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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-961/686 

2022-07-28/2022-08-01 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-961/686-I-1 priede pateikiama: 

• ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ 

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 iki 2023-05-31, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-238 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-160 „DĖL 2022–

2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS 

VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-04-02 

„DIDINTI KLIMATO KAITOS POLITIKOS VEIKSMINGUMĄ“ APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR 

KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS 

PRIEMONĖS NR. 02-001-06-04-02 „DIDINTI KLIMATO KAITOS POLITIKOS 

VEIKSMINGUMĄ“ APRAŠAS Suvestinė redakcija nuo 2022-07-26, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-I-2-1 

priedas 2022-08-01.doc). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-I-3 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. D1-240 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-680 „DĖL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO; Klimato kaitos programos 

priemonės „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas 

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašas, TN: tn. 

• LŠTA papildoma INFO_AM_Mažosios renovacijos kvietimas, 

o Klimato kaitos programos priemonės „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašas, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-07-27 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-961/686-I-3-1 priedas 2022-08-01.doc). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-I-4 priede pateikiama: 

• VERT 2022-07-29 pranešimas. VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos 

aprašą, TN: tn, 

• VERT 2022 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. O3E-1089 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e86477d00be811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/922427b0e1a111ec8d9390588bf2de65/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df85a1400ca411edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-29/vert-pakoregavo-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos-aprasa.aspx
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O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO; ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO 

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS (išdėstytas nauja redakcija), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-I-5 priede pateikiama: 

• VERT 2022 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. O3E-1088 DĖL NAUDOJIMOSI AKCINĖS 

BENDROVĖS „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA 

TAISYKLIŲ DERINIMO, TN: tn, 

o Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-I-5-1 

priedas 2022-08-01.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-1 priede pateikiama; 

• LSA 2022-07-27 raštas AM Nr. (21)-SD-490 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 

D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto derinimo, TN: tn. 
 

Šio skyriaus IS-961/686-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2022-07-28 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų 

nustatymo metodikos pakeitimo, TN: tn, 

• VERT 2022-07-27 raštas Nr. R2-(ŠBK)-4366 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 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-961/686-II-2-1 priedas 2022-08-01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2022-07-27 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, TN: tn, 

• VERT 2022-07-27 raštas Nr. R2-(EA)-4368 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-470 

„DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ 

PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ 

PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ 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-961/686-II-3-1 priedas 2022-08-01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-07-28 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-07-28 posėdžio „4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 

m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c00720200f3111edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6db807500f2f11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6db807500f2f11edb4cae1b158f98ea5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/39a3faa00d8611edbfe9c72e552dd5bd
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b511daf00da311edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b511daf00da311edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-27/viesoji-konsultacija-del-silumos-sektoriaus-imoni%C5%B3-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2fc64ec10d9f11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2fc64ec10d9f11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „5. Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ 

gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas)“ medžiaga 

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

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

961/686-II-4-1 priedas 2022-08-01.zip). 

o VERT 2022-07-29 posėdžio  „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistema taisyklių derinimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-II-4-2 priedas 2022-08-

01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-5 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-07-25 raštas EM Nr. 77 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PATIKIMUMO BUITINIŲ 

VARTOTOJŲ ŠILDYMUI (dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo 

patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto), PRIEDAS 

Asociacijos raštas 2022-07-15 raštas Nr. 71 . 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-6 priede pateikiama:  

• EM 2022-07-22 raštas Nr. 3-1251 dėl energetikos ministro įsakymo dėl energetikos 

sektoriaus studijų programų tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių 

skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias 

mokyklas sąrašo patvirtinimo projekto, TN: tn, 

o Energetikos ministro įsakymo dėl energetikos sektoriaus studijų programų tikslinių 

skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų 

paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo 

patvirtinimo 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-961/686-II-6-1 priedas 2022-08-

01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-7 priede pateikiama:  

• VPT 2022-07-28 teikimas Nr. 4S-666 dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo 

„Dėl administracinių nusižengimų teisenos viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso 

gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo, TN: tn, 

o Administracinių nusižengimų teisenos viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso 

gynimo tvarkos aprašo 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-961/686-II-7-1 

priedas 2022-08-01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-8 priede pateikiama: 

• EM 2022-07-29 raštas AM Nr. (18.23-07 Mr) 3-1275 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, 

nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendruomenių 

centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto 

derinimo, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-961/686-II-9 priede pateikiama: 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-29/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f676964009b911edbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f676964009b911edbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a594baf00e4a11edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=r4bwc3fv5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a594baf00e4a11edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=r4bwc3fv5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/067969e10f1a11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
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• AM 2022-07-29 teikimas LRV Nr. D8(E)- 22-5967(3) dėl DĖL VYRIAUSYBĖS 

NUTARIMO „DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO 

PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-22-679) (TAIS NR. 22-5967(2)), TN: tn, 

o Nacionalinio oro taršos mažinimo plano 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-961/686-II-9-1 priedas 2022-08-01.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-1 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-07-26 raštas ŽŪM Nr. 78 DĖL  ŽEMĖS ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO 

TAIKYMO PRAKTIKOS, TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl skystojo kuro naudojimo įteisinimo praktikos (tiesioginės nuorodos 

tekste), 

o LŠTA INFO. Dėl skystojo kuro naudojimo įteisinimo praktikos lydintys dokumentai 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-III-2-1 

priedas 2022-08-01.zip). 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-07-28 raštas Nr. 79 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJAI, Kibernetinio 

saugumo ir informacinių technologijų politikos grupei DĖL NAUJO ATSTOVO 

DELEGAVIMO Į KIBERNETINIO SAUGUMO TARYBOS NARIUS. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-4 priede pateikiama  

• APVA INFO. Informacija apie artimiausiu metu planuojamus skelbti kvietimus iš LAAIF 

programos Vandenų apsaugos bei Aplinkos oro apsaugos srityse. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2022-07-28 pranešimas. Įvertinta, kaip gamtinių dujų sektoriaus įmonės laikosi 

nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių, TN: tn, 

• VERT 2022-07-29 pranešimas. VERT suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių 

dujų perdavimo sistema taisykles, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. 2022-07-29 pasitarimo Dėl pasirengimo naudoti skystąjį kurą apibendrinimas. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-III-7 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-07-26 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn, 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-961/686-IV-1 priede pateikiama:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd16ea300ef911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd16ea300ef911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220726_LSTA_rastas_Nr78_ZUM_del_Zemes_istatymo_91_str.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-28/ivertinta-kaip-gamtiniu-duju-sektoriaus-imones-laikosi-nustatytu-minimaliu-paslaugu-kokybes-rodikliu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-29/vert-suderino-naudojimosi-ab-amber-grid-gamtiniu-duju-perdavimo-sistema-taisykles.aspx
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2070069&oldti=2756576
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• LEA 2022-07-26 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ, TN: tn,  

o LEA Info ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. liepos 15–21 d. TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-IV-1-1 

priedas 2022-08-01.pdf). 

• LEA 2022-07-27 pranešimas. SUDARYTA SUTARTIS SU ENERGETIKOS 

SEKTORIAUS DUOMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMO GALIMYBIŲ 

STUDIJOS RENGĖJAIS, TN: tn, 

• LEA 2022-07-28 pranešimas. PROGNOZUOJAMAS DUJŲ SUVARTOJIMAS 2022 M. 

LIETUVOJE APIE 24% MAŽESNIS NEI 2021 M., TN: tn, 

• LEA 2022-07-29 pranešimas. DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA PENKTĄ 

SAVAITĘ IŠ EILĖS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2022-07-26 pranešimas. Lietuva su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis solidariai 

sutarė mažinti gamtinių dujų vartojimą ir kartu planuoti artėjančio šildymo sezono 

veiksmus, TN: tn. 

• EM 2022-07-27 pranešimas. Su valstybės parama - galimybė gyventojams atnaujinti 

šildymo sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose, TN: tn. 

• AM 2022-07-28 pranešimas. Nusprendusiems modernizuoti šilumos punktą – iki 80 proc. 

valstybės parama, TN: tn. 

• APVA 2022-07-28 pranešimas. NUSPRENDUSIEMS MODERNIZUOTI ŠILUMOS 

PUNKTĄ – IKI 80 PROC. VALSTYBĖS PARAMA, TN: tn, 

• EM 2022-07-29 pranešimas. 5 mln. eurų parama energijos naudojimo efektyvumą 

gerinančioms įmonėms, TN: tn, 

• EM 2022-07-29 pranešimas. Biometano projektams numatyta skirti per 22 mln. eurų, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022-07-26 pranešimas. Rengiamos sąlygos, kaip gyventojams kompensuoti išlaidas už 

elektros energijos kaupimo įrenginius, TN: tn, 

• AM 2022-07-29 pranešimas. LAAIF programos lėšos – prisijungimui prie centralizuotų 

nuotekų tinklų ir technologijoms oro taršai mažinti, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-IV-4 priede pateikiama 

• APVA 2022-07-26 pranešimas. DAR BEVEIK 3 TŪKST. GYVENTOJŲ SAVO NAMUS 

ŠILDYS TVARIAU, TN: tn. 

• APVA 2022-07-28 pranešimas. SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMUI 

PAPILDOMAS 20 MLN. EURŲ FINANSAVIMAS, TN: tn. 

• APVA 2022-07-28 pranešimas. PATVIRTINTOS LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS 

INVESTICIJŲ FONDO FINANSAVIMO KRYPTYS, TN: tn, 

• APVA 2022-07-29 pranešimas. PRIMENAME ATIDŽIAI STEBĖTI PRANEŠIMUS 

INFORMACINĖJE SISTEMOJE APVIS, TN: tn, 

• APVA 2022-07-29 pranešimas. NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS INVESTICIJOS VERSLUI 

MAŽIAU TARŠIOMS TECHNOLOGIJOMS DIEGTI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-IV-5 priede pateikiama 

• Eugenijus Sabutis. Artėjantis šildymo sezonas žada rekordines sąskaitas gyventojams, o 

energetikams dar didesnius pelnus. 2022 m. liepos 27 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima8/
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/sudaryta-sutartis-su-energetikos-sektoriaus-duomenu-informacines-sistemos-sukurimo-galimybiu-studijos-rengejais/
https://www.ena.lt/Naujiena/prognozuojamas-duju-suvartojimas-2022-m-lietuvoje-apie-24-mazesnis-nei-2021-m/
https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-penkta-savaite-is-eiles/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-su-kitomis-europos-sajungos-valstybemis-solidariai-sutare-mazinti-gamtiniu-duju-vartojima-ir-kartu-planuoti-artejancio-sildymo-sezono-veiksmus
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/su-valstybes-parama-galimybe-gyventojams-atnaujinti-sildymo-sistemas-ir-mazinti-islaidas-daugiabuciuose
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nusprendusiems-modernizuoti-silumos-punkta-iki-80-proc-valstybes-parama
https://www.apva.lt/26535/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/5-mln-euru-parama-energijos-naudojimo-efektyvuma-gerinancioms-imonems
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/biometano-projektams-numatyta-skirti-per-22-mln-euru
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rengiamos-salygos-kaip-gyventojams-kompensuoti-islaidas-uz-elektros-energijos-kaupimo-irenginius
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/laaif-programos-lesos-prisijungimui-prie-centralizuotu-nuoteku-tinklu-ir-technologijoms-oro-tarsai-mazinti
https://www.apva.lt/dar-beveik-3-tukst-gyventoju-savo-namus-sildys-tvariau/
https://www.apva.lt/savivaldybiu-pastatu-atnaujinimui-papildomas-20-mln-euru-finansavimas/
https://www.apva.lt/patvirtintos-lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondo-finansavimo-kryptys/
https://www.apva.lt/primename-atidziai-stebeti-pranesimus-informacineje-sistemoje-apvis/
https://www.apva.lt/nuo-rugpjucio-1-dienos-investicijos-verslui-maziau-tarsioms-technologijoms-diegti/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/eugenijus-sabutis-artejantis-sildymo-sezonas-zada-rekordines-saskaitas-gyventojams-o-energetikams-dar-didesnius-pelnus.d?id=90825967
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V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-961/686-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Inspekta Con mokymai. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Energy Tech Summit (tiesioginės nuorodos tekste).. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-961/686-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA įmonių vadovų 2022-07-28 ketvirtadienio pasitarimas 

 

Šio skyriaus IS-961/686-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-07-29 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

RAGINA SUSKUBTI PAKEISTI ELEVATORINIUS ŠILUMOS PUNKTUS Į 

AUTOMATIZUOTUS IR PASINAUDOTI VALSTYBĖS PARAMA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-961/686-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-07-29 pranešimas. 2022 M. I PUSMEČIO ŪKINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI, TN: tn, 

o AB „Kauno energija“ 2022 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų 

rinkinys su atsakingų asmenų patvirtinimu TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-VI-3-1 priedas 2022-08-01.pdf). 

https://www.pe.lt/news/572/47/AB-Panevezio-energija-ragina-suskubti-pakeisti-elevatorinius-silumos-punktus-i-automatizuotus-ir-pasinaudoti-valstybes-parama
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/2022-m-i-pusmecio-ukines-veiklos-rezultatai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/2022-m-i-pusmecio-ukines-veiklos-rezultatai
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IS-961/686-I-1 priedas 
 

TN: tn  
 

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 iki 2023-05-31 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 23-976, i. K. 1031100NUTA00000277 

Nauja redakcija nuo 2014-07-30: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS  

DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ 

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2003 m. kovo 3 d. Nr. 277 

Vilnius 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir 

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

perkančiųjų subjektų, įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
nutaria:  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Patvirtinti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 
energijai gaminti, pirkimų taisykles (pridedama).  

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

 

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS PETRAS ČĖSNA 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 

redakcija) 
 

ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA 

ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 

gaminti, pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 

energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, 
pareigas ir atsakomybę, vykdomų pirkimų kontrolės tvarką.  

2. Taisyklėse nustatyta tvarka yra privaloma šilumos tiekėjams, elektros energijos gamintojams, 

reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir bendriems šilumos ir elektros energijos 

gamintojams, įsigyjantiems energiją ir (ar) kurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti. 
Nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams Taisyklėse nustatytos biokuro įsigijimo tvarkos 

nuostatos taikomos visa apimtimi, jeigu sandorio ekonominio naudingumo sąlyga vertinama pagal Taisyklių 

21.1.1 papunktį, visais kitais atvejais nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.71EFE19E8B95
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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įsigyjantiems biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, yra privalomai taikomos tik Taisyklių I 

skyriaus, 12, 21–24, 122, 127, 136, 1361, 139 punktų, XIV ir XV skyrių nuostatos. Taisyklių nuostatos 
netaikomos tais atvejais, kai įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl 

energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

21. Esant ekstremaliai energetikos padėčiai, įmonės, veikiančios energetikos srityje, energijos ar 
kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus turi teisę vykdyti netaikydamos Taisyklių 

nuostatų. Jeigu energetikos įmonė energijos išteklius įsigyja ne biržoje, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, privalo informaciją apie tokią sudarytą energijos išteklių įsigijimo 
sutartį pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir nurodyti:  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

21.1. pasirinktą energijos išteklių įsigijimo būdą; 

21.2. tiekėjo, su kuriuo sudaryta energijos išteklių įsigijimo sutartis, pavadinimą; 
21.3. sutartyje nustatytą energijos išteklių kiekį; 

21.4. sutartyje nustatytą energijos išteklių kainą; 

21.5. sutarties trukmę; 
21.6. sudarytos energijos išteklių įsigijimo sutarties vertę; 

21.7. visas kitas paslaugas, kurias tiekėjas privalo teikti pagal sudarytą sutartį ir jų sąlygas 

(pavyzdžiui, energijos išteklių rezervinių atsargų teikimo paslauga).  
Papildyta punktu: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

3. Įsigyjančioji organizacija užtikrina, kad atliekant energijos išteklių pirkimo procedūras ir nustatant 

laimėtoją būtų laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, 

skaidrumo ir protingumo principų. 
4. Pirkimų tikslas – vadovaujantis Taisyklių reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią 

įsigyjančiajai organizacijai įsigyti reikiamą kiekį reikiamos rūšies energijos išteklių, racionaliai naudojant 

tam skirtas lėšas. 

