INFO. VilniusTECH mokslininkai ir Rockwool atstovai dėl apžvalgos ir rekomedacijų 

220425 LŠTA 

 

From: Rimvydas Stonys <rimvydas.stonys@vilniustech.lt>  

Sent: Monday, May 2, 2022 10:28 

To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA 

<ramune@lsta.lt> 

Cc: Juozas.Urbonas@kaefer.com; Valentin Antonovič <valentin.antonovic@vilniustech.lt> 

Subject: dėl apžvalgos ir rekomedacijų_220425_LŠTA  

 

Labas rytas, gerb. kolegos, 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EW1ByB5-9bVAra0gl1rh56gBjPtYhghRJmG2mSXCY5odag?e=yixgTm
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EW1ByB5-9bVAra0gl1rh56gBjPtYhghRJmG2mSXCY5odag?e=yixgTm
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EW1ByB5-9bVAra0gl1rh56gBjPtYhghRJmG2mSXCY5odag?e=yixgTm
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EXXJlxEijr5DitBIIQkZeaEBMbKmwess6SMlepQYl9v14A?e=ShuRJ8
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EXXJlxEijr5DitBIIQkZeaEBMbKmwess6SMlepQYl9v14A?e=ShuRJ8
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EXXJlxEijr5DitBIIQkZeaEBMbKmwess6SMlepQYl9v14A?e=ShuRJ8
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/EYUVRjCfwWdElYKz3VuAz_kBWS9lEjsJNWh4TIAnrIZRAw?e=kAalqs
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/EYUVRjCfwWdElYKz3VuAz_kBWS9lEjsJNWh4TIAnrIZRAw?e=kAalqs
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/EZZ2dv0zrA1EvSb2SnLZSlABLIZhc99tfyVNWWMGn3VC9w?e=79xmMk
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/EZZ2dv0zrA1EvSb2SnLZSlABLIZhc99tfyVNWWMGn3VC9w?e=79xmMk
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/ERCrTMCgQ2hNok0wa4FxI-UBTEFNvtruPaFtxKNmbbTeSQ?e=pwDbmD
https://lstalt.sharepoint.com/:x:/s/LSTApasitarimuvideo/ERCrTMCgQ2hNok0wa4FxI-UBTEFNvtruPaFtxKNmbbTeSQ?e=pwDbmD
mailto:robertas@tes.lt
https://lsta.lt/silumos-gamyba/
http://www.lsta.lt/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7CJuozas.Urbonas%40kaefer.com%7C81f49652e9e74ce347a508d9dbc6a3f6%7Ca4ba9a94480c403e9e4ac525a09ec965%7C0%7C0%7C637782468484870228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cs7g85IVFy9orToIfb0WrZlvpst%2F%2BId7Ch%2FjcoxLWeQ%3D&reserved=0
mailto:rimvydas.stonys@vilniustech.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Juozas.Urbonas@kaefer.com
mailto:valentin.antonovic@vilniustech.lt
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Siunčiame paruoštą apžvalgą ir rekomendacijas. 

Visiems, ačiū už bendradarbiavimą! 

 

Pagarbiai 

Rimvydas Stonys 

Direktorius 

Statybinių medžiagų institutas 

Statybos fakultetas 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

el. paštas rimvydas.stonys@vilniustech.lt   

tel.: +370 52 51 2326  

mob. +370 674 00004 

https://www.youtube.com/watch?v=LfPQx_SzPmU 

https://www.youtube.com/watch?v=mw8_Gv_i304 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Monday, April 25, 2022 9:51 AM 

Subject: Priminimas_220425_LŠTA pirmadienio webinaras_LTIĮA_VilniusTECH_Rockwool 

_Katilų futeruotės apsauga nuo korozijos_termoizoliacines medžiagos 

 

Laba diena, 

 

Primename, kad šiandien, balandžio 25 d., 14 val. LŠTA ir LTIĮA pirmadienio webinare 

VilniusTECH mokslininkai ir Rockwool atstovai pristatys:  

 

- Biokuro katilų išklojų ugniai atsparių medžiagų šarminė korozija / VilniusTECH (R. Stonys 

ir V. Antonovič ) pranešimas 

- Izoliacinės medžiagos šilumos nuostolių optimizavimui/mažinimui / Rockwool (E. 