5. Biokuras įsigyjamas Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka. Tiek, kiek XII skyrius 
nereglamentuoja tam tikrų įsigijimo procedūrų, taikoma Taisyklių kituose skyriuose nustatyta energijos 

išteklių įsigijimo tvarka. 

6. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, taikomi prekybą atitinkamoje biržoje reglamentuojančių teisės 
aktų reikalavimai: 

6.1. elektros energijos prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos elektros energija 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 
6.2. gamtinių dujų prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Prekybos gamtinėmis dujomis 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai; 

6.3. biokuro prekybai biržoje – energetikos ministro patvirtintos Centralizuotos prekybos biokuru 

taisyklės ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

7. Įsigyjant energijos išteklius biržoje, Taisyklių V–XII skyrių reikalavimai netaikomi.  

8. Energijos išteklių, kuriais prekiaujama biržoje, rūšys ir detali jų charakteristika nustatomi prekybą 

atitinkamoje biržoje reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
9. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

9.1. Atviras konkursas – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti 

pasiūlymą. 
9.2. Birža – energijos išteklių birža ir gamtinių dujų birža, kaip nustato Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.  

9.3. Biržos operatorius – asmuo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis ir administruojantis energijos 

išteklių prekybą biržoje.  

9.4. Energijos ištekliai – energija ir (ar) kuras, kurie naudojami elektros ir (ar) šilumos energijai 

gaminti. 
9.5. Įsigyjančioji organizacija – energijos išteklių pirkimus atliekanti energetikos įmonė, kuriai 

įstatymas arba kompetentinga institucija suteikia teisę verstis veikla energetikos srityje. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
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9.6. Geriausias pasiūlymas – pirkimo procedūrų metu įsigyjančiosios organizacijos atrinktas 

labiausiai įsigyjančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kriterijus 
atitinkantis tiekėjų pasiūlymas, užtikrinantis pirkimo tikslą. Įsigyjančioji organizacija pirkimo procedūrų 

metu gali atrinkti ir kelis geriausius pasiūlymus. 

9.7. Kuras – kieto, skysto ar dujų pavidalo gamtos ištekliai ir biokuras, skirti elektros ir šilumos 
energijai gaminti deginimo būdu.  

9.8. Laimėtojas – vienas ar keli tiekėjai, atrinkti Taisyklėse nustatyta tvarka, kuriems pasiūlyta 

sudaryti pirkimo sutartį. 

9.9. Neskelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai įsigyjančioji organizacija su vienu ar keliais 
pakviestais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. 

9.10. Skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai pasiūlymus dalyvauti derybose gali pateikti visi 

tiekėjai, o įsigyjančioji organizacija su visais nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus 
atitinkančiais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. 

9.11. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių: 

9.11.1. viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25 procentus 

ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 
tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir panašiai) 

turi 25 procentus ir daugiau visų kitos įmonės dalyvių balsų;  

9.11.2. viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo 
narių ar administracijos pareigūnų;  

9.11.3. įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, 

arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;  
9.11.4. įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios 

įmonės dalyvių balsų;  

9.11.5. dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šio punkto 

9.11.1–9.11.4 papunkčiuose nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios 
pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose. 

9.12. Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis 

juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintys pasiūlyti ar siūlantys 
energijos išteklius.  

10. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, 
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatyme.  

 

II SKYRIUS  
PIRKIMŲ KOMISIJA 

 

11. Įsigyjančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti pirkimų 
komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus atlikti šias užduotis. Jeigu 

atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius 

finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos 

išteklių pirkimų vertės, tokius pirkimus gali atlikti įsigyjančiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo – 
pirkimų organizatorius. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, tokį pirkimą gali atlikti pirkimų 

organizatorius, nesvarbu, kokia pirkimų vertė.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

111. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

12. Įsigyjančioji organizacija pirkimus organizuoti ir juos atlikti iki pirkimo sutarties sudarymo gali 

įgalioti kitą įsigyjančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija), nustačiusi įgaliotajai organizacijai 
užduotis ir suteikusi visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis. Įgaliojimai ir jų vykdymo sąlygos įforminami 

pavedimo sutartimi ir (arba) įgaliojimu. Įsigyjančioji organizacija privalo įgaliotajai organizacijai pateikti 

visą informaciją ir dokumentus, reikalingus pirkimo procedūrai tinkamai atlikti. Už įsigyjančiosios 

organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako įsigyjančioji organizacija, o už šių užduočių 
įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą atsakinga 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
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įsigyjančioji organizacija. Įsigyjančioji organizacija, pasirašydama pirkimo sutartį, turi įsitikinti, kad pirkimo 

procedūros atliktos vadovaujantis įgaliojimu ir (ar) pavedimo sutartimi ir Taisyklėmis. 
13.  Komisija sudaroma įsigyjančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo 

įsakymu (potvarkiu) ne mažiau kaip iš 3 fizinių asmenų. Šie asmenys (išskyrus Komisijos pirmininką) gali 

būti ir ne Komisiją sudarančios organizacijos darbuotojai. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją 
sudariusios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas šios organizacijos darbuotojas. Komisija turi teisę kviestis 

ekspertus.  

14. Komisija (pirkimų organizatorius) (toliau – Komisija) veikia ją sudariusios organizacijos vardu 

pagal jai raštu suteiktus įgaliojimus, vadovaudamasi Taisyklėmis ir ją sudariusios organizacijos patvirtintu 
darbo reglamentu. Komisija atskaitinga ją sudariusiai organizacijai, vykdo tik rašytines jos užduotis ir 

įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. Komisija veikia nuo sprendimo ją 

sudaryti priėmimo, kol įvykdo visas ją sudariusios organizacijos raštu pateiktas užduotis arba priimamas 
sprendimas nutraukti pirkimą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

15. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami 
protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų 

motyvai, pateikiami paaiškinimai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio Komisijos nario atskiroji nuomonė. 

Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių. 
16. Komisijos nariai, pirkimo organizatorius ir Komisiją sudariusios organizacijos pakviesti 

ekspertai neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, susijusios su pirkimo procedūromis, ir 

tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinio, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir Taisyklių nustatytus atvejus. 

17. Pirkimų organizatorius, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti pirkimo 
procedūrose tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo 

deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos nurodomos įsigyjančiosios ar įgaliotosios organizacijos 

patvirtintame Komisijos darbo reglamente.  
18. Komisijai nustatomoje užduotyje nurodoma:  

18.1.  įsigyjama energijos išteklių rūšis;  

18.2. įsigyjamas energijos išteklių kiekis ar priimtinas kiekio intervalas;  
18.3. maksimali priimtina įsigyjamų energijos išteklių kaina ar kainų intervalas;  

18.4. pageidaujama įsigyjamų energijos išteklių pristatymo vieta, laikas (grafikas). 

19. Komisija: 

19.1.  priima sprendimą dėl energijos išteklių įsigijimo būdo; 
19.2. nustato tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus ir jų tikrinimo tvarką; 

19.3. parengia ir tvirtina pirkimo dokumentus; 

19.4. atlieka pirkimo procedūras, sudaro tiekėjų pasiūlymų eilę ir nustato laimėtoją, su kuriuo 
įsigyjančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį; 

19.5. atlieka kitas rašytines įsigyjančiosios organizacijos nurodytas užduotis. 

 

III SKYRIUS  

PIRKIMO BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMAS 

 

20. Pirkimai gali būti atliekami šiais būdais: 
20.1. energijos išteklių įsigijimas biržoje; 

20.2. atviro konkurso; 

20.3. skelbiamų derybų; 
20.4. neskelbiamų derybų. 

21. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, 

kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą (toliau – energetikos įmonės, energijai 

gaminti naudojančios biokurą), biokurą ne biržoje, o kitais būdais įsigyti gali tik esant bent vienai iš toliau 
nurodytų sąlygų: 

21.1. Kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Ekonominio naudingumo sąlyga 

vertinama prieš sudarant sutartį su vienu iš Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų būdų įvykdyto 
biokuro pirkimo laimėtoju ar prieš nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pirkusiems 

biokurą kitais biokuro įsigijimo būdais, nei numatyta Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose, sudarant biokuro 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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pirkimo sutartį su energijos išteklių rinkos dalyviu. Laikoma, kad šiame papunktyje nurodyta sąlyga 

įvykdyta, jeigu: 
21.1.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms biokurą, pateikus pavedimą įsigyti 

biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą likus ne mažiau kaip 2 

darbo dienoms iki prekybos sesijos pradžios, toks pavedimas nėra įvykdomas; 
21.1.2. nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, pateikus pavedimą įsigyti 

biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis neįvykdomas 

mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės; 

21.1.3. arba laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio pasiūlymo 
nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos informacinėje sistemoje pagal energetikos 

įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo 

laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu 
tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą; jeigu biokuro biržos prekybos duomenų nepakanka energetikos 

įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytos vidutinės atitinkamos biokuro rūšies biokuro 

biržos kainai nustatyti, energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, atlieka veiksmus, 

nurodytus Taisyklių 21.1.1 papunktyje; 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

21.2. Laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėtojo priėmimo iki pirkimo sutarties su juo sudarymo 

biokuru biržoje neprekiaujama. Laikoma, kad biokuru biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis 
biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos operatorius atitinkamą patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, kreipimosi gavimo. 

21.3. Įstatymai nustato energetikos įmonėms kitus privalomus vykdyti reikalavimus dėl biokuro 

įsigijimo šaltinio ir (ar) būdo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

211. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar 
daugiau (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios gamtines dujas), vadovaudamiesi 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas įsigyti ne 

biržoje gali Taisyklių 43.11 papunktyje nurodytomis sąlygomis arba esant bent vienai iš toliau nurodytų 

sąlygų, kai: 
211.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5 procentais ir daugiau 

mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę 

gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant dieninių arba mėnesinių 
sandorių rinkoje sudarytus sandorius; 

211.2. gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų 

kiekio ar jo dalies. 
Papildyta punktu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

212. Laikoma, kad 211.2 papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu: 

212.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pateikus pavedimą 

biržoje įsigyti atitinkamo gamtinių dujų pristatymo laikotarpio gamtines dujas, dieninių ir (ar) mėnesinių 
sandorių rinkoje už laimėjusiame pasiūlyme nurodytą kainą, toks pavedimas nėra įvykdomas. Pavedimas 

laikomas tinkamai pateiktu, kai jis yra pateikiamas ne vėliau kaip per 3 valandas nuo prekybos sesijos 

pradžios ir nėra atšaukiamas ne trumpiau kaip 48 valandas nuo pavedimo pateikimo į biržą momento; 
212.2. laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo dienos iki sutarties su juo 

sudarymo gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų 

kiekio ar jo dalies (prekyba gamtinėmis dujomis biržoje nebuvo vykdoma). Laikoma, kad gamtinėmis 

dujomis biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis biržos operatoriaus patvirtinimas. Biržos 
operatorius patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo energetikos įmonių, energijai gaminti 

naudojančių gamtines dujas, kreipimosi gavimo.  
Papildyta punktu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

22. Neteko galios nuo 2016-08-30 
Punkto naikinimas: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

23. Neteko galios nuo 2015-11-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

24. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, kad 

Taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga įvykdyta. Šiuos duomenis ir informaciją privaloma saugoti ne ilgiau nei 

5 metus nuo įvykusio pirkimo pabaigos. 
25. Energijos išteklių pirkimai neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomi tik esant Taisyklėse 

nustatytoms sąlygoms. Perkant biokurą, visais atvejais turi būti atsižvelgiama į Taisyklių 21 punkte nustatytą 

prioritetą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

ATVIRO KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Atviras konkursas skelbiamas Taisyklių 49 punkte nurodyta tvarka.  

27. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo 

apie pirkimą paskelbimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

28. Atviro konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Įsigyjančioji organizacija vertina visų pasiūlymą 

pateikusių tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymus, kurie pateikiami pagal 

pirkimo dokumentuose nustatytą tvarką ir atitinka turinio ir formos reikalavimus. 
29. Atvirame konkurse derybos tarp įsigyjančiosios organizacijos ir tiekėjų draudžiamos. 

30. Jeigu įsigyjančioji organizacija iš anksto paskelbia apie pirkimą ne mažiau kaip prieš 60 

kalendorinių dienų ir ne daugiau kaip prieš 10 mėnesių iki pirkimo pradžios, pasiūlymų pateikimo terminas 
gali būti sutrumpintas iki 7 kalendorinių dienų. Iš anksto paskelbtas skelbimas apie pirkimą ir skelbimas apie 

pirkimą turi būti skelbiami tais pačiais kalendoriniais metais.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

31. Atsiradus aplinkybėms, kurių įsigyjančioji organizacija negalėjo numatyti iš anksto, terminas gali 
būti ir trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos nuo skelbimo apie 

pirkimą paskelbimo. Įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis ir informaciją, įrodančius, 

kad pirkimo pradžioje buvo tenkinama ši sąlyga.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

32. Atviras konkursas laikomas įvykusiu, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

SKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

33. Organizuojant pirkimą skelbiamų derybų būdu, įsigyjančioji organizacija Taisyklių 49 punkte 

nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, kviesdama tiekėjus pateikti pasiūlymus dalyvauti derybose. 

34. Pasiūlymų pateikimo terminas, kurį nustato įsigyjančioji organizacija, negali būti trumpesnis 

kaip 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

35. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, įsigyjančioji organizacija patikrina, ar 

pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija kviečia derėtis visus tiekėjus, kurie atitinka nustatytus 

minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 

minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

36. Rašytiniai kvietimai derėtis visiems pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 

atitinkantiems tiekėjams išsiunčiami vienu metu. Jeigu tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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rašytiniai kvietimai derėtis išsiunčiami visiems tiekėjams, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų 
pateikimo reikalavimus. Tiekėjai kviečiami derėtis laikantis pasiūlymų pateikimo eilės.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

37. Rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas tiekėjams, turi būti pateikta:  

37.1. nuoroda į skelbimą apie pirkimą;  
37.2. derybų pradžios data ir valanda; 

37.3. derybų etapai ir jų vykdymo tvarka; 

37.4. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, reikiama informacija.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

38. Įsigyjančioji organizacija turi teisę su tiekėju derėtis dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties 

sąlygų, kurios neturi prieštarauti skelbimui apie pirkimą, pirkimo dokumentams ir rašytiniam kvietimui 

derėtis. 
39. Per derybas turi būti laikomasi šių sąlygų:  

39.1. įsigyjančioji organizacija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju; 

39.2. tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę iki 
vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, atplėšimo; 

39.3. derybose dalyvaujantys asmenys negali atskleisti jokios techninės, komercinės ar su kainomis 

susijusios informacijos tretiesiems asmenims;  

39.4. visiems pakviestiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 
galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, įsigyjančioji organizacija neturi 

diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai; 

39.5. derybos turi būti protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis 
asmuo, derybose dalyvavę Komisijos nariai ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo; jeigu 

pirkimus organizuoja pirkimų organizatorius, derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir tiekėjas, su 

kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas atstovas; 
39.6. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, turi būti pateikiami 

užklijuotuose vokuose; 

39.7. tiekėjo pasiūlymas taip pat laikomas galutiniu, kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į 

derybas.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

40. Komisija, pakvietusi tiekėją (-us), derasi su kiekvienu iš jų, siekdama rezultato, užtikrinančio 

pirkimo tikslą, pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. 

41. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas ir su pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaroma pirkimo sutartis. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

NESKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti pasiūlymą 
tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4–43.12 

papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas tiekėjas.  
Punkto redakcija nuo 2022-07-23 iki 2023-05-31: 

42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti pasiūlymą 
tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4–43.13 

papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas tiekėjas. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

Nr. 774, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-22, i. K. 2022-16016 

43. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu:  

43.1. dėl techninių priežasčių energijos išteklius gali patiekti tik konkretus tiekėjas; 

43.2. neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio įsigyjančioji organizacija 

negalėjo numatyti, ir kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro konkurso, skelbiamų derybų būdais ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9f16235009a711edb4cae1b158f98ea5
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biržoje; aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo įsigyjančiosios 

organizacijos;  
43.3. kuras tiekiamas tik eksperimentų ar techninio tobulinimo tikslais ir nesiekiama gauti pelno arba 

padengti eksperimentavimo ar techninio tobulinimo išlaidų, jeigu toks pirkimas neribos konkurencijos 

atliekant vėlesnius tokius pirkimus;  
43.4. įsigyjančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį, sudarytą po atviro konkurso ar skelbiamų 

derybų, iš kurio nors tiekėjo pirko energijos išteklius ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, 

nekeičiant energijos ištekliaus kainos ir kitų sąlygų, jeigu skelbiant pirkimą nurodyta galimybė pirkti 

papildomai pirkimo skelbime ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 procentų pagrindinės 
sutarties sumos; tokios sutarties trukmė negali būti ilgesnė už pagrindinės sutarties trukmę; 

43.5. perkamas kuras, sukauptas kaip valstybės atsargos, iš valstybės įmonės, kurią Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija paskyrė kaupti valstybės atsargas;  
43.6. visi atviram konkursui pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos; į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir 

pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

43.7. kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kurio verslas restruktūrizuojamas, 

bankrutuoja, bankrutavęs ar kuris su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba taikomos panašios procedūros 
pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus; 

43.8. kai energijos ištekliai iš tiekėjo perkami ypač palankiomis sąlygomis (pavyzdžiui, kaina, 

pristatymo sąlygos), o atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per 

einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos 
energijos išteklių pirkimo vertės;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

43.9. skelbiamos derybos neįvyko, nes organizuotame biokuro pirkime dalyvavo mažiau kaip 3 
tiekėjai, iš kurių bent vienas tiekėjas nėra įmonė, susijusi su įsigyjančiąja organizacija, ir kurio pasiūlymas 

atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju į derybas kviečiami visi vykusioms 

skelbiamoms deryboms pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus 

minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus;  
Papildyta punktu: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

43.81. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už biržos 

informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus 

duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, 

tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą (šiuo atveju 
netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti apribojimai);  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

43.11. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius 
pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas suskystintas gamtines dujas arba 

tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti suskystintas gamtines dujas, kai prognozuojama 

gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės 
skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė 

už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę 

vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 36 mėnesius iki planuojamo dvišalio susitarimo 

sudarymo. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jei laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 
10 procentų didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures 

skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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Papildyta papunkčiu: 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

43.12. perkamos gamtinės dujos siekiant energetinio saugumo, patikimumo ir efektyvumo, 
užtikrinant parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui.  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

43.13. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti kuro tiekimo šaltinius pagal kuro 

rūšį ir naftos produktų rinkose įsigyti skysto pavidalo kuro, skirto šilumos energijai gaminti, kai 
prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental Exchange (ICE) 

interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 2 kartus 

ar daugiau didesnė už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 36 mėnesius iki planuojamo 
sandorio sudarymo. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina, išreikšta 

Eur/MWh, yra mažesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas 

Futures skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.  
Papildyta papunkčiu: 
Nr. 774, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-22, i. K. 2022-16016 

44. Įsigyjančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu tiekėju, atitinkančiu įsigyjančiosios 

organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir nustačiusi geriausią pasiūlymą priima 

sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su šiuo tiekėju. Derantis su dalyviais mutatis mutandis taikomi Taisyklių 
36–41 punktų reikalavimai. 

45. Įsigyjančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalomai apklausia ne 

mažiau kaip 3 tiekėjus, iš kurių bent 2 tiekėjai turi nebūti įmonės, susijusios su įsigyjančiąja organizacija, 
kaip nustatyta Taisyklių 9.11 papunktyje. Šis reikalavimas netaikomas atliekant pirkimą Taisyklių 43.8, 

43.10 ir 43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:   
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 

45.1. apklausiami tik su įsigyjančiąja organizacija nesusiję tiekėjai; 
45.2. nėra objektyvių galimybių apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus.  

451. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

46. Neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentai siunčiami ar įteikiami tiesiogiai pasirinktiems 

tiekėjams vienu metu.  

 

IV SKYRIUS  

PIRKIMŲ SKELBIMAI 

 

47. Įsigyjančioji organizacija tvirtina numatomų vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių 
pirkimo planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o juos patikslinusi – nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas, skelbia savo interneto svetainėje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje ir nurodo įsigyjančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo 

objekto pavadinimą, numatomus: kiekį ir (ar) pirkimo vertę, pirkimo pradžią ir pirkimo būdą, ketinamos 
sudaryti pirkimo sutarties trukmę. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

48. Įsigyjančiųjų organizacijų numatomų vykdyti energijos išteklių pirkimo planai ir visi jų 

patikslinimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos 

nustatyta tvarka.  
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9f16235009a711edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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49. Įsigyjančioji organizacija kiekvienu atviro konkurso ir skelbiamų derybų atveju skelbimus 

dalyvauti pirkimo procedūrose skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo interneto 
svetainėje, o kai kuriais atvejais, jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija, – ir Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje – skelbimas pateikiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui įsigyjančiosios 

organizacijos pasirinkta kuria nors oficialia Europos Sąjungos kalba ir prieš tai išsiunčiamas Europos 
Sąjungos Komisijai pranešimas apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta 

pranešimo išsiuntimo Europos Sąjungos Komisijai data.  
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

50. Skelbimas apie pirkimą laikomas paskelbtas tinkamai tik tada, kai paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (jeigu tai tikslinga ir taip nusprendžia Komisija), Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje. Jeigu skelbimai apie pirkimą 

skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jų paskelbimo data laikoma įsigyjančiosios 
organizacijos skelbimo išsiuntimo į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį diena. Jeigu skelbimas neskelbiamas 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jo paskelbimo diena laikoma skelbimo paskelbimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje diena. Už 
tinkamą atliekamo pirkimo paskelbimą atsako įsigyjančioji organizacija. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

51. Pirkimų skelbimų formos ir turinio reikalavimai nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos 

patvirtintose standartinėse formose. 
52.  Įsigyjančioji organizacija skelbimus apie savo atliekamus pirkimus kiekvienu atveju gali 

papildomai skelbti ir kitame leidinyje ir (ar) kitoje interneto svetainėje. Kituose leidiniuose ar interneto 

svetainėse skelbimai negali būti paskelbti anksčiau, negu skelbimas paskelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje ir (ar) išsiunčiamas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui. Juose turi būti 

nurodyta skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir (ar) išsiuntimo Europos 

Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui data. To paties skelbimo turinys visur turi būti vienodas. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

53. Įsigyjančioji organizacija siunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti skelbimus 

Europos Sąjungos Komisijos nustatyto formato elektroninėmis ar kitomis priemonėmis. Skubos atveju 

skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis priemonėmis.  
54. Įsigyjančioji organizacija skelbime turi nurodyti interneto adresą, kuriuo tiekėjai gali tiesiogiai ir 

be jokių apribojimų susipažinti su pirkimo dokumentais.  

55. Taisyklių 54 punkte nurodytu interneto adresu kartu su pirkimo dokumentais įsigyjančioji 
organizacija privalo pateikti pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo sutarties sąlygas, kurie vėliau 

negali būti keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimas vykdomas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu 

(šiais atvejais keitimas gali būti tik tokios apimties, kiek pasikeitė pirkimo sutarties projekto sąlygos per 
derybas).  

 

V SKYRIUS  

PIRKIMO DOKUMENTAI 

 

56. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia lietuvių kalba. Papildomai pirkimo 

dokumentai gali būti parengti ir kitomis kalbomis. Jeigu skirtingomis kalbomis parengtų pirkimo dokumentų 
nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtais pirkimo dokumentais. 

57. Įsigyjančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be 

dviprasmybių, kad jais vadovaudamiesi tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o įsigyjančioji organizacija 
nupirkti pirkimo dokumentuose nurodytą kiekį nurodytos rūšies energijos išteklių. 

58.  Įsigyjančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentų pateikti anksčiau, negu oficialiai 

paskelbiama apie pirkimą. Pateikdama pirkimo dokumentus, įsigyjančioji organizacija vadovaujasi tiekėjų 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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59. Įsigyjančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje ir keistis informacija paštu arba 

per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka 
įsigyjančioji organizacija.  

60. Įsigyjančioji organizacija privalo užtikrinti, kad pirkimo dokumentai, sprendimai ar kiti 

pranešimai būtų perduodami visiems tiekėjams vienodomis sąlygomis.  
61. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines 

specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), pirkimo sutarties projektą ar esmines pirkimo 

sutarties sąlygas skelbia pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Šiuos dokumentus įsigyjančioji 

organizacija privalo pateikti tiekėjams skelbime apie pirkimą nurodytu interneto adresu ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną nuo skelbimo dalyvauti pirkimo procedūrose paskelbimo dienos. 

62. Pirkimo dokumentuose pateikiama: 

62.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai; 
62.2. tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems 

bendrą pasiūlymą teikiantiems tiekėjams ar dalinį pasiūlymą teikiantiems tiekėjams;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir kvalifikacijos vertinimo kriterijai pagal Taisyklių 69 
punkto reikalavimus; 

62.4. informacija, kokie tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir duomenys turi būti 

pateikti; 
62.5. energijos išteklių rūšis, techniniai ir kokybės reikalavimai;  

62.6. maksimalus pagal skelbiamą pirkimą įsigyjamas energijos išteklių kiekis, tiekimo terminai 

(periodiškumas), pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos;  

62.7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos; pirkimus vykdant skelbiamų ar neskelbiamų derybų 
būdu, nurodomi pasiūlymo aspektai, dėl kurių bus deramasi;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.8. sumokėjimo už energijos išteklius sąlygos ir sumokėjimo laikotarpis; 
62.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodyta pirkimo kaina; į 

kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai; 

62.10. kainos pateikimo forma, pagal kurią kaina skaidoma į dedamąsias, atskirai nurodant energijos 

ištekliaus žaliavos kainą ir transportavimo paslaugos kainą; jeigu pagal pirkimo dokumentus tiekėjas turės 
užtikrinti energijos ištekliaus sandėliavimą ir (ar) teikti rezervo formavimo paslaugą, atskirai turi būti 

nurodytos sandėliavimo ir (ar) rezervų formavimo paslaugų kainos;  

62.11. pasiūlymų pateikimo terminas – nurodoma data, valanda, minutės, vieta ir būdas, taip pat 
informacija, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis; 

62.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo (jeigu to reikalaujama) reikalavimai, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties 

įvykdymo užtikrinimas yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti 
prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai; pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo reikalavimų dydis (procentais) turi būti proporcingas tiekėjo siūlomam parduoti energijos 

išteklių kiekiui, tačiau bet kuriuo atveju prašomas pateikti užtikrinimo reikalavimų dydis negali viršyti 15 
procentų tiekėjo pasiūlymo vertės;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

62.13. būdai ir terminai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar 

įsigyjančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai ir terminai, kuriais 
įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus; 

62.14. data (įskaitytinai), iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis (įskaitytinai), kurį turi 

galioti pasiūlymas; 
62.15. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutės; 

62.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka; 

62.17. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Lietuvos piniginiais 

vienetais; jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos 
piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio 

valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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62.18. įsigyjančiosios organizacijos darbuotojų arba Komisijos narių, kurie įgalioti palaikyti 

tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, 
vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresai; 

62.19. informacija apie sutarties pasirašymo atidėjimo termino po to, kai laimėtojas paskelbiamas, 

taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką; 
62.20. informacija apie tai, ar sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu bus indeksuojama; 

jeigu kainą numatoma indeksuoti, nurodomos indeksavimo sąlygos, formulė ir tvarka; indeksavimo kriterijai 

turi būti objektyvūs ir atspindėti energijos ištekliaus gamybos, darbo užmokesčio ir (ar) transportavimo 

sąnaudų kitimą, būti proporcingi visos energijos išteklių kainos daliai, kurią sudaro šios kintamosios;  
62.21. artimiausio susitikimo su tiekėjais data, jeigu įsigyjančioji organizacija numato rengti 

susitikimus su tiekėjais pirkimo dokumentams paaiškinti ir patikslinti; 

62.22. kita, įsigyjančiosios organizacijos nuomone, svarbi informacija. 
63. Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti 

(patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau 

kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus 
papildomai skelbiami pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. 

64. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, skelbia tokius paaiškinimus interneto 

adresu, nurodytu pirkimo skelbime, o neskelbiamų derybų atveju kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 
kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus.  

65. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali 

paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) įsigyjančioji organizacija 
skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, įsigyjančioji organizacija privalo 

atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.  

66. Jeigu įsigyjančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. 
Protokole fiksuojami visi per susitikimą pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. 

Protokolas išsiunčiamas per 3 darbo dienas nuo įvykusio susitikimo visiems pirkimo procedūrose 

dalyvaujantiems tiekėjams ir paskelbiamas pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. Jeigu susitikimas su 
tiekėjais surengiamas ir protokolas pateikiamas likus mažiau kaip 3 darbo dienoms iki konkurso pasiūlymų 

patiekimo termino pabaigos, jis privalo būti atitinkamai pratęstas, kad tiekėjai, rengdami konkurso 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į susitikimo protokolą.  
 

VI SKYRIUS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APRAŠYMAS 

 
67. Pirkimo dokumentuose pateikiami energijos išteklių kokybės reikalavimai ir terminologija turi 

atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus energijos išteklių kokybės reikalavimus ir nė vienam 

tiekėjui neturi sudaryti nepagrįstų kliūčių dalyvauti pirkimuose.  
68. Pirkimo dokumentuose pateikti energijos išteklių kokybės reikalavimai privalo atitikti Lietuvos 

standartus, parengtus pagal Europos standartus, taip pat nustatytą terminologiją ir ženklinimą. Jeigu nėra 

Lietuvos standartų, vadovaujamasi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.  

 
VII SKYRIUS  

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 

 
69. Įsigyjančioji organizacija, siekdama nustatyti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus 

įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose 

nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad tiekėjai pateiktų pirkimo 
dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Įsigyjančioji organizacija 

sprendžia, kokiais atvejais yra keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Minimalūs 

kvalifikacijos reikalavimai nustatomi ir tiekėjų atitiktis minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams 

vertinama vadovaujantis Taisyklių 70–78 punktų nuostatomis.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

70. Įsigyjančioji organizacija skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nurodo, kokią 

teisės verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominės ir finansinės būklės, techninę informaciją turi 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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pateikti tiekėjai, kad įsigyjančioji organizacija galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka jos skelbime apie pirkimą 

ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 
kvalifikacijos reikalavimus. Įsigyjančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tik tiek informacijos, kiek 

reikia norint nustatyti, ar tiekėjas atitinka minimalius finansinius, ekonominius, profesinius ir techninius 

kvalifikacijos reikalavimus, bet ne daugiau. Reikalavimas pateikti dokumentus negali diskriminuoti tiekėjų. 
Kvalifikacijos, informacijos ir dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjai, reikalavimai nustatomi skelbime 

apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose. 

71. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti:  

71.1. tiekėjų teisę verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla patvirtinančius dokumentus, jeigu jų 
reikia tokiai veiklai vykdyti;  

71.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu 

tiekiant energijos išteklius;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

71.3. informaciją apie tiekėjo technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamų 

energijos išteklių kokybė atitinka įsigyjančiosios organizacijos nustatytus kokybės reikalavimus; 

71.4. informaciją apie tiekėjui iškeltą restruktūrizavimo, bankroto bylą arba bankroto procesą, 
vykdomą ne teismo tvarka, inicijuotą priverstinio likvidavimo procedūrą ar susitarimą su kreditoriais arba 

jam vykdomas analogiškas procedūras pagal valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus; 

71.5. tiekėjo patvirtinimą, kad tiekėjas ir įsigyjančioji organizacija nepriklauso susijusių įmonių 
grupei pagal Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo kriterijus (arba nurodoma, 

pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją organizaciją priskirti 

susijusioms įmonėms); 

71.6. dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba 
įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

(ar) turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai. 