Abromas) pranešimas 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

2022-04-25 webinaro medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

949/674-VI-4-2 priedas 2022-05-09.zip). 

________ 

 

LŠTA INFO. 220509_LŠTA pirmadienio webinaras_FuseBox OU_prekyba elektros balansavimo 

paslaugomis 

 

KVIETIMAS_220509_LŠTA pirmadienio webinaras_FuseBox OU_prekyba elektros balansavimo 

paslaugomis 

 

Š.m. gegužės 9 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu FuseBox OU (nepriklausomas 

elektros paklausos telkėjas, teikiantis energijos balansavimo paslaugas) pristatys siūlomas paslaugas 

šilumos tiekimo įmonėms (virtuali elektrinės platforma) / pranešėjas  Karolis Kiguolis, FuseBox/ 

 

mailto:rimvydas.stonys@vilniustech.lt
https://www.youtube.com/watch?v=LfPQx_SzPmU
https://www.youtube.com/watch?v=mw8_Gv_i304
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7CJuozas.Urbonas%40kaefer.com%7C81f49652e9e74ce347a508d9dbc6a3f6%7Ca4ba9a94480c403e9e4ac525a09ec965%7C0%7C0%7C637782468484870228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cs7g85IVFy9orToIfb0WrZlvpst%2F%2BId7Ch%2FjcoxLWeQ%3D&reserved=0


 

160 

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 

_______ 

 

LSTA INFO. 2022-05-23  pirmadienio webinaras_TEC Consulting_projektų igyvendinimas EPCM 

metodu 

 

Š.m. gegužės 23 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu TEC Consulting pristatys 

projektų įgyvendinimo galimybes EPCM metodu / pranešėjas  Mantas Biknius, UAB TEC 

Consulting/ 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA ŠT įmonių vadovų 2022-05-05 ketvirtadienio pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj,  gegužės 5 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Naujų ŠŪĮ nuostatų įgyvendinimas poįstatyminiuose aktuose (pvz. kaip nustatomos ir 

įteisinamos efektyvios CŠT sistemos ir pnš.)  

3) LNŠGA nauji siūlymai dėl konkurencijos šilumos gamyboje (LŠTA pozicija) 

4) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 

 

________________________________________________________________________________  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwOWM5ODktNTcxMy00ZjdlLWE5MDItYmEwY2UwMTZhYTE2%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_NjgwOWM5ODktNTcxMy00ZjdlLWE5MDItYmEwY2UwMTZhYTE2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg4MGY2NDUtN2IwNS00ZmQzLTgyNWItYzk2N2Q1OTk3M2Y0%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_ODg4MGY2NDUtN2IwNS00ZmQzLTgyNWItYzk2N2Q1OTk3M2Y0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

LŠTA 2022-05-05 d. vadovų pasitarimui 

 

1. LŠTA Tarybos sprendimu UAB TEC Consulting priimta į LŠTA asocijuotus narius. TEC 

įmonių grupė didžiausių inžinerines paslaugas teikiančių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės 

UAB TEC Consulting specializacija – statybos projektų valdymo, techninės priežiūros bei 

paleidimo-derinimo paslaugos  

2. Geg 4 d. LŠTA raštas Aplinkos ministerijai Dėl STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai  taikymo praktikos: prašoma numatyti išimtis, kuomet inžineriniams 

tinklams nebūtina atlikti IGG tyrimų statinio projekto rengimo metu, jei šilumos perdavimo 

tinklams projekto rengimo metu nenumatyta projektuoti jokių konstrukcinių elementų, kurių 

projektavimui būtų reikalinga vertinti naujausius IGG tyrimų duomenis, o rekonstravimas 

vykdomas tik esamų tinklų vietoje 

3. Geg. 3 d. LŠTA raštas Enmin dėl  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 

48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (apsaugos zonų didinimas) 

4. Geg. 4 d. Enmin organizuoja pasitarimą dėl energetiko profesijos populiarinimo. Ignitis, EPSO-

G ir kt. pristatė inisciatyvas ir specialistų rengimo programas. Startavo nauja platforma  

energysmartstart.lt. LŠTA įmonės kviečiamos prisijungti (nemokamai). 