72. Įsigyjančiosios organizacijos pirkimo objektui keliami pagrįsti ir proporcingi, tikslūs ir aiškūs 
reikalavimai, jų vertinimo kriterijai ir vertinimo procedūros nurodomi skelbime apie pirkimą ar kituose 

pirkimo dokumentuose.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

721. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 
Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

73. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi ir pagrįsti kvalifikacijos reikalavimai, jais negali būti 

pažeidžiamos tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį.  

74. Įsigyjančioji organizacija negali kelti tiekėjams tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai 
ribotų galimą konkurenciją.  

75. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjų pasiūlymų dėl to, kad juos pateikė fiziniai 

asmenys ar bendrai veiklai susivienijusių tiekėjų grupė. 
76. Įsigyjančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu Komisija nustato, kad jis pateikė 

netikslius arba neišsamius kvalifikacinius duomenis, ir jeigu įsigyjančiosios organizacijos raštu paprašytas 

tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tokio prašymo tiekėjui pateikimo nepašalina šių trūkumų. 
Tiekėjui per nustatytą terminą nepateikus įsigyjančiosios organizacijos prašyme nurodytų duomenų, 

įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą 

apie tai raštu informuoja tiekėją. 

77. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo 
dokumentuose nustatytais kriterijais ir tvarka. Įsigyjančioji organizacija priima sprendimą dėl kiekvieno 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir tiekėjams, kurių kvalifikaciniai 

duomenys neatitinka įsigyjančiosios organizacijos reikalavimų, raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 
sprendimo dėl tiekėjo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo 

praneša šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo 

procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka įsigyjančiosios organizacijos 

reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

78. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad užsienio valstybių tiekėjai pateiktų įstatymų 

nustatyta tvarka įteisintus dokumentus, patvirtinančius jų pateiktus kvalifikacinius duomenis. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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VIII SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

79. Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba ir (ar) ta (tomis) kalba (kalbomis), kurią (kurias) 
kvietime dalyvauti pirkimo procedūrose nurodo įsigyjančioji organizacija. Jeigu skirtingomis kalbomis 

parengtų pasiūlymų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtu pasiūlymu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

80. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame voke. 
81. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų 

jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra 

sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. 

Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir 

pasiūlymo lapų skaičius. Prie kitų pasiūlymo lapų pritvirtinama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumento 
originalas įdedamas į bendrą voką. Jis neįrišamas ir nenumeruojamas.  

82. Reikalavimai, nurodyti Taisyklių 80 ir 81 punktuose, netaikomi, jeigu įsigyjančioji organizacija 

pirkimo dokumentuose nurodo, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai 
pateikiami elektroninėmis priemonėmis tik naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema. 
TAR pastaba: nustatytas privalomas pirkimo planų, pirkimo dokumentų ir ataskaitų skelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 dienos. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

83. Tiekėjo prašymu įsigyjančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, kad 

tiekėjo pasiūlymas gautas, nurodydama tikslų pasiūlymo gavimo laiką (diena, valanda ir minutės), išskyrus 
tuos atvejus, kai pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis. 

84. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 

atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas 
neužklijuotame voke. 

85. Tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas 

ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi 
asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo objekto. Jeigu tokį 

pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų 

negali. Įsigyjančioji organizacija privalo reikalauti tiekėjo (-ų) pateikti rašytinį patvirtinimą, kad laikomasi 

šios sąlygos. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 papunktyje 
nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame 

Taisyklių punkte nustatytos sąlygos. 

86. Tiekėjo pasiūlymas galioja jame nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu nustatyta 
pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 

tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.  

87. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai 
pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, 

neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.  

88. Tiekėjai, kurie sutinka pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša įsigyjančiajai 

organizacijai, pratęsia pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymų galiojimo 
užtikrinimą. Jeigu tiekėjas per 5 darbo dienas nuo įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo neatsako 

į įsigyjančiosios organizacijos rašytinį prašymą pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminą, jo 

nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymų užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti pasiūlymo 
galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą.  

89. Kol nesibaigęs galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu pirkimo dokumentuose 

nenustatyta kitaip. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami galiojančiais, 
jeigu įsigyjančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 

 

IX SKYRIUS  

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
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90. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose 
nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais, 

gautais elektroninėmis priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir laikas turi sutapti su 

pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas 
ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Apie pasikeitusį pasiūlymų pateikimo terminą įsigyjančioji 

organizacija raštu informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi 

vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui.  

91. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi 
pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai, derybų atveju vokų su galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo 

procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. 

92.  Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos 
posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį posėdį tiekėjas ar jo 

atstovas neatvyksta. 

93. Kiekvieno pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo Komisijos posėdyje 

dalyvaujantys nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.  
94. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 

95. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti 

tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto 

asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.  
96. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 

teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.  

97. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų 

įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar 
įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio 

lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), 

nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.  
98. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir 

vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja 

raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai 
susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija įsigyjančioji 

organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

99. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.  
 

X SKYRIUS  

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

100. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. 

101. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali 

prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl 
kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų 

reikalavimus, išskyrus derybų būdu vykdomų pirkimų pateiktus pasiūlymus, kol jie tampa galutiniai. Jeigu 

tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus 
dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, 

įsigyjančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos 

nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo įsigyjančiosios organizacijos 
prašymo išsiuntimo. 

102. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas 
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba 

papildyti kainą naujomis dalimis.  

103. Jeigu tiekėjas per įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso, 
nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir (ar) 
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nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų 

reikalavimų. 
104. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos 

įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos. 

105. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 
105.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų arba įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų 

apie savo kvalifikaciją; 

105.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  
106. Komisija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo 

dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, 

atmesti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, po to nustatyti pasiūlymų 
eilę (išskyrus tą atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir tik tada priimti sprendimą dėl geriausio 

pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. 

107. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis 

kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais 
įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 

108. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus 

pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo 
priėmimo.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

109. Pirkimas (ar tam tikra jo dalis) pasibaigia, kai: 

109.1. sudaroma pirkimo sutartis; 
109.2. atmetami visi pasiūlymai; 

109.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 

109.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas; 
109.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios 

priklauso nuo tiekėjų; 

109.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 
 

XI SKYRIUS  

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR GINČŲ 

NAGRINĖJIMAS 

 

110. Pirkimo sutartis yra sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 

Taisyklėmis, o nutraukiama pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

111. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigia pirkimo 

sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, 

kuris prasideda nuo įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą 
išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas, 

kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas arba vykdomo atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir 

bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros 
įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

1111. Neteko galios nuo 2015-01-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

112. Kiekvienas tiekėjas, kuris mano, kad įsigyjančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir pažeidė ar 

pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti įsigyjančiajai organizacijai pretenziją. Pretenzija turi būti 

pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo 

teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba 
sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir 

kitą darbo dieną apie tai pranešama pretenziją pateikusiam tiekėjui.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

113. Įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol 
išnagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas. Jeigu tiekėjo rašytinė pretenzija gaunama per pirkimo 

sutarties atidėjimo terminą, įsigyjančioji organizacija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės 

šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami pirkimo sutarties 

pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai įsigyjančioji organizacija praneša pasiūlymus 
pateikusiems dalyviams ir nurodo terminų atidėjimo priežastį.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

114. Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam tiekėjui apie priimtą sprendimą. Apie pretenzijos pateikimą ir priimtą sprendimą dėl 

pretenzijos įsigyjančioji organizacija praneša ir pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Išnagrinėjus pretenziją, 

pirkimo procedūra tęsiama.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

115. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per 

kurjerį pateikti įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. 
116. Įsigyjančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti 

pirkimo sutarties, kol nesibaigia atidėjimo terminas ir kol įsigyjančioji organizacija negauna teismo 

pranešimo apie: 
116.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 

116.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones 

atmetimo, kai šis prašymas teisme gaunamas iki ieškinio pareiškimo; 

116.3. teismo pranešimą priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. 
117. Įsigyjančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, 

nedelsdama raštu informuoja kitus pasiūlymą pateikusius tiekėjus apie teismo priimtus sprendimus. Jeigu dėl 

tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo 
procedūrų terminai, įsigyjančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus apie tai ir nurodo terminų 

pratęsimo priežastis. 

118. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo 
procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina 

neatitinka Taisyklių 211.1 arba 43.11 papunktyje nurodytų sąlygų. Iki pirkimo sutarties sudarymo visais 

atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji organizacija, siekdama įvykdyti 

Taisyklių 21 punkte arba 211.2 papunktyje ir 212 punkte nurodytas sąlygas, pateikia pavedimą įsigyti biržoje 
laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro ar gamtinių dujų kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą ir sudaromas 

sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu įsigyjamas biokuras, arba tą pačią 

dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės dujos, nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai 

pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus – neskelbiamų derybų atveju.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 

119. Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas 

Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 

ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

120. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose 

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko 

nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 
laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo 

sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 

pirkimo sutartį. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
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121. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar keičiamas 

jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai ir kitos pirkimo 
sutarties sąlygos, išskyrus Taisyklių 132 punkte nustatytą išimtį.  

122. Pirkimo sutartyje nurodoma kaina skaidoma į dedamąsias pagal Taisyklių 62.10 papunkčio 

reikalavimus.  
123. Sudarius pirkimo sutartį, įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime 

nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.  

124. Draudžiama didinti pirkimo kainą ar keisti jos nustatymo būdą per visą pirkimo sutarties 
galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Kainos indeksavimas, 

kaip nustatyta Taisyklių 62.20 papunktyje, nelaikomas kainos keitimu. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar VIAP įkainių 

dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė tikslinamos 

prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP 

įkainį, šalims pasirašant pirkimo sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama.  
125. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju pirkimų sutartis turi būti terminuota ir 

sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

126. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

 
XII SKYRIUS  

BIOKURO ĮSIGIJIMO YPATUMAI 

 
127. Perkami biokuro produktai privalo būti įsigyjami energetiniais matavimo vienetais (MWh), 

išskyrus kai perkama malkinė mediena. Įsigyto biokuro kiekio apskaita atliekama energetikos ministro 

tvirtinamose Kietojo biokuro apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

128. Jeigu įsigyjančioji organizacija, vykdydama biokuro pirkimą atviro konkurso ar skelbiamų 

derybų būdu, pasirenka nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, ji privalo nustatyti tokius tiekėjų 

kvalifikacinius reikalavimus, kurie leistų skelbiamame pirkime dalyvauti ne mažiau kaip 5 potencialiems 
biokuro tiekėjams, veikiantiems Lietuvos rinkoje, nesvarbu, kurioje valstybėje jie registruoti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

129. Įsigyjančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, negali nustatyti draudimo tiekėjams 

teikti dalinio pasiūlymo įsigyjančiosios organizacijos perkamo biokuro kiekio. Pirkimo dokumentuose 
nustatomas minimalus pasiūlymo biokuro kiekis negali būti didesnis kaip 30 procentų pirkimo 

dokumentuose nurodyto viso perkamo biokuro kiekio.  

130. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu bent 3 tiekėjai pateikia pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus ir iš kurių bent 2 tiekėjai nėra susijusios su įsigyjančiąja 

organizacija įmonės.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

131. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo dokumentuose 
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko 

nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju įsigyjančioji organizacija turi nustatyti, ar 
tokios skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis pagal Taisyklių 130 punktą. Jeigu skelbiamos derybos 

laikomos įvykusiomis, įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui ar tiekėjams, kurio (-

ių) pasiūlymas (-ai) pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas (-i) po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo 

sutartį.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976


 

26 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

132. Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą reikiamą 
energijos išteklių kiekį, laimėjusiais pasiūlymais pripažįstami keli geriausi pasiūlymai ir pirkimo sutartys 

sudaromos su visais laimėtojais. Pirkimo sutartys sudaromos su kiekvienu tiekėju atskirai už tiekėjo 

pasiūlyme nurodytą kainą, neviršijant pirkimo dokumentuose nurodyto energijos išteklių kiekio, tokia tvarka: 

pirmiausiai sutartis sudaroma su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, dėl likusios kiekio dalies sudaroma 
sutartis su antroje (tolesnėje) vietoje esančiu tiekėju ir taip sutartys sudaromos, kol užpildomas visas pirkimo 

dokumentuose nurodytas energijos išteklių kiekis arba yra sutartis sudaryti norinčių tiekėjų. 

133. Taisyklių 132 punkte nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija privalo visiems tiekėjams 
nustatyti vienodas pristatymo sąlygas ir negali pirkimo dokumentuose nurodyto pristatymo laiko dalyti į 

dalis skirtingiems tiekėjams. Įsigytas biokuras turi būti pristatomas tolygiai per visą pristatymo laiką pagal 

slankųjį valandinį grafiką, nebent įsigyjančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo kitaip.  

134. Įsigyjant biokurą, neskelbiamų derybų būdas negali būti taikomas esant Taisyklių 43.1 ir 43.6 
papunkčiuose nurodytoms sąlygoms. 

135.  Taisyklių 43.2 papunktyje nurodytu atveju įsigyjančioji organizacija gali įsigyti tik tokį 

biokuro kiekį, kuris būtinas elektros ir (ar) šilumos gamybai užtikrinti iki to laiko, kol įsigyjančioji 
organizacija įsigis reikiamą biokuro kiekį atviro konkurso ar skelbiamų derybų būdu.  

136. Įsigyjančiosios organizacijos sudaroma su laimėtoju biokuro pirkimo sutartis turi būti 

terminuota ir sudaroma ne ilgiau nei vieniems metams. Trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui sudaryta 
biokuro pirkimo sutartis gali būti pratęsiama, jeigu energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios 

biokurą, įsitikina, kad pirkimo sutarties pratęsimo momentu galioja Taisyklių 21 punkte nustatytos sąlygos. 

Numatomos pratęsti sutarties atitiktis Taisyklių 21 punkte nustatytoms sąlygoms gali būti pradėta vertinti ne 

anksčiau nei likus 21 kalendorinei dienai iki numatomos pratęsti sutarties galiojimo pabaigos dienos. Visais 
atvejais visas tokios sutarties galiojimo laikas, įskaitant visus galimus jos pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 

vieni metai.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

1361. Draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą.  
Papildyta punktu: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

 

XIII SKYRIUS  

PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

 

137. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, išskyrus 

atvejus, kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje, išskyrus 
atvejus, kai įsigyjamas biokuras, ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia pirkimų 

procedūrų ataskaitą. Joje nurodoma:  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

137.1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo 

telefono numeris; 

137.2. pasirinktas energijos išteklių pirkimo būdas, šio pirkimo būdo pasirinkimo motyvai 

(pagrindimas);  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

137.3. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;  

137.4. pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys; 
137.5. kiekvieno pasiūlymo kaina; 

137.6. tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir pasiūlymų atmetimo priežastys; 

137.7. laimėjusių tiekėjų, kurie atsisakė pasirašyti pirkimo sutartis, pavadinimai; 

137.8. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, bendra sudarytos pirkimo sutarties 
vertė, jos sudarymo data. Jeigu pirkimo sutartis nesudaryta, jos nesudarymo priežastys; 

137.9. pirkimo sutartyje nustatytas energijos išteklių kiekis; 

137.10. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina; 
137.11. pirkimo sutarties galiojimo terminas.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

138. Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, išskyrus atvejus, kai įsigyjamas biokuras, pirkimų 
procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama 

įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje ir joje nurodoma Taisyklių 137.1, 137.3, 137.9–137.11 

papunkčiuose nurodyta informacija.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

139. Neteko galios nuo 2015-11-01 
Punkto naikinimas: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

139. Šilumos tiekėjai, elektros energijos gamintojai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir 
elektros energijos gamintojai, įsigyjantys biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, ne vėliau kaip 

einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje deklaruoja 

informaciją apie praėjusį mėnesį tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus ir pagal atskirus tiesiogiai 

sudarytus dvišalius susitarimus įsigytą biokuro kiekį.  
Papildyta punktu: 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

140. Įsigyjančioji organizacija neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo 

procedūromis, tretiesiems asmenims, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, kenkia ar gali pakenkti 

teisėtiems pasiūlymus pateikusių tiekėjų komerciniams interesams ir (ar) trukdo užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

atliekantiems subjektams ir tokią informaciją suteikti kitiems asmenims įpareigoja kiti taikytini teisės aktai. 

141. Pirkimų procedūrų ataskaita pildoma Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

 

XIV SKYRIUS  

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

 

142. Taisyklių reikalavimų vykdymo ir taikymo kontrolę užtikrina Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba ir Viešųjų pirkimų tarnyba.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

143. Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama Taisyklių laikymosi priežiūrą, vadovaujasi Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatyme ir Taisyklėse nustatytus įgaliojimus.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

144. Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos:  

144.1. vykdyti priežiūrą, kaip laikomasi Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų 

procedūrų reikalavimų;  
144.2. nustačius Taisyklių pažeidimą, pagal kompetenciją inicijuoti administracinės atsakomybės 

taikymo procedūrą už pažeidimą atsakingiems asmenims;  

144.3. apie nustatytus Taisyklių pažeidimus pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai;  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

144.4. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nustatytus Taisyklių pažeidimus, susijusius su 

Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį, šią informaciją, išskyrus 

konfidencialią, skelbti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;  
144.5. konsultuoti įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo Taisyklių 20.2–

20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais procedūrų klausimais;  

144.6. bendradarbiauti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti jai konsultacijas dėl 
Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų, kai yra atliekamos Taisyklių 147 punkte 

nurodytos atsakomybės taikymo procedūros.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
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Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

145. Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:  
145.1. savarankiškai pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mastą ir laiką; 

145.2.  gauti iš įsigyjančiosios organizacijos ar kitų asmenų su energijos išteklių pirkimais susijusią 

informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti; 

145.3. jeigu yra pagrindas manyti, kad su energijos išteklių pirkimais susiję dokumentai suklastoti, 
šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms; 

145.4.  gauti įsigyjančiosios organizacijos, energijos išteklių pirkimo procedūrose dalyvaujančių 

asmenų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus; 
145.5. Neteko galios nuo 2019-06-04 

Punkto naikinimas: 

Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 

145.6. įtarusi galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, galimas korupcijos 

apraiškas, informaciją ir dokumentus perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms 
toliau tirti pagal kompetenciją; 

145.7. įtarusi Taisyklių ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, 

vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti įsigyjančiąją organizaciją energijos išteklių 
pirkimo procedūras sustabdyti, kol Viešųjų pirkimų tarnyba atliks įsigyjančiosios organizacijos vykdomo 

pirkimo tyrimą, o nustačius šiuos pažeidimus, įpareigoti nutraukti energijos išteklių pirkimo procedūras, 

pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

146. Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka tyrimus dėl organizuojamų ar įvykdytų energijos išteklių 

pirkimų Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

147. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos taikoma atsakomybė už įsigyjančiųjų organizacijų 
pažeidimus, padarytus vykdant energijos išteklių elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti pirkimus, yra 

numatyta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

148. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atlikdama Taisyklių 147 punkte nurodytas funkcijas, 

veikia pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 

 

XV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

149. Įsigyjančiosios organizacijos ir energijos išteklių pirkimuose dalyvaujančių subjektų ginčai dėl 

Taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymo ir teisių pažeidimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
150. Įsigyjančiosios organizacijos vadovai ar kiti įgalioti asmenys (Komisijos nariai ir ekspertai), 

pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

Priedo pakeitimai: 

Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

 
Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 508, 2013-06-05, Žin., 2013, Nr. 63-3124 (2013-06-14), i. K. 1131100NUTA00000508 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 741, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-29, i. K. 2014-10618 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9567E7BA91DC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=24e30930170d11e4afafe56485a7e49a
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 993, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14029 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros 

ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
4. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 992, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-21, i. K. 2015-14026 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
5. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 861, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-29, i. K. 2016-22818 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
6. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 521, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-06-03, i. K. 2019-08830 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
7. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 286, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-27, i. K. 2020-06134 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
8. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 16, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-07, i. K. 2022-00255 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
9. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 89, 2022-02-02, paskelbta TAR 2022-02-04, i. K. 2022-02103 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
10. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 774, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-22, i. K. 2022-16016 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=28a128a0606211e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9861ab20606111e589fccd6fa118e11c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e56e85306de611e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9024f66085bf11e993ffd4361ddf8976
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=010c06106ff411eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=346e6b7085d611ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9f16235009a711edb4cae1b158f98ea5
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IS-961/686-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 1 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-160 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR 

KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS 

NR. 02-001-06-04-02 „DIDINTI KLIMATO KAITOS POLITIKOS VEIKSMINGUMĄ“ 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2022 m. liepos 25 d. Nr. D1-238 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos 

priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 

metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir 

klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti 

klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 1.3 papunktį ir jį išdėstau 

taip: 
„1.3. Daugiabučių 
namų vidaus 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų 

modernizavimas 
(„mažoji 
renovacija“) 

I Paramos gavėjai – 
daugiabučio namo, 
pastatyto pagal iki 
1993 metų 

galiojusius statybos 
techninius 
normatyvus, buto ar 
kitų patalpų 
savininkai arba 
šilumos tiekėjas, 
nuosavybės teise 
valdantis šilumos 

punkto įrenginius 
daugiabučiame 
name, pastatytame 
pagal iki 1993 metų 
galiojusius statybos 
techninius 
normatyvus  

K Taip D 4 000 KKP R – suminis 
ŠESD 
sumažinimo 
efektas, 

tūkst. Tonų 
CO2 
ekvivalentu  

1,20 
(2025 
m.) 

APVA AM, 
Lietuvos 

Respublikos 
energetikos 

ministerija 
(toliau – 
EM)“. 

 

Aplinkos ministras     Simonas Gentvilas 

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO 

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-04-02 „DIDINTI 

KLIMATO KAITOS POLITIKOS VEIKSMINGUMĄ“ APRAŠAS Suvestinė redakcija nuo 2022-

07-26, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-I-2-1 

priedas 2022-08-01.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e86477d00be811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/922427b0e1a111ec8d9390588bf2de65/asr
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IS-961/686-I-3 priedas 

 
TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO 

NR. D1-680 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. liepos 26 d. Nr. D1-240 

Vilnius 

 

2022. P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. 

įsakymą Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių 

namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS („MAŽOJI RENOVACIJA“)“ 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 
punktu, įgyvendindamas 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos 

programos investicijų plano patvirtinimo“, 5.1 papunktį ir įgyvendindamas 2022–2030 metų plėtros 
programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos 

veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu 

Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 

„Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 1.3 papunktį, 

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašą (pridedama).“ 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paraiškoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo 

dienos. 
 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df85a1400ca411edb4cae1b158f98ea5
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu  
Nr. D1-680 (Lietuvos Respublikos  

aplinkos ministro 2022 m. liepos 26 d.  

įsakymo Nr. D1-240 redakcija) 
 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO 

IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS („MAŽOJI RENOVACIJA“)“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paraiškų 

teikimo, vertinimo, subsidijų skyrimo ir daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimo projektų (toliau – Projektas) priežiūros tvarką ir sąlygas. 
2. Subsidijos teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) ir 2022–2030 metų 

plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos 

veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu 
Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-02 

„Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonės 
aprašas), III skyriaus 1.3 papunktį, kuriame numatyta skirti lėšas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų modernizavimui (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energinį efektyvumą. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo sąlygas ir 
skiria lėšas subsidijoms.  

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas, vykdo Projektų atranką, vertinimą, subsidijų skyrimą ir 
Projektų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Pažangos priemonės aprašu.  

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas subsidijoms, o Agentūra, vykdydama paraiškų 

vertinimą, subsidijų skyrimą ir paramos gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens 
duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 
Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 10 metų pasibaigus projektui, 

vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti 
dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais 

dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp 

jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Dokumentų ir 
archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų 

saugojimą.  

 
II SKYRIUS 

SĄVOKOS 

 

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

6.1. Paramos gavėjas – daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos 

techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas arba šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis 
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šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos 

techninius normatyvus. 

6.2. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatyme, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo 

tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 

(toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 

2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal 
Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 

31 d.“. 

 

III SKYRIUS 
SĄLYGOS GAUTI SUBSIDIJĄ 

 

7. Įgyvendinus Projektą, paramos gavėjams teikiama Tvarkos apraše nustatyto dydžio subsidija.  
8. Subsidijos dydis: 

8.1. Jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai, subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 

80 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. 
8.2. Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto 

įrenginius, subsidija apskaičiuojama taip:  

8.2.1. iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;  

8.2.2. iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;  
8.2.3. iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža 

įmonė; 

8.2.4. subsidija padidinama 15 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas (LT021 

Alytaus apskritis, LT022 Kauno apskritis, LT023 Klaipėdos apskritis, LT024 Marijampolės apskritis, LT025 

Panevėžio apskritis, LT026 Šiaulių apskritis, LT027 Tauragės apskritis, LT028 Telšių apskritis, LT029 

Utenos apskritis); subsidija padidinama 5 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, 
tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas (LT011 Vilniaus apskritis).  

9. Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Agentūros interneto 

svetainėje www.apva.lt skelbiamais įkainiais arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina. 
10. Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta Pažangos priemonės apraše.  

11. Pareiškėju gali būti: 

11.1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas; 
11.2. savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 

administratorius; 

11.3. šilumos tiekėjas; 

11.4. kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. 
12. Sąlygos gauti subsidiją: 

12.1. Paramos gavėjai turi būti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai arba šilumos 

tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, kuriam netaikomi 
Tvarkos aprašo 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nustatyti reikalavimai, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 

36.11 papunktyje. 

12.2. Projektas gali būti įgyvendinamas daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų 

galiojusius statybos techninius normatyvus. 
12.3. Parama teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra pritarę Projekto įgyvendinimui. 

12.4. Paramos gavėjai turi būti įgalioję pareiškėją įgyvendinti Projektą Agentūros direktoriaus 
nustatytos formos pavedimo sutartimi, o jeigu Projekto pareiškėjas yra daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas, jis įgaliojamas protokoliniu sprendimu, kuriame nurodytos Projektu 

įgyvendinamos priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl 
Projekto finansavimo užtikrinimo.  

13. Paramos gavėjams pagal šią Priemonę subsidija teikiama vieną kartą tam pačiam 

daugiabučiam namui apmokant ar kompensuojant patirtas išlaidas Tvarkos apraše nustatyta tvarka. 
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14. Jei atnaujinamas daugiabučio namo šilumos punktas naudojamas šilumai tiekti daugiau negu 

vienam daugiabučiam namui, tai paraiškoje, jeigu yra šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos 

(projektavimo), reikia numatyti įrengti atskirus šilumos punktus visiems namams. Tokiais atvejais sprendimą 
dėl Projekto (-ų) įgyvendinimo kiekvienas daugiabutis namas priima atskirai, jeigu daugiabučio (-ų) namo (-

ų) šilumos punktas nuosavybės teise priklauso daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkams. Šis 

reikalavimas dėl sprendimo priėmimo netaikomas, jeigu daugiabučio (-ų) namo (-ų) šilumos punktas 
nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir (ar) atnaujinamas pagal privalomuosius reikalavimus. 

15. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, nurodomi Tvarkos apraše; atitiktį šiems 

reikalavimams Agentūra gali patikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais. Jei dėl objektyvių 
priežasčių dokumentai yra neprieinami, norėdama įvertinti pareiškėjo atitiktį reikalavimams, Agentūra gali 

kreiptis į pareiškėją su nurodymu pateikti privalomus dokumentus. 

16. Laikotarpis, per kurį vykdomos Projekto įgyvendinimo veiklos (pirkimo–pardavimo sutarčių 

pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas), turi 
būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo Agentūros direktoriaus įsakymo, kuriuo priimtas sprendimas pareiškėjui 

skirti finansavimą, įsigaliojimo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros sprendimu gali būti 

pratęsiamas ne daugiau kaip 6 mėnesiams, jeigu pareiškėjas negalėjo įgyvendinti Projekto dėl nuo jo 
nepriklausančių priežasčių ir (ar) aplinkybių. Priėmusi sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo laikotarpio 

pratęsimo, Agentūra apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją per Aplinkos projektų 

valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). 
 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ 

KATEGORIJOS 

 

17. Projekto išlaidos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui 

laikomos tinkamomis finansuoti, kai yra patirtos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų 
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–

2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, įsigaliojimo dienos. Projekto išlaidos iki 

finansavimo Projektui skyrimo daromos pareiškėjo rizika. 

18. Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, tinkamomis 
finansuoti išlaidomis laikomos: 

18.1. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują 

automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, negalinčių reguliuoti 
šilumos suvartojimo pastate priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, 

atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant 

šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla. Jei 
daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko 

nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis 

finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos Tvarkos aprašo 18.2–18.4 papunkčiuose; 

18.2. šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių 
įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos 

rengimą) išlaidos; 

18.3. individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos 
įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens 

skaitiklių butuose, diegimo išlaidos; 

18.4. karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir 

kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos. 
19. Kai paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto 

įrenginius daugiabučiame name, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 

19.1.  nuosavybės teise valdomo elevatorinio šilumos punkto keitimo į naują automatizuotą šilumos 
punktą ar seno susidėvėjusio automatinio šilumos punkto, negalinčio reguliuoti šilumos suvartojimo pastate 

priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos 

punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų 
įrengimą, išlaidos; 

19.2. šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių 

įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos 

rengimą) išlaidos; 
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19.3. individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos 

įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens 

skaitiklių butuose, diegimo išlaidos; 
19.4. karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir 

kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos. 

20. Įgyvendinus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo Projektą, 
turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas pagal Tvarkos aprašo 2 priede 

nurodytus energinio efektyvumo rodiklius.  

21. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 
21.1. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi 

teisę susigrąžinti (atskaityti), išlaidos. 

21.2. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos; 

21.3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, 
nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos; 

21.4. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos; 

21.5. paskolos suteikimo ar grąžinimo, palūkanų už gautą paskolą išlaidos; 
21.6. naudoto turto įsigijimo išlaidos; 

21.7. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu; 

21.8. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar kurias finansuoti iš Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių 

valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas; 

21.9. sutarčių administravimo mokesčių išlaidos; 

21.10. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;  
21.11. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal 

verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo 

nuosavybėn išlaidos; 
21.12. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos. 

22. Projekto subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į Projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą 

įgyvendinti ir tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus. 

23. Jeigu daugiabučiame name, kuriame įgyvendinamas Projektas, nustatoma, kad paramos 
gavėjas vykdo ūkinę veiklą, subsidijos tai Projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos 

teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Agentūra 
teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre. Jei skiriama individualios 

valstybės pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c) punkte 
nustatytas ribas, informaciją apie skirtą tokią pagalbą Agentūra per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo 

dienos pateikia Ministerijai, kuri per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos skelbia ją Europos 

Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.  

24. Pagal Tvarkos aprašą, šilumos tiekėjams, nuosavybės teise valdantiems šilumos punkto 
įrenginius, teikiama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 

III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnį. Valstybės pagalbos efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms 

teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, suderinamos su vidaus 
rinka.  

25. Agentūra tikrina Projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje 

nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams pagal Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (Tvarkos aprašo 3 
priedas).  

26. Parama neteikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu 

(dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis 
negrąžino visos neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta 

tvarka. 

27. Pagal Tvarkos aprašą, subsidija neteikiama, jei valstybės pagalbos gavėjas ir (ar) pareiškėjas 
atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį, nurodytą Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 

straipsnio 18 punkte.  

28. Teikiant valstybės pagalbą, turi būti laikomasi skaidrumo reikalavimų, nustatytų Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento 5 straipsnyje. 
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29. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį 

bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:  

29.1. bet kokia kita valstybės pagalba (ir pagalba išduodant nemokamus apyvartinius taršos 
leidimus, projektams, įtrauktiems į Lietuvos Respublikos paraišką Europos Komisijai dėl nemokamų 

apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. 

laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų 

suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu“), jei tos 

priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti; 
29.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti 

išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos 

intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.  