5. LNŠGA nauji  siūlymai dėl konkurencijos šilumos gamyboje (susitikimas bal. 29 d.). 

6. Geg. 2 d. vyko Dekorbanizacijos energetikos pogrupio susitikimas tema -  AEI elektra, 

pristatytas Energetikos ministerijos parengtas „Proveržio paketas“. Paminėta apie AEI 

skatinimą elektros gamybai. AEI įstatymo projekte numatyta panaikinti ribą MW gaminančiam 

vartotojui. Taip pat atsiranda nebuitinio gaminančio vartotojo sąvoka. Atsiranda naujas mokesti 

- Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmoka 0,0013 euro už 1 kWh. Ją mokės 

gaminantys vartotojai elektrą gaminantys saulės šviesos energijos, vėjo ,  biodujų elektrinėse. 

7. Po bal. 25 d. pirmadienio vebinaro VilniusTECH mokslininkai paruoš pažymą apie Biokuro 

katilų išklojų ugniai atsparių medžiagų šarminė koroziją (pastaboms iki geg. 6 d.) 

8. Apklausus didžiasias LŠTA ŠT įmonės SADM pateikta informacija  kokią lėšų sumą šilumos 

tiekėjai grąžino/grąžins  savivaldybių administracijoms perskaičiavus būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją dėl PVM kompensacijos pritaikymo. SADM siūlo dar 2 metams pratęsti terminą, 

kad skiriant šildymo kompensaciją  nevertinti asmens turto (įstatymo pataisos pateiktos Seimui). 

9. LŠTA raštas Enmin dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų pakeitimo projekto  
10. Geg. 5 d. VERT derinimui pateikė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo 

projektą Keičiamas 25 priedas: teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto 

biokuro kiekius bei kainas privaloma nurodyti kokios rūšies (MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras 

buvo pirktas (pastaboms iki geg. 12d.). 

11. Bal. 19 d. AM derinimui pateikė Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą 

(pastaboms iki geg. 16 d.) 

12. Bal. 28 d. Druskininkuose vyko LIBIOMA konferencija-paroda „Tvari biomasės energetika 

2022“  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJhZDRjYTktMDQ1ZC00NGI0LTgxYmQtZmMyNWQyNDIzODY3%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_OGJhZDRjYTktMDQ1ZC00NGI0LTgxYmQtZmMyNWQyNDIzODY3@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/47e3cad0c08f11ec9f0095b4d96fd400?jfwid=xo46spao5
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13. Bal. 27 d. Seimo Audito komiteto posėdyje Valstybės kontrolė pristatė atliktą tyrimą 

„Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ (tikslas - įvertinti, ar užtikrinama CŠT plėtra, 

siekiant įgyvendinti valstybės strateginius tikslus ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 

vartotojams konkurencinga kaina).  

14. Bal. 22 d. VERT derinimui pateikė Šilumos kainų nustatytom metodikos pakeitimų projektą, 

tarp pakeitimų, atsižvelgiant į LŠTA siūlymus, keičiamos nuostatos dėl šilumos kainoje 

įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumo 

įvertinimas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu. Kiti 

pakeitimai susiję su naujais Šilumos ūkio įstatymo reikalavimais dėl prievolės naudoti 

nemažiau kaip 30 proc. SM3 šilumos tiekėjams, kurių metinė realizacija virš 100 GWh bei kiti 

pakeitimai. Pastabų derinimas vyksta iki gegužės 6 d. 

15. Bal. 28 d. Seimas priėmė AEI ir kt. įstatymų projektus, kuriuose perkeliamos ES direktyvos 

2018/2001 „ Dėl skatinimo naudoti AEI“ 29-31 str. nuostatos, susijusios su biokuro tvarumo 

kriterijų taikymu Lietuvoje. Daugiau info ČIA Įsigalios nauji reikalavimai biokurui, 

naudojamam katilinėse ir elektrinėse, kurių galia virš 20 MW ir kurių statybai ar 

modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi valstybės teikiama finansine 

parama. Ūkinės veiklos vykdytojai (tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai) 

užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams 

galės tiktai prisijungę (gavę sertifikatą) prie savanoriškų tarptautinių arba nacionalinių schemų. 