30. Pagal Tvarkos aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, 
susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos 

intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 46 straipsnio 3 ir 4 dalyse.  

31. Įgyvendinančioji institucija vertindama paraišką patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės 
pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Priėmusi sprendimą finansuoti Projektą, Agentūra 

registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registro nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 
35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO 

 

32. Ministerijai patvirtinus Pažangos priemonės aprašą, Agentūra suderina su Ministerija kvietimo 
datą ir savo interneto svetainėje www.apva.lt skelbia kvietimą (toliau – kvietimas) teikti paraiškas ir kitą 

reikalingą informaciją.  

33. Paraiškos ir pridedamų dokumentų elektroninės versijos teikiamos per APVIS.  

34. Pareiškėjai APVIS paraiškos formoje turi užpildyti visą prašomą informaciją ir pridėti 
Tvarkos aprašo 35 ir 36 punktuose nurodytus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus, 

priklausomai nuo to, kokius juos turi pateikti pareiškėjas. 

35. Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, pareiškėjas su 
paraiška privalo pateikti: 

35.1. kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 
sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjas, 

Projektu įgyvendinamos priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas 

dėl Projekto finansavimo užtikrinimo; 

35.2. pavedimo sutartį (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projektą 
įgyvendinti pavedama ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);  

35.3. Projektui įgyvendinti reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą (banko išrašas, 

finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtintas 
paramos gavėjų sutikimas skirti lėšų Projektui įgyvendinti); 

35.4. investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Agentūros interneto 

svetainėje www.apva.lt, arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą; 

35.5. informaciją apie pastato esamą energijos suvartojimą (Tvarkos aprašo 1 priedas); 
35.6. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato 

administratoriaus išduotą pažymą, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar senas 

susidėvėjęs, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto 
vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto, teikiama tai pagrindžianti 

pažyma.  

35.7. pareiškėjo deklaraciją, nurodytą Agentūros kvietime; 
35.8. dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti nustatytus 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 
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36. Kai paramos gavėjai yra šilumos tiekėjai, nuosavybės teise valdantys šilumos punkto 

įrenginius daugiabučiame name, pareiškėjas su paraiška turi pateikti: 

36.1. Projektui įgyvendinti reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantį dokumentą (banko išrašas, 
finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas 

paramos gavėjo sutikimas skirti lėšų Projektui įgyvendinti). 

36.2. dokumentą, įrodantį, kad paramos gavėjas nuosavybės teise valdo šilumos punkto įrenginius; 
36.3. investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, skelbiamus Agentūros interneto 

svetainėje www.apva.lt, arba statinių statybos skaičiuojamąją kainą; 

36.4. informaciją apie esamą pastato energijos suvartojimą (Tvarkos aprašo 1 priedas); 
36.5. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato 

administratoriaus išduotą pažymą, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar senas 

susidėvėjęs, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto 

vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto, teikiama tai pagrindžianti 
pažyma; 

36.6. pareiškėjo deklaraciją, nurodytą Agentūros kvietime;  

36.7. informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Tvarkos aprašo 
4 priedas);   

36.8. smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2008  m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 

formos patvirtinimo“ (netaikoma, kai pareiškėjas yra didelė įmonė); 

36.9. pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės 

metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos 
Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu 

pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);  

36.10.  pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato 
administratoriaus išduotą dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti 

nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus; 

36.11.  butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 
savininkai Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritaria priemonių, 

nurodytų Tvarkos aprašo 19.2–19.4 papunkčiuose, įgyvendinimui, kai Projektas įgyvendina šias priemones. 

Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu, jame turi būti nurodytas pareiškėjas, Projektu įgyvendinamos 
priemonės, investicijų Projektui įgyvendinti suma, paramos gavėjų įsipareigojimas dėl Projekto finansavimo 

užtikrinimo. 

37. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, 

sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų 

reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę 

prašyti pareiškėjo juos pateikti. 
38. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, 

kol pakanka lėšų pagal Priemonę, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo 

dienos. Paraiškos, gautos pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, nebevertinamos. 
39. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos 

vertinimas negali trukti ilgiau kaip 45 darbo dienas nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Vertinant 

paraišką nustatoma, ar ji tinkamai užpildyta, ar paramos gavėjas gali gauti subsidiją. Paraiškos, 

neatitinkančios Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, atmetamos. Pareiškėjui Agentūra per APVIS nurodo 
paraiškos atmetimo priežastis. 

40. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji užpildyta netinkamai, nepateikti arba netinkamai 

užpildyti visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai, nurodyti Tvarkos apraše, prašomos lėšos 
nepagrįstos ir neatitinka įkainių, skelbiamų Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt, pareiškėjui per 

APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, bet ne ilgesnį kaip 

15 darbo dienų, patikslinti paraišką, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.  
41. Jei per APVIS siunčiamame pranešime nurodytą paraiškos patikslinimo terminą paraiška 

nepatikslinama ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą 

terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, ligos atvejis), paraiška atmetama. 

Paraiškos atmetimo priežastys nurodomos per APVIS. 
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42. Paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo dienos negali 

būti koreguojami ar tikslinami. 

43. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos vertinimo pabaigos priima 
sprendimą dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo ir sudaro finansuojamų Projektų sąrašą. Agentūros 

priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Sprendimas skirti finansavimą 

skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti 
pareiškėjai, Projektų pavadinimai, skirta subsidija. Agentūra per APVIS informuoja pareiškėjus apie priimtus 

sprendimus dėl Projekto finansavimo ar nefinansavimo.  

44. Pareiškėjas bet kuriuo metu po finansavimo skyrimo turi teisę atsisakyti Projektui skirto 
finansavimo. Apie tai jis informuoja Agentūrą pateikdamas prašymą per APVIS, nurodydamas atsisakymo 

aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant ir vertinant paraišką.   

45. Pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, nurodytų pateiktoje paraiškoje, pareiškėjo 

deklaracijoje ir Tvarkos apraše. Pareiškėjui nevykdant šių reikalavimų, Agentūra turi teisę priimti sprendimą 
sustabdyti kompensacinės išmokos teikimą, sumažinti išmokamą kompensacinę išmoką, susigrąžinti 

išmokėtą kompensacinę išmoką arba taikyti finansines korekcijas. 

46. Pareiškėjai pirkimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir Ūkio 

subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, 

pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. 
įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji 

organizacija. 

47. Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, 
kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 

pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

VI SKYRIUS 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

 

48. Subsidija teikiama šiais būdais: 
48.1.  kompensuojant, kai pareiškėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas; 

48.2.  apmokant sąskaitas, kai pareiškėjas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu 

atveju pareiškėjas, gavęs lėšas, per 5 darbo dienas išmoka jas rangovui ir Agentūrai per APVIS pateikia 
pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą. 

49. Įgyvendinęs Projektą iki jo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, pareiškėjas per APVIS 

Agentūrai teikia mokėjimo prašymą kartu su Tvarkos aprašo 51 punkte nurodytais privalomais pateikti 

dokumentais.  
50. Tinkamos išlaidos, jas patvirtinantys dokumentai pateikiami ir įforminami pagal Tvarkos 

aprašo IV skyriaus nuostatas. 

51. Įgyvendinęs Projektą, pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu Agentūrai privalo pateikti 
sąskaitas (kai prašoma apmokėti patirtas ir neapmokėtas išlaidas) arba atliktų darbų išlaidas ir jų apmokėjimą 

(jeigu prašoma patirtas išlaidas kompensuoti) pagrindžiančius dokumentus, statybos užbaigimą patvirtinantį 

dokumentą, jeigu jį privaloma pateikti Statybos įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą, jei jį privaloma pateikti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ir kitus Agentūros prašomus pateikti dokumentus, jų nuorašus 

(kopijas) arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui ir Projekto įgyvendinimo užbaigimui įvertinti. 

52. Agentūra patikrina mokėjimo prašymą vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais Projekto 
įgyvendinimą, darbų atlikimą ir patirtas išlaidas įrodančiais dokumentais ir vizualiai įvertina darbų atlikimo 

faktą Projekto įgyvendinimo vietoje. 

53. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo 
prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali išmokėti pareiškėjui 

subsidijos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, bet ne ilgesnį kaip 

10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą 
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terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai, mokėjimo prašymas 

atmetamas. 

54. Subsidiją Agentūra sumoka ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo tinkamai įforminto 
mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat – jei Agentūra, 

atlikusi patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje, neranda trūkumų. Patikrą vietoje atlieka Agentūros 

darbuotojas (-ai) Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. 
55. Agentūra subsidiją perveda į pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytą paramos gavėjų 

kaupiamųjų lėšų sąskaitą ir (arba) į šilumos tiekėjo, nuosavybės teise valdančio šilumos punkto įrenginius 

daugiabučiame name, atsiskaitomąją sąskaitą, arba į pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu jis subsidiją 
pagal pavedimo sutartyje nurodytas sąlygas išmoka paramos gavėjams arba už paramos gavėjus yra 

padengiami kreditiniai ir (ar) finansiniai įsipareigojimai ta suma, kuri priklauso kiekvienam paramos gavėjui, 

jeigu Projektui įgyvendinti buvo gautas kreditas arba prisiimti kitokie finansiniai įsipareigojimai.  

56. Neteisingai apskaičiuotą ir paramos gavėjui ir (ar) pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas 
įsipareigoja grąžinti per 10 darbo dienų nuo Agentūros pareikalavimo dienos. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Agentūra apskaičiuoja kiekvieno Projekto sutaupytos energijos ir ŠESD kiekį. Sutaupytos 
energijos kiekis apskaičiuojamas pagal faktines šilumos sąnaudas perskaičiuojant jas norminio šildymo 

sezono (jo trukmė ir išorės oro vidutinė temperatūra yra lygi trisdešimties metų laikotarpio šildymo sezono 

trukmės ir išorės oro temperatūros vidurkiui, išmatuotam meteorologijos stotyje, esančioje arčiausiai 

tikrinamo objekto) metams vadovaujantis energinio efektyvumo rodikliais, įgyvendinus Projektus (Tvarkos 
aprašo 2 priedas). Sutaupytos energijos kiekis paverčiamas į ŠESD. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 

20 dienos Agentūra pateikia Ministerijai apibendrintą informaciją apie Programos lėšomis finansuotus 

Projektus, sutaupytą ŠESD kiekį. Agentūra informaciją apie Projektų įgyvendinimo rezultatus (sutaupytą 
energijos ir ŠESD kiekį) gali teikti su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms.  

58. Paaiškėjus, kad pareiškėjas teisei į subsidiją ir (ar) jos dydžiui nustatyti pateikė klaidingus 

duomenis arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėta per didelė subsidija, arba subsidija negalėjo būti 

suteikta, arba Projektas neįgyvendintas per nustatytą Projektui įgyvendinti laikotarpį, Agentūra priima 
sprendimą dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai ji raštu praneša finansuotojui, jeigu 

suteiktas lengvatinis kreditas, ir pareiškėjui. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjai privalo ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (ar) permokėtų lėšų sugrąžinimo nurodytą sumą į 
Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir (ar) permokėta suma iš 

pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

59. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, 
susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar 

neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir 

terminais.  
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Klimato kaitos programos priemonės  

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir  
karšto vandens sistemų modernizavimas  

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

ESAMAS PASTATO ENERGIJOS SUVARTOJIMAS 

 
Lentelėje pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys.  

Kai karšto vandens ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, nurodomas mėnesinis suvartoto 

karšto vandens kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis (kWh); jei skaitiklio nėra, nurodomas vandens, 

tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekis (m3).  
Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiam namui, atskirus šilumos 

punktus numatoma įrengti visuose statiniuose, – šiuo atveju lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai. 

 

Laikotarpis 

Suvar-

totos 

šilumos 
kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartoto 

vandens 
kiekis per 

mėnesį, 

m3 

Laikotarpis 

Suvartotos 

šilumos 
kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartoto 

vandens 
kiekis per 

mėnesį, 

m3 

Laikotarpis 

Suvartotos 

šilumos 
kiekis per 

mėnesį, 

kWh 

Suvartoto 

vandens 
kiekis per 

mėnesį, 

m3 

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

20-- -- --   20-- -- --   20-- -- --   

 

Klimato kaitos programos priemonės  
„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir  

karšto vandens sistemų modernizavimas  

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo 
2 priedas 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO RODIKLIAI ĮGYVENDINUS DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO 

IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTĄ 

 

Eil. 

Nr. 
Modernizavimo priemonė 

Energinis 

efektyvumas, 

procentais 

1. Elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą 

ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas arba atskiro 

šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas 

8 

2. Termostatinių ventilių, daliklių ar individualių apskaitos prietaisų įrengimas 10 

3. Šildymo sistemų balansavimas 5 

4. Karšto vandens sistemų balansavimas 5 

5. Vamzdynų šiltinimas (izoliavimas) 2 

6.  Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas 0 
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Klimato kaitos programos priemonės  

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir  
karšto vandens sistemų modernizavimas  

(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo 

3 priedas 
 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS 

 

I. Priemonės teisinis pagrindas 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 

skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas), I 

skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnis „Investicinė pagalba 

didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“. 

II. Duomenys apie paraišką arba Projektą  

Paraiškos arba Projekto numeris   

Pareiškėjo arba Projekto vykdytojo 

pavadinimas  

 

Projekto pavadinimas   

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 

skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnio „Investicinė pagalba didelio energinio 

efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ reikalavimams 

Nr.  Klausimai  Rezultatas  Pastabos: 

Bendrieji reikalavimai 

1.  Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai 
trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, 

tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, 

platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis 
einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto 

veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies  

c punktas) 

□ Taip □ Ne   

2.  Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių 

naudojimas vietoje importuojamų prekių? (Reglamento 

1 straipsnio 2 dalies d punktas) 

□ Taip □ Ne   

3.  
 

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros 

sektoriui, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 

1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų 

rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 

reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, 

išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą MVĮ gauti 

finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą 

nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir 

neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę 
pagalbą atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos 

pagalbos schemas? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a 

punktas) 

□ Taip □ Ne   

4.  
 

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio 

produktųi gamybos sektoriujeii, išskyrus regioninę 
investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, regioninės 

veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą pagalbą 

konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų 

□ Taip □ Ne   
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pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą 

mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje 

turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams? 
(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas) 

5.  Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų 

perdirbimoiii ir prekybos jais sektoriuje šiais atvejais: kai 

pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos 
gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų 

tokių produktų kainą arba kiekį; kai pagalba priklauso 

nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės 
produkcijos gamintojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 

dalies  

c punktas) 

□ Taip □ Ne  

6.  
 

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių 
kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos 

sprendimas Nr. 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos 

nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti? 

(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas) 

□ Taip □ Ne   

7.  Tuo atveju, jei pareiškėjas veikia ir 3, 4, ir 5 punkte 

nurodytuose sektoriuose ir sektoriuose, kurie įtraukti į 

Reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą bus 
užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant 

veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų suteikta pagalba į 

Reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose? 

(Reglamento 1 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa) 

□ Taip □ Ne   

8.  Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas 

vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos 

sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta 
pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus 

rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas) 

□ Taip □ Ne   

9.  Kokiai kategorijai priskiriamas Pareiškėjas? 

(Reglamento 1 priedas) 

□ Taip □ Ne   

9.1. □ Labai mažos ar mažos įmonės □ Taip □ Ne   

9.2. □ Vidutinės įmonės □ Taip □ Ne   

9.3. □ Didelės įmonės  □ Taip □ Ne   

10.  Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei?i 
(Reglamento 1 straipsnio 4 dalies  

c punktas) 

□ Taip □ Ne   

11.  Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu 

pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje 
narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje 

narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas) 

□ Taip □ Ne   

12.  Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu 

pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba 

teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b 
punktas) 

□ Taip □ Ne   

13.  Ar pagalbos teikimas nėra susietas su pagalbos gavėjų 

galimybių naudoti mokslinių tyrimų, technologinės 

plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse 
ribojimu. (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies c punktas) 

□ Taip □ Ne   

14.  Ar nėra viršijama investicinė pagalba aplinkos apsaugai: 

15 mln. eurų vienos įmonės vienam investiciniam 

Projektui? (Reglamento 4 straipsnio  
1 dalies s punktas) 

□ Taip □ Ne   

15.  Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos arba □ Taip □ Ne   
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nurodytos Reglamento 4 straipsnio 1 dalies s punkte, 

dirbtinai išskaidant pagalbos schemas ir pagalbos 

Projektus? 