Numatoma nacionalinę schemą paskirti įgyvendinti operatoriui – Baltpool.   

16. Geg. 2 d. LŠTA webinare TES pristatė tipinius investicinius projektus (principinius 

technologinius sprendimus ir ekonomiką) galimai tinkamus finansuoti iš ES SF 2021-2027 m. ir 

kt fondų (įmonės kviečiamos pasinaudoti skaičiuoklėmis, kad įsivertinti esamas sistemas.)  

17. Naujausia informacija apie KKP, LAAIF, ES SF paramos priemonių:  

- dėl LAAIF oro apsaugos paramos priemonės 1-50 MW katilinėse: informaciją dėl 

kvietimo 2022 metais AM pateiks šią savaitę 

- Dėl KKP 2022 m. kvietimų (kitą savaitę viešam derinimui bus pateiktas Pažangos 

priemonių aprašo projektas). Papildomai derinama parama (Iškastinio kuro keitimui į AEI), 80 mln. 

Iš formuojama antiinfliacinių priemonių fondo (preliminariai: vienai įmonei iki 400 tūkst. Eur 

parama (80 proc. intensyvumas), finansavimo sutartys su APVA iki š.m. pabaigos t.b. pasirašytos, 

įgyvendinimas per 2 metus) 

- ES SF 2021-2027 investicijų program1 EK turi patvirtinti š.m. viduryje, kvietimai 

C^T sektoriaus priemonėms 2023 m. 

18.  Geg. 9 d. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu FuseBox OU pristatys siūlomas paslaugas 

šilumos tiekimo įmonėms (virtuali elektrinės platforma) 

19. Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynių, įvyksiančių birželio 10-12 dienomis, 

Šventojoje. (LŠTA prisideda prie organizavimo) 

**** 

 

LŠTA 2022-05-05 d. vadovų pasitarimui 

 

1. Atnaujintas neoficialus ŠŪĮ projektas, žadama teikti LRV ir LRS dar šią Pavasario sesiją. Vis 

dar derinamas „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelis: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b8c31462c1fa11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9e8f9098-ce92-48bc-892c-ef7b51968628
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siol-silumos-tiekejai-ir-gamintojai-tures-naudoti-tik-sertifikuota-ir-tvaru-biokura
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Klausimus ir pastabas pateikė KE ir rengia LŠTA  

2. Bal. 22 d. VERT derinimui pateikė Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų projektą, 

tarp pakeitimų, atsižvelgiant į LŠTA siūlymus, keičiamos nuostatos dėl šilumos kainoje 

įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumo 

įvertinimas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu. Kiti 

pakeitimai susiję su naujais Šilumos ūkio įstatymo reikalavimais dėl prievolės naudoti 

nemažiau kaip 30 proc. SM3 šilumos tiekėjams, kurių metinė realizacija virš 100 GWh bei kiti 

pakeitimai. Pastabų derinimas vyksta iki gegužės 6 d. 

3. Bal. 28 d. Seimas priėmė AEI ir kt. įstatymų projektus, kuriuose perkeliamos ES direktyvos 

2018/2001 „ Dėl skatinimo naudoti AEI“ 29-31 str. nuostatos, susijusios su biokuro tvarumo 

kriterijų taikymu Lietuvoje. Daugiau info ČIA Įsigalios nauji reikalavimai biokurui, 

naudojamam katilinėse ir elektrinėse, kurių galia virš 20 MW ir kurių statybai ar 

modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi valstybės teikiama finansine 

parama. Ūkinės veiklos vykdytojai (tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai) 

užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams 

galės tiktai prisijungę (gavę sertifikatą) prie savanoriškų tarptautinių arba nacionalinių schemų. 

Numatoma nacionalinę schemą paskirti įgyvendinti operatoriui – Baltpool.   