16.  Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti Reglamento 

5 straipsnio reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

17.  Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis, 

atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

18.  Ar laikomasi sumavimo reikalavimų, nustatytų 

Reglamento 8 straipsnyje? 

□ Taip □ Ne   

19.  Ar pagalba teikiama tinkamoms finansuoti papildomoms 

gamybos įrenginio išlaidoms, kaip tai numatyta 
Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnio 2 dalyje?  

□ Taip □ Ne   

20.  Ar teikiama arba suteikta valstybės pagalba atitinka visas 

Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir Reglamento 
III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 

straipsnyje „Investicinė pagalba didelio energinio 

efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ 

nustatytus reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

______________________________________  

(Vertintojas)  

____________  

(Parašas)  

____________  

(Data)  

Patikros peržiūra:  
□ Vertintojo išvadai pritarti  

□ Vertintojo išvadai nepritarti  

Pastabos:_______________________________________________________________________ 

 

(Vertintojo tiesioginis vadovas)  

____________  
(Parašas)  

_________  
(Data)  



 

 

Klimato kaitos programos priemonės  

„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir  

karšto vandens sistemų modernizavimas  
(„mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašo 

4 priedas 
 

INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO 

ŠALTINIUS 
 

2023. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba. 

 

 Planuojam

a gauti 

valstybės 

pagalbos  

suma  
(ne iš APVA) 

Gautos 

calstybė

s 

pagalbo

s 

suma 

 

Valstybės 

pagalbos 

teikėjas 

(institucija

) 

Informacij

a apie 

valstybės 

pagalbos 

suteikimą, 

teikimo 

pagrindą 

Valstybė

s 

pagalbos 

suteikim

o data 

 

2024. Materialio

sios 

investicijos 

     

1.2. Nematerialiosios 

investicijos 

     

1.3. De minimis pagalba      

1.4.  Kita įvairių formų valstybės 

finansinė parama juridiniams 

asmenims 

     

 

2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai. 

 

2.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam Projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos 

Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – 

ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės 

programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)? 

□ Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų 

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita) 

□ Ne 

2.2. Ar šis Projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus 

finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar 

savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai? 

□ Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, 

datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita) 

□ Ne 

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar 

kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, 

valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio 

Projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos parengiamuosius etapus)? 

□ Taip Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų 

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita) 

□ Ne 

 

 

 

LŠTA papildoma INFO_AM_Mažosios renovacijos kvietimas 

 



 

 

Papildydami vakar dienos siųstą LŠTA laišką, informuojame jog šiandien (liepos 28 d.) 

APVA paskelbė kvietimą priemonei Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimas (mažoji renovacija). Paraiškos priimamos iki 2023 m. liepos 28 d. 

Kvietimą ir susijusius dokumentus rasite čia:  https://www.apva.lt/veiklos-sritys/projektu-

finansavimas/aktualus-kvietimai/ 

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Wednesday, July 27, 2022 12:56 PM 
Subject: INFO_AM_patvirtino Mažosios renovacijos aprašą 

Importance: High 

 

Informuojame, jog Aplinkos ministerija liepos 26 d. patvirtino Klimato kaitos programos 

kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimui tvarkos aprašą (mažoji renovacija).  

Parama galės būti teikiama ne tik daugiabučio namo gyventojams, bet ir šilumos tiekėjams 

 (tuo atveju kai šilumos punktas priklauso šilumos tiekimo įmonei). Projektai įgyvendinami 

daugiabučiuose, pastatytuose pagal iki 1993 m. galiojančius normatyvus. 

Paramos intensyvumas:  

- Jei paramos gavėjai gyventojai  - 80 proc. (šiuo atveju pareiškėjais kaip ir ankstesniais 

metais gali būtų ir šilumos tiekėjas (gavus gyventojų daugumos įgaliojimą)). 

- Jei paramos gavėjas šilumos tiekimo įmonė (šilumos punkto nuosavybė yra ne 

gyventojų)  - intensyvumas 50 proc. (jei daugiabutis Vilniaus apskrityje), 60 proc 

(kituose miestuose nei Vilniaus apskritis)  

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

− elevatorinių šilumos punktų keitimas, arba senų susidėvėjusių automatinių šilumos 

punktų atnaujinimas, įskaitant stovų balansavimą . 

− šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių 

ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar 

kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos; 

− individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos 

įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, 

šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos; 

− karšto vandens sistemos pertvarkymas (rankšluosčių džiovintuvai, vamzdynai, 

izoliavimas). 

− Skirtingai nei anksčiau subsidija galės būti teikiama ne tik  kompensuojant, patirtas ir 

apmokėtas išlaidas (jas deklaruojant pareiškėjui) bet ir apmokant rangovų sąskaitas 

(deklaruojant patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas).  

Taip pat tuo atveju jeigu paramos gavėjai yra gyventojai, APVA subsidiją galės pervesti ne 

tik į pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytą paramos gavėjų kaupiamųjų lėšų sąskaitą,  bet ir 

tiesiogiai į pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu jis subsidiją pagal pavedimo sutartyje nurodytas 

sąlygas išmoka paramos gavėjams arba už paramos gavėjus padengiami kreditinius, finansiniai 

įsipareigojimai. 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėnesių (anksčiau buvo 12 mėnesių)  

APVA kvietimą turėtų paskelbti artimiausioms dienomis.  

Kvietimo suma 4 mln. eur. 

Kviečiame susipažinti su finansavimo sąlygomis pagal galimybes aktyviau užsiimti ir 

įsitraukti į mažosios renovacijos daugiabučiuose procesus.  

https://www.apva.lt/veiklos-sritys/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/
https://www.apva.lt/veiklos-sritys/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/
http://www.lsta.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9d4e95f20d1911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0cf8c4c7-63d9-4983-822b-b90c3fbbfbca
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9d4e95f20d1911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0cf8c4c7-63d9-4983-822b-b90c3fbbfbca
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9d4e95f20d1911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0cf8c4c7-63d9-4983-822b-b90c3fbbfbca


 

 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

Klimato kaitos programos priemonės „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimas („mažoji renovacija“)“ tvarkos aprašas, Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27 TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-I-3-1 priedas 2022-

08-01.doc). 

http://www.lsta.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b/asr


 

 

 

IS-961/686-I-4 priedas 

 

VERT 2022-07-29 pranešimas. VERT pakoregavo Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos 

aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas, pakeitė Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. Nutarimas dėl 

Aprašo pakeitimo įsigalios 2022 m. spalio 1 d. 

Esminiai pakeitimai: 

1. Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

organizavimo ir vykdymo tvarka: balansavimo aukcionai organizuojami sistemose, 

kuriose yra ne mažiau nei 5 dalyviai, bendra suminė šilumos gamybos įrenginių galia 

sudaro daugiau nei 100 proc. prognozuojamo šalčiausio mėn. vidutinio galios poreikio 

ir sistemoje neturi būti šilumos gamybos įrenginių, užimančių daugiau nei 50 proc. 

rinkos. Vyksta tik šaltąjį metų laikotarpį. 

2. Sistemose, kuriose vyksta balansavimo aukcionai, pagrindiniame aukcione gali būti 

siūloma iki 70 proc. maksimalios gamybos vieneto galios, balansavimo aukcionuose iki 

– 30 proc.  

3. Balansavimo aukcionuose galimas pasiūlyti šilumos kiekis (iki 30 proc.) priklausys (bus 

proporcingas) nuo pagrindiniame aukcione pasiūlyto šilumos kiekio.  

4. Pagrindiniame aukcione nuo gamybos vieneto galima pateikti iki 2-jų pasiūlymų, 

balansavimo aukcionuose – vieną. 

5. Teikiant pasiūlymą, kogeneracinių įrenginių atveju vertinama pagal per paskutinius 12 

mėnesių pasiūlytą didžiausią mėnesinį šilumos gamybos kiekį nustatyta vidutinė 

valandinė galia veikiant efektyviu kogeneraciniu rėžimu. 

6. Taikomos biokurą naudojančio įrenginio palyginamosios. Tuo atveju, jei pagal 13.2 

papunktį palyginamosios yra didesnės nei pagal 13.1 papunktį, balansavimo aukcionų 

palyginamosios nustatomos pagal 13.1 papunktį. 

7. Pakoreguota palyginamųjų pastoviosios dedamosios apskaičiavimo formulė – vietoje 

„0,45“ įrenginio panaudojimo laipsnio įtvirtinant „MPL“ dydį, nurodant, kad jis 

nustatomas: sistemose be balansavimo aukcionų – 0,45; sistemose su balansavimo 

aukcionais, pagrindinio aukciono – 0,45, balansavimo aukcionų – 0,20. Šitoje formulėje 

numatytas einamojo remonto ir aptarnavimo bei kitų pastoviųjų sąnaudų indeksavimas 

pagal vartotojų kainų indeksą. 

8. Numatyta galimybė šilumos tiekėjui ar NŠG, sudarius jungtinės veiklos sutartį su 

įmone, turinčia ir galinčia į tinklą patiekti jos veiklos procese susidarančios šilumos, 

aukciono sistemoje užregistruoti bendrą su tokia įmone šilumos gamybos vienetą ir su 

juo dalyvauti aukcionuose.  

9. Papildyti NŠG papildomai gautų pajamų sumos grąžinimo būdai, numatant, grąžinimą 

per rezervo paslaugos teikimo kainos mažinimą, ir galimybę iš karto gražinti visą ar dalį 

sumos. 

Pirmasis šilumos aukcionas ir šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

bus organizuojami 2022 m. lapkričio mėnesiui. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-28 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-29/vert-pakoregavo-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos-aprasa.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5df49ab2d27911ecb1b39d276e924a5d
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. 

NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS 

IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. O3E-1089 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 

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

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m. liepos 22 d. pažymą Nr. O5E-

 967 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 

„Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba 

n u t a r i a: 

1. Pakeisti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 

2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

2. Nustatyti, kad: 

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2022 m. spalio 1 d.; 

2.2. įsigaliojus šiam nutarimui, pirmasis šilumos aukcionas ir šilumos aukcionai dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizuojami 2022 m. lapkričio mėnesiui; 

2.3. Supirkimo tvarkos 30 punkte numatytas ne trumpesnis nei 1 mėnesio terminas iki 

šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio sistemoje vykdymo pradžios, prieš kurį 

Operatorius privalo informuoti šilumos tiekimo sistemos šilumos aukciono dalyvius ir Tarybą, 

netaikomas organizuojant pirmąjį šilumos aukcioną dėl balansavimo šilumos kiekio 2022 m. 

lapkričio mėnesiui. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas   Jonas Makauskas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c00720200f3111edb4cae1b158f98ea5
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ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu (toliau – Supirkimo tvarka) 

siekiama sudaryti prielaidas šilumos energetikos sektoriuje įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 

straipsnio 3 dalį, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos srityje, skatinti 

atliekinės šilumos ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti 

naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos 

gamintojams, taip pat asmenims, ketinantiems plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie 

šilumos perdavimo tinklų (toliau – Potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai) tose 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo 

tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –  

Komisija) 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais 

sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), nuostatomis, šilumos gamybos įrenginių paleidimo 

ir derinimo darbus atlieka bent vienas Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumą 

gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. 

3. Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją 

eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), mutatis mutandis taikomos Supirkimo tvarkos 

nuostatos kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams. 

4. Supirkimo tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

4.1. Atskaitos aplinkos oro temperatūra – šalčiausio penkiadienio aplinkos oro 

temperatūra, esant integraliniam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (2.11 lentelė). 

4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte 

nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: atitinkamą laikotarpį 

prognozuojamam šilumos poreikiui pagal aukciono rezultatus padengti trūkstamas šilumos kiekis, 

taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą 

šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos 

kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas 

sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos 

gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti. 

4.3. Maksimalus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikis – centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos vidutinis paros šiluminės galios poreikis, išreiškiamas MW, esant 

atskaitos aplinkos oro temperatūrai. 

4.4. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – tam tikro laikotarpio sąnaudos, 

apskaičiuojamos vadovaujantis Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant 

nustatyti šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų viršutinę ribą tam tikroje sistemoje. 

4.5. Rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslauga – nepriklausomo šilumos 

gamintojo arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos toje 



 

 

teritorijoje, valdomais įrenginiais teikiama paslauga, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti trūkstamus 

rezervinius šilumos gamybos pajėgumus.  

4.6. Rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos 

gamybos įrenginiai, leidžiantys šilumos tiekėjui užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą 

vartotojams, kai to neįmanoma padaryti kitais sistemoje veikiančiais šilumos gamybos įrenginiais.  

4.7. Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų 

spalio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 30 d. 

4.8. Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų 

gegužės 1 d. iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. 

4.9. Šilumos gamybos vienetas – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono 

dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos 

objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis 

Supirkimo tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione 

gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai. 

4.10. Šilumos poreikio piko pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos 

įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

šilumos poreikio.  

4.11. Kitos šioje Supirkimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PATIKIMO IR SAUGAUS ŠILUMOS TIEKIMO UŽTIKRINIMAS  
 

5. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo užtikrinti šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną 

šildymo sezoną. Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–

pardavimo sutartyje gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį. 

6. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimą 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje: 

6.1. jei šilumos tiekėjas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nevaldo šilumos 

gamybos įrenginių, leidžiančių šilumos tiekėjui užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas trūkstamus rezervinius 

šilumos gamybos pajėgumus užtikrina pirkdamas rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą 

iš nepriklausomo šilumos gamintojo arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos 

šilumos tiekimo veiklos toje teritorijoje, sutartyje nustatyta tvarka; 

6.2. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyti 

nepriklausomam šilumos gamintojui arba kitam šilumos tiekėjui priklausantys šilumos gamybos 

įrenginiai, užtikrinantys rezervinius šilumos gamybos pajėgumus. Už rezervinės šiluminės galios 

užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjas atsiskaito taikydamas dvinarę kainą;  

6.3. tuo atveju, jei rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjui teikia 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra taikoma 

privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos tiekėjas nepriklausomam šilumos gamintojui už šią 

paslaugą atsiskaito kainomis, ne aukštesnėmis, nei nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų 

nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos 

kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika); 

6.4. šilumos gamybos įrenginiais, užtikrinančiais rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šiluma yra gaminama tik Supirkimo tvarkos 

27.4.2.4 papunktyje bei Sąvade numatytais atvejais. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu negali 

supirkti rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiančiais šilumos gamybos įrenginiais 

pagaminto šilumos kiekio; 



 

 

6.5. rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems įrenginiams yra taikomi 

Supirkimo tvarkoje numatyti rezervinių šilumos gamybos pajėgumų reikalavimai. Rezervinės 

šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantiems nepriklausomo šilumos gamintojo valdomiems 

šilumos gamybos įrenginiams taikomus detalius techninius reikalavimus nustato šilumos tiekėjas. 

Šilumos tiekėjo nustatyti techniniai reikalavimai turi būti pagrįsti šilumos gamybos įrenginių bei 

konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninėmis charakteristikomis.  

7. Šilumos tiekėjas šiltuoju metų laikotarpiu sudaro naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) 

rezervo pajėgumų sąrašus, kuriuose nurodo tokių įrenginių nominalią šilumos gamybos galią bei 

mažiausią galimą įrenginio apkrovimo galią. Šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervo 

pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašai yra paskelbiami energijos išteklių 

biržos operatoriaus (toliau – Operatorius) administruojamoje šilumos aukciono informacinėje 

sistemoje likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo metų laikotarpio bei esant poreikiui 

koreguojami ar keičiami Supirkimo tvarkos 8 punkte numatyta tvarka.  