4. Geg. 3 d. LŠTA raštas Enmin dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-

2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (apsaugos zonų mažinimas) 

5. Geg. 2 d. vyko Dekorbanizacijos energetikos pogrupio susitikimas tema -  AEI elektra, 

pristatytas Energetikos ministerijos parengtas „Proveržio paketas“. Paminėta apie AEI 

skatinimą elektros gamybai. AEI įstatymo projekte numatyta panaikinti ribą MW gaminančiam 

vartotojui. Taip pat atsiranda nebuitinio gaminančio vartotojo sąvoka. Atsiranda naujas mokesti 

- Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmoka 0,0013 euro už 1 kWh. Ją mokės 

gaminantys vartotojai elektrą gaminantys saulės šviesos energijos, vėjo ,  biodujų elektrinėse 

6. Geg 4 d.  LŠTA raštas Aplinkos ministerijai Dėl STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai  taikymo praktikos: prašoma numatyti išimtis, kuomet inžineriniams 

tinklams nebūtina atlikti IGG tyrimų statinio projekto rengimo metu, jei šilumos perdavimo 

tinklams projekto rengimo metu nenumatyta projektuoti jokių konstrukcinių elementų, kurių 

projektavimui būtų reikalinga vertinti naujausius IGG tyrimų duomenis, o rekonstravimas 

vykdomas tik esamų tinklų vietoje 

7. Geg. 5 d. LŠTA raštas Enmin dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų pakeitimo projekto. 

8. Apklausus didžiąsias LŠTA ŠT įmonės SADM pateikta informacija  kokią lėšų sumą šilumos 

tiekėjai grąžino/grąžins  savivaldybių administracijoms perskaičiavus būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją dėl PVM kompensacijos pritaikymo. SADM siūlo dar 2 metams pratęsti terminą, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b8c31462c1fa11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9e8f9098-ce92-48bc-892c-ef7b51968628
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siol-silumos-tiekejai-ir-gamintojai-tures-naudoti-tik-sertifikuota-ir-tvaru-biokura
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/47e3cad0c08f11ec9f0095b4d96fd400?jfwid=xo46spao5
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kad skiriant šildymo kompensaciją  nevertinti asmens turto (įstatymo pataisos pateiktos 

Seimui). 

9. Bal. 19 d. AM derinimui pateikė Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo 

projektą (pastaboms iki gegužės 16 d.) 

10. Geg. 5 d. VERT derinimui pateikė Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo 

projektą Keičiamas 25 priedas: teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto 

biokuro kiekius bei kainas privaloma nurodyti kokios rūšies (MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras 

buvo pirktas (pastaboms iki geg. 12d.). 

11. Bal. 27 d. Seimo Audito komiteto posėdyje Valstybės kontrolė pristatė atliktą tyrimą 

„Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ (tikslas - įvertinti, ar užtikrinama CŠT plėtra, 

siekiant įgyvendinti valstybės strateginius tikslus ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 

vartotojams konkurencinga kaina).  

12. Bal. 28 d. Druskininkuose vyko LITBIOMA konferencija-paroda „Tvari biomasės energetika 

2022“  

13. Po bal. 25 d. pirmadienio vebinaro VilniusTECH mokslininkai paruošė pažymą Biokuro katilų 

išklojų ugniai atsparių medžiagų šarminė korozija (pastaboms iki geg. 6 d.) 

14. Geg. 2 d. LŠTA webinare TES pristatė tipinius investicinius projektus (principinius 

technologinius sprendimus ir ekonomiką) galimai tinkamus finansuoti iš ES SF 2021-2027 m. ir 

kt fondų (įmonės kviečiamos pasinaudoti skaičiuoklėmis, kad įsivertinti esamas sistemas.) 

Bendradarbiavimas tęsiamas, TES konsultuoja CŠT įmones. 

15. Naujausia informacija apie KKP, LAAIF, ES SF paramos priemonių:  

- LAAIF oro apsaugos paramos priemonės 1-50 MW katilinėse: informaciją dėl kvietimo 

2022 metais AM pateiks šią savaitę 

- Dėl KKP 2022 m. kvietimų (kitą savaitę viešam derinimui bus pateiktas Pažangos 

priemonių aprašo projektas).  

- Papildomai derinama paramos koncepcija (iškastinio kuro keitimui į AEI ), 80 mln. Eur 

numatant foormuojamo antiinfliacinių (dėl karo Ukrainoje) priemonių paketo 

(preliminariai: vienai įmonei iki 400 tūkst. Eur parama (80 proc. intensyvumas), 

finansavimo sutartys su APVA iki š.m. pabaigos t.b. pasirašytos, įgyvendinimas per 2 

metus). Tai kol kas neoficiali informacija, sprendimai Finmin ir kt.ministerijų lygmenyje 

turėtų paaiškėti per gegužę. 

- ES SF 2021-2027 investicijų programą EK turi patvirtinti š.m. viduryje, kvietimai CŠT 

sektoriaus priemonėms 2023 m.pradžioje. 

16. Geg. 9 d. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu FuseBox OU pristatys siūlomas paslaugas 

šilumos tiekimo įmonėms (virtuali elektrinės platforma) 

17. Geg. 4 d. Enmin organizavo pasitarimą dėl Energetiko profesijos populiarinimo. Ignitis, 

EPSO-G ir kt. pristatė iniciatyvas ir specialistų rengimo programas. Startavo nauja platforma  

energysmartstart.lt. LŠTA įmonės kviečiamos prisijungti (nemokamai). 

a. Organizuoti ekskursijas moksleiviams į gražius CŠT objektus, pasikalbėti... koordinuotis 

su KTU 

b. EM planuoja skirti 5 stipendijas Termoinžinerijos pirmakursiams. Yra ir mecenatų 

stipendijos. 

c. Termoinžinerijos specializaciją pasirinko 10 būsimų trečiakursių. 

d. Paraginti stoti į Termoinžinerijos magistratūrą ir persikvalifikuoti inžinerinio profilio 

bakalaurus.  

e. ???  

18. LŠTA Tarybos sprendimu UAB TEC Consulting priimta į LŠTA asocijuotus narius. TEC 

įmonių grupė didžiausių inžinerines paslaugas teikiančių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės 

UAB TEC Consulting specializacija – statybos projektų valdymo, techninės priežiūros bei 

paleidimo-derinimo paslaugos  
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19. Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynių, įvyksiančių birželio 10-12 dienomis, 

Šventojoje. (LŠTA prisideda prie organizavimo) 

Susitikimo metu klausimai iš įmonių: 

20. Įmonės nori pradėt biokuro pirkimus, tačiau reiktu aiškumo, ar prievolė metiniame kuro balanse 

sunaudoti virš 30 proc. SM3 bus taikoma už laikotarpį nuo 2022 m. birželio 1-gruodžio 31 d. 

(reikalavimai neturėtų būti taikomi nepilnai kalendorinių metų apimčiai) – LŠTA kreipsis į 

VERT išaiškinimo. 

21. Įmonės dar negauna PVM grąžinimo. Jei situacija per savaitę nepasikeis, LŠTA kreipsis į VMI.   

22. Dėl įmonių valdybų nariams mokamų atlyginimų pripažinimo pagrįstomis sąnaudomis: LŠTA 

pasiaiškins, kokiu teisiniu pagrindu VERT metodikoje neleidžiama įskaičiuoti į šilumos kainas 

mažųjų (didžiosioms leidžiama) įmonių valdybos nariams mokamų atlyginimų. 

23. Kainų perskaičiavimai ir toliau vėluoja. Siūlyti VERT susitikti su atskirų CŠT įmonių grupių 

vadovais ir specialistais (išvažiuojamieji susitikimai ir pnš.) bei aptarti situaciją jose, kad VERT 

pateiktų analizes, pelningumo rezultatus, problemas, pasiūlymus.  
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IS-949/674-VI-5 priedas 

 

VSD 2022-04-29 pranešimas. Lietuvos saugumo situacija pristatoma VSD veiklos ataskaitoje 

už 2021 m. ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime 

TN: tn  

 

 
 

Vadovaujantis Žvalgybos įstatymo nuostatomis, Valstybės saugumo departamentas (VSD) 

skelbia neįslaptintą veiklos ataskaitą už 2021 m. ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, 

kuris rengiamas dviejų Lietuvos žvalgybos institucijų – VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų 

departamento prie Krašto apsaugos ministerijos. 

VSD veiklos ataskaita už 2021 m. 

VSD veiklos ataskaitoje pateikti duomenys apie žvalgybos informaciją sprendimų 

priėmėjams bei kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms. 2021 m. Departamentas 

parengė daugiau nei 400 žvalgybos produktų Lietuvos nacionaliniam saugumui aktualiomis 

temomis, tarp jų: konstitucinių pagrindų apsaugos, priešiškų žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklos, 

ekonominio, informacinio ir kibernetinio saugumo, terorizmo, ekstremizmo, migracijos, regioninio 

ir globalaus saugumo temomis. 

VSD surinkta žvalgybos informacija pagal kompetenciją dalijasi su kitais žvalgybos ir 

kriminalinės žvalgybos subjektais bei valstybės institucijomis. 2021 m. VSD kriminalinės 

žvalgybos subjektams ir kitoms institucijoms perdavė daugiau nei 150 žvalgybos pranešimų. 

Daugiausia 2021 m. VSD informacija keitėsi su Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Migracijos 

departamentu, AOTD, Policija. 

VSD pernai pateikė 99 tūkst. išvadų, daugiausia  – dėl užsieniečių migracijos. Išvadų 

skaičius ženkliai išaugo, palyginus su 2020 metais (2020 m. išvadų pateikta 69 tūkst.). Šį augimą 

lėmė VSD atliekamo asmenų tikrinimo proceso optimizavimas – pritaikyti techniniai sprendimai, 

paspartinę tikrinimo procesą ir leidę per tą patį laiką atlikti daugiau patikrų.  

VSD stebi užsienio žvalgybos ir saugumo tarnybų (ŽST) veiklą šalyje, siekdamas nustatyti 

galimas Lietuvos interesams priešiškas tos veiklos apraiškas ir jas neutralizuoti. 

2021 m. nustatyta daugiau nei šimtas Lietuvos Respublikos piliečių, su kuriais kontaktavo ar 

bandė užmegzti ryšį užsienio ŽST atstovai. Kai kurie iš šių ryšių peraugo į bandymus verbuoti. 

Palyginus su 2020 m., fiksuota mažiau verbavimo atvejų. Tai lėmė pandemijos sugriežtintos 

keliavimo sąlygos, ir kai kurių diplomatinių atstovybių Lietuvoje personalo sumažėjimas. 2021 m. 

fiksuota Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos ŽST nedeklaruota žvalgybinė veikla Lietuvoje. Nustatyta 

iki 10 asmenų, vykdžiusių tokią veiklą. Nustatyta, kad kai kuriose minėtų šalių diplomatinėse 

atstovybėse Lietuvoje visas diplomatinis personalas bendradarbiauja su ŽST darbuotojais. 

VSD tiria užsieniečių, atvykusių į Lietuvą iš valstybių, kuriose veikia teroristinės 

organizacijos, veiklą dėl galimų ryšių su užsienio ekstremistinėmis ir teroristinėmis 
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organizacijomis, siekdamas užkardyti teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, 

nustatyti asmenų ir grupių radikalizmo apraiškas, galinčias paskatinti juos smurtinei veiklai. 2021 

m. VSD inicijavo aštuonių užsieniečių išsiuntimą iš Lietuvos dėl jų ekstremistinių pažiūrų ar sąsajų 

su teroristinėmis organizacijomis. 

2021 m. Baltarusijos režimo organizuotas nelegalios migracijos srautas iš Vidurio Rytų, 

Azijos, Šiaurės Kaukazo regionų per Baltarusiją į Lietuvą sukėlė rizikų nacionaliniam saugumui. 

Nenustatyta, kad neteisėtos migracijos keliu būtų tikslingai atvykę asmenys, planavę vykdyti teroro 

aktus prieš Lietuvą ir kitas Europos valstybes. VSD nustatė keliolika į Lietuvą iš Baltarusijos 

nelegaliai patekusių asmenų, kurių veikla galėtų kelti rizikų nacionaliniam saugumui. 

Su VSD veiklos ataskaita galite susipažinti čia. 

Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 

Vykdydama Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos iškeltus uždavinius Lietuvos 

žvalgyba  stebi ir vertina grėsmes, kurias valstybei ir visuomenei kelia priešiškos užsienio 

valstybės, jų ginkluotosios pajėgos, žvalgybos tarnybos, ekonominė įtaka, dezinformacija ir 

asmenys, nusiteikę imtis radikalių ekstremistinių ar teroristinių veiksmų. 

Septintajame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime skelbiamos tendencijos apie 

Lietuvos saugumo situaciją. Šiemet susiklostė išskirtinė situacija, kai karo Ukrainoje pradžia sutapo 

su leidinio rengimo pabaiga. Informacija, kuria remiantis daryti vertinimai, surinkta iki vasario 4 d., 

todėl neapžvelgiama saugumo situacija regione Rusijai pradėjus karą Ukrainoje. 

Žvelgdami iš šiandienos perspektyvų galime matyti, kad daugelis vertinime aptartų temų 

naujai aktualizavosi, įgavo kitų perspektyvų, o dalis prognozių tam tikra prasme išsipildė. 

 Pažymėtina, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą sugriovė dešimtmečius kurtą Europos saugumo 

architektūrą ir fundamentaliai pakeitė ne tik saugumo situaciją regione, bet ir greičiausiai paspartino 

tarptautinės saugumo sistemos lūžius. 

Vertinime pažymima, kad Lietuvai ir jos transatlantiniams sąjungininkams jau seniai neteko 

patirti tokio stipraus autoritarinių valstybių spaudimo. Didžiausia, potencialiai egzistencinė, grėsmė 

Lietuvai yra ir išliks Rusija – agresyvi Kremliaus užsienio politika ir karinis potencialas. Kremlius 

neutralizavo opoziciją savo šalyje ir užsitikrino valdantįjį režimą tenkinantį politinį stabilumą. 

Rusijos ekonomines ir socialines problemas, visuomenės nepasitenkinimo režimo politika apraiškas 

Kremlius laiko ne savo valdžios neefektyvumo rezultatu, bet tariamai priešiškos Rusijai Vakarų 

politikos pasekme. Karinė galia yra Rusijos tarptautinės įtakos pagrindas. 

Pernai didžiuliu iššūkiu mūsų valstybei tapo Baltarusijos režimo organizuota migracijos 

krizė. Baltarusijos režimo organizuota migracijos krizė Lietuvos ir kitų kaimyninių ES šalių 

pasienyje prisidėjo prie Rusijos siekio gilinti Vakarų šalių saugumo problemas. Su ES valstybėmis 

konfrontuojantis Minskas tapo dar labiau priklausomas nuo Maskvos. Kremliaus remiamas 

Baltarusijos autoritarinis režimas įgyja vis daugiau totalitarizmo bruožų. 

Agresyvėja autoritarinės Kinijos užsienio politika, ekonominė ir informacinė veikla. Ji 

nutaikoma prieš valstybes, kurios mezga glaudesnius ryšius su Taivanu, išsako susirūpinimą 

žmogaus teisių padėtimi Kinijoje, riboja Kinijos kompanijų skverbimąsi į strateginę reikšmę 

turinčius ūkio sektorius. Siekdama pakeisti šių valstybių poziciją, Kinija įšaldo diplomatinius 

santykius su jomis, pažemina diplomatinio atstovavimo lygį, kuria kliūtis jų prekybai, 

investicijoms, blogina verslo aplinką. Kinija kompleksiškai taiko daugelį išvardytų spaudimo 

priemonių ir Lietuvai už jos vykdomą politiką. 

Kviečiame su naujausiu grėsmių vertinimu susipažinti čia. 

Anglišką grėsmių vertinimo versiją galite rasti čia. 

_______ 

 

VSD veiklos ataskaita už 2021 m. ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-VI-5-1 priedas 2022-05-09.zip). 
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IS-949/674-VI-6 priedas 

 

Lietuvos standartizacijos departamento 2022-04-29 pranešimas. Išleistas aštuntasis 2022 m. LSD 

biuletenio numeris  

TN: tn  

 
Biuletenyje pateikta informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  
o perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, 

o išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus, 

o patikslintą Lietuvos standarto lietuvišką antraštę; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus; 

• peržiūrimus nacionalinius standartus; 

• peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius. 

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais 

klausimais prašome kreiptis tel. (8 ~ 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt. 

 

 
_______ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 8 2022-04-29 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-949/674-VI-6-1 priedas 2022-

05-09.pdf). 