8. Reikalavimai šilumos poreikio piko ir rezerviniams pajėgumams: 

8.1. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas esant 

poreikiui kas mėnesį gali būti koreguojamas atsižvelgiant į planuojamus panaudoti šilumos 

gamybos įrenginius. Šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašo atnaujinimas gali būti atliekamas iki 

aukciono dienos ir įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo 

aukcionas. Koreguojant šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašą, jame numatyti šilumos gamybos 

įrenginiai gali būti pakeisti tik rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių įrenginių 

sąraše numatytais atskirais šilumos gamybos įrenginiais; 

8.2. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos įrenginių bendroji galia 

negali būti didesnė nei 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos 

poreikio arba atitinka konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio vieno 

didžiausio šilumos gamybos įrenginio (katilo) galią; 

8.3. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių 

sąrašas gali būti koreguojamas Supirkimo tvarkos 8.1 papunktyje numatytais atvejais;  

8.4. Piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašai esant objektyvioms priežastims (įrenginio gedimas, 

eksploatavimo laikotarpio pabaiga, naujo (naujų) įrenginių įvedimas į eksploataciją), gali būti 

keičiami su Tarybos pritarimu ir pakeitimai įsigalioja nuo jų deklaravimo Operatoriaus šilumos 

aukciono sistemoje momento; 

Siekiant į piko ir (ar) rezervo pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąrašą įtraukti naują 

įrenginį, jo investicija turi būti derinama vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, 

patvirtinto Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių 

nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarka), nustatyta tvarka. Jei toks 

įrenginys jau yra suderintas ir dalyvauja šilumos aukcionuose, Tarybai raštu yra teikiamas šio 

įrenginio naudojimo šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-

ekonominis pagrindimas pagal Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba 

nagrinėja šilumos tiekėjo pateiktą informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo 

tvarkoje numatytus kriterijus, apie pritarimą ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos 

tiekėją raštu. Šilumos tiekėjo šilumos kainoje dėl sąrašų keitimo pakitusios sąnaudos įvertinamos 

Metodikoje numatyta tvarka; 

8.5. šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai privalo 

turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

8.6. rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinantys šilumos gamybos įrenginiai 

privalo turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą; 

8.7. šilumos tiekėjas gali naudoti ir alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą 

kurą) ar technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei 



 

 

rezerviniams pajėgumams užtikrinti. Jei tai yra naujas įrenginys, jo investicija yra derinama 

vadovaujantis Investicijų derinimo tvarkoje nustatyta tvarka. Jei toks įrenginys jau yra suderintas ir 

dalyvauja konkurencinėje veikloje, Tarybai raštu yra teikiamas šio įrenginio naudojimo šilumos 

poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti techninis-ekonominis pagrindimas pagal 

Investicijų derinimo tvarkoje numatytus reikalavimus. Taryba nagrinėja šilumos tiekėjo pateiktą 

informaciją, aplinkybes ir, atsižvelgdama į Investicijų derinimo tvarkoje numatytus kriterijus, apie 

pritarimą ar nepritarimą per 30 darbo dienų informuoja šilumos tiekėją raštu. Tais atvejais, kai 

šilumos tiekėjas rezervo paslaugą užtikrina vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 6.1 papunkčiu, 

šilumos tiekėjui pakanka raštu informuoti Tarybą apie tai, jog rezervo paslauga bus užtikrinama 

alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančiais 

šilumos gamybos įrenginiais; 

8.8. šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus 

užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamo šilumos kiekio apskaita turi būti atskira nuo 

šilumos aukcione dalyvaujančių šilumos gamybos įrenginių; 

8.9. esant techniniam-ekonominiam pagrindimui, šilumos kiekio, pagaminto naudojant tam 

tikrus šilumos gamybos vienetus arba šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius šilumos 

gamybos pajėgumus užtikrinančius šilumos gamybos įrenginius, apskaita gali būti vykdoma pagal 

įmonės parengtus ir su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus. Šilumos kiekio 

paskirstymo principai yra derinami su Taryba raštu. Šilumos aukciono dalyvis techninį-ekonominį 

pagrindimą Tarybai teikia raštu. Taryba, atsižvelgdama į techninius šilumos gamybos įrenginių ir 

šilumos perdavimo tinklo ypatumus, vadovaudamasi mažiausių sąnaudų, ekonominio naudingumo, 

šilumos tiekimo saugumo, patikimumo ir kokybės principais, išnagrinėja aplinkybes ir šilumos 

aukciono dalyvį per 30 darbo dienų apie pritarimą ar nepritarimą informuoja raštu. Šilumos kiekio 

paskirstymo principai galioja, kol nėra pakeitimų šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos gamybos 

įrenginių šilumos kiekio apskaitoje. 

9. Šilumos tiekėjas turi teisę priimti sprendimą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinti 

eksploatuojamais rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais arba rezervinės šilumos gamybos galios 

užtikrinimo paslaugą teikiančiais įrenginiais. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėjas deklaruoja 

šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje ir toks sprendimas įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam 

buvo organizuotas pirmas šilumos supirkimo aukcionas po sprendimo deklaravimo. 

10. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, šilumos tiekėjui atliekant šilumos tinklų 

priežiūros, įskaitant remonto ar planinius darbus, šilumos aukciono dalyvio gaminamos šilumos 

supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant šilumos aukciono dalyvio kaltės. 

Prieš atliekant tokius veiksmus šilumos tiekėjas privalo informuoti šilumos aukciono dalyvį (-ius) 

apie planuojamą šilumos supirkimo apribojimą ar nutraukimą Sąvade nustatyta tvarka. 

11. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti laikinai nutrauktas 

(sustabdomas) aktyvavus Lietuvos energetinės sistemos tretinio aktyviosios galios rezervą ir (ar) 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą, kai elektrinės 

(kogeneracinio įrenginio) techninės galimybės neleidžia tinkamai vykdyti rezervo paslaugos. 

Šilumos aukciono dalyvio negautos pajamos dėl šilumos gamybos stabdymo bei už tretinio 

aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo 

paslaugos aktyvavimo metu pagamintą šilumą gautinos pajamos yra apskaičiuojamos remiantis šio 

punkto nuostatomis: 

11.1. šilumos aukciono dalyviui, kuriam šilumos supirkimas buvo sumažintas ir (ar) 

nutrauktas dėl tretinio aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos 

darbo rezervo užtikrinimo paslaugos aktyvavimo už nepagamintą šilumą mokama kompensacija, 

kuri apskaičiuojama taip: 

 ,  (1) 

kur: 



 

 

Ckomp – šilumos aukciono dalyviui mokama kompensacija dėl šilumos gamybos apribojimo 

ir (ar) stabdymo, Eur. Jei pagal formulę apskaičiuota kompensacija yra neigiamo dydžio, 

kompensacija šilumos aukciono dalyviui nėra mokama; 

Qnumatytas – šilumos aukciono dalyvio, iš kurio šilumos supirkimas ir (ar) gamyba buvo 

apribota ir (ar) nutraukta, dispečeriniame šilumos gamybos valdymo grafike numatytas pagaminti 

šilumos kiekis, MWh. Jei šilumos gamyba buvo apribota ir (ar) nutraukta ilgiau nei apribojimo ir 

(ar) stabdymo metu aktualaus dispečerinio šilumos gamybos grafiko galiojimo terminas, po šio 

grafiko galiojimo termino yra vertinamas šilumos kiekis, kurį aukciono dalyvis turėjo pagaminti 

pagal preliminarų šilumos gamybos grafiką, numatytą Supirkimo tvarkos 27.4 papunktyje; 

Taukciono – šilumos aukciono dalyvio aukciono pasiūlyme nurodyta parduodamos ir (ar) 

gaminamos šilumos kaina už kurią aukciono dalyvis atitinkamą mėnesį pardavė ir (ar) gamino 

šilumą, Eur/MWh; 

pbiokuro – pagal Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau –

 Biokuro aprašas) apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos 

aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, 

Eur/MWh; 
 

11.2. už šilumą, pagamintą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) tretinio aktyviosios 

galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos 

aktyvavimo metu yra atsiskaitoma su ūkio subjektu pagal pagamintą šilumos kiekį: 

  (2) 

kur: 

CR
komp – ūkio subjektui, pagaminusiam šilumą elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) 

tretinio aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo 

užtikrinimo paslaugos aktyvavimo metu, mokama kompensacija Eur; 

QR – tretinio aktyviosios galios rezervo ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

rezervo užtikrinimo paslaugos aktyvavimo metu elektrinėje (kogeneraciniame įrenginyje) 

pagamintas šilumos kiekis, MWh; 

0,5 – kompensacijos dydžio nustatymo koeficientas. 

 

III SKYRIUS 

GAMINAMOS IR (AR) SUPERKAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS 

 

12. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu superka nepriklausomo šilumos gamintojo ir 

savo šilumos gamybos įrenginiuose pagamintą šilumą už kainą, nustatytą pagal šiuos principus: 

12.1. visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo 

valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimui naudojami naujausi Tarybos paskelbti 

Lyginamosios analizės rodikliai, kurie parengti vadovaujantis Šilumos gamybos, perdavimo, 

mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. 

liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens 

tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios 

analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamieji rodikliai). Lyginamieji rodikliai taikomi pagal 

tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas. 

Apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį 

taikomos A pogrupio reikšmės, o pagal 13.2 papunktį – B pogrupio. Nesant A pogrupio reikšmės, 

taikoma B pogrupio reikšmė, nesant B – taikoma A; 

12.2. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka nėra 

taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos kaina yra nustatoma laisvai, 



 

 

nepriklausomo šilumos gamintojo nuožiūra, tačiau neviršijant pagal Supirkimo tvarkos 13 punktą 

apskaičiuotų palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų; 

12.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra 

privaloma šilumos gamybos kainodara, toks nepriklausomas šilumos gamintojas dalyvaudamas 

šilumos aukcione privalo atsižvelgti į šilumos (produkto) gamybos leistiną pajamų sumą, Tarybos 

nustatytą, vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

12.4. šilumos tiekėjas, šilumos aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos vienetais 

pagamintiną šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei pagal Supirkimo tvarkos 13 punktą 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos 

aukcione atskirais šilumos gamybos vienetais, privalo atsižvelgti į šilumos (produkto) gamybos 

leistiną pajamų sumą, Tarybos nustatytą, vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

12.5. jei Taryba, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjui ar 

nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma 

šilumos gamybos kainodara, yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) 

neatitikimo dedamąją ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje,: 

12.5.1. tokio šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo galutinė šilumos aukcione 

parduodamos šilumos kaina yra mažinama šia dedamąja. Parduodamos ir (ar) gaminamos šilumos 

kaina yra koreguojama skelbiant šilumos aukciono rezultatus pagal Supirkimo tvarkos 27.6 

papunktį. Tarybos nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) dedamoji turi būti 

nurodoma šilumos aukciono dalyvio teikiamame pasiūlyme; 

12.5.2. jei toks nepriklausomas šilumos gamintojas teikia rezervinės šiluminės galios 

užtikrinimo paslaugą, šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąja 

(ct/kWh) mažinama galutinė atsiskaitymo už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos 

teikimą kaina. Toks galutinės rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos kainos mažinimas 

nurodomas atsiskaitymo už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos teikimą 

dokumentuose, išskiriant grąžinamą papildomai gautų pajamų sumą; 

12.5.3. nepriklausomas šilumos gamintojas gali iš karto (ne per šilumos (produkto) gamybos 

pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam 

nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų 

apimties skirtumo sumos. Apie tokį sprendimą ir jo įgyvendinimą nepriklausomas šilumos 

gamintojas raštu informuoja Tarybą ir šilumos tiekėją, be kita ko, nurodydamas jam nustatytą 

teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties 

skirtumo sumą bei grąžinimo planą; 

12.6. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo ir (ar) šilumos tiekėjo šilumos 

gamybos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų) metu pagamintos 

šilumos kaina nustatoma pagal Supirkimo tvarkos 12.2 papunktyje numatytą principą. 

13. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip:  

13.1. šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos 

laikantis šių principų: 

13.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos gamybos 

įrenginiais, naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(

3) 

kur: 

Tdujų – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų viršutinį 

šilumingumą į žemutinį šilumingumą; 



 

 

1,0 – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro 

lyginamosios sąnaudos 86,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos  

13.1.2 papunktyje numatytą formulę; 

qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros 

energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius 

rodiklius;  

pelektros – elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal 

Supirkimo tvarkos 13.1.6 papunktyje numatytą formulę;  

qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens 

suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainos šilumos gamybos 

dedamojoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;  

13.1.2. šiltuoju metų laikotarpiu apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas 

vertinama gamtinių dujų kaina pdujų yra apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
) 

 
(4) 

kur: 

pžaliavos – Tarybos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, įskaitant gamtinių 

dujų akcizą, Eur/MWh; 

pperdavimo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą 

dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai 

skelbiamus gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius, Eur/MWh. Apskaičiuojant vidutinę metinę 

gamtinių dujų perdavimo kainą nėra vertinamos sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų saugumo 

papildoma dedamąja bei užsakomųjų ar vartojimo gamtinių dujų pajėgumų užtikrinimu; 

pskirstymo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų skirstymo kaina už skirstomą dujų 

kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai 

skelbiamus gamtinių dujų skirstymo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą 

visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio 

piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh; 

13.1.3. jeigu šilumos tiekėjas šilumos gamybai nenaudoja gamtinių dujų, šiltuoju metų 

laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

  
 

(5) 

kur: 

Ts.k. – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skystą kurą naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh; 

0,90 – skystą kurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro 

lyginamosios sąnaudos 95,0 kgne/MWh, vnt. dalimis; 

ps.k. – Tarybos skelbiama faktinė vidutinė skysto kuro įsigijimo kaina, įskaitant ir faktines 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh, nustatoma vadovaujantis Metodikos nuostatomis; 

qelektros(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros 

energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius 

rodiklius; 

qvandens(Ns.k.) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens 

suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

13.1.4. tuo atveju, jei šilumos tiekėjas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos 

poreikio piko pajėgumus užtikrina naudojant kelis šilumos gamybos įrenginius, kurie degina 



 

 

skirtingą kurą, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

apskaičiuojamos kaip svertinė šilumos gamybos kintamoji dedamoji pagal formulę: 

 

  
 

(6) 

kur: 

Tsvert. – svertinės palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, ct/kWh; 

Ti – pagal Supirkimo tvarkos 13.1.1 ir 13.1.3 papunkčiuose numatytas formules apskaičiuota 

kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio palyginamosios sąnaudos, ct/kWh; 

yi – kurą i deginančio šilumos gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinė 

išraiška, proc., gaunama įvertinant konkrečiu šilumos gamybos įrenginiu pagaminamą šilumos kiekį 

bei konkretaus mėnesio prognozuojamą šilumos poreikį, MWh. Nustatant kurą i deginančio šilumos 

gamybos įrenginio pagaminamo šilumos kiekio procentinę išraišką, prioritetas yra teikiamas 

mažiausiai šilumos gamybos kainai. 

13.1.5. tuo atveju, kai šilumos tiekėjas, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 8.7 punktu, 

šilumos poreikio piko pajėgumams užtikrinti naudoja šilumos gamybos įrenginius, kurie nenaudoja 

gamtinių dujų arba skysto kuro ir tai yra suderinęs su Taryba raštu, palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamos pagal Supirkimo tvarkos 13.1.1 papunktyje numatytą 

formulę, įvertinant Lyginamuosius rodiklius. 

13.1.6. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama elektros energijos 

technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 
)                                               

 

(

7) 

kur: 

p el. įsigijimo – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool 

biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh); 

p. el. persiuntimo – elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina, nustatoma kaip galiojanti 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ trečiosios grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš 

žemosios įtampos elektros tinklų, vienos laiko zonos energijos dedamoji (ct/kWh); 

p VIAP –Tarybos nustatyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, taikoma 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo laikotarpiu (ct/kWh).  

13.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos 

pagal formulę: 

  
 

(8) 

kur:  

Tbiokuro – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos biokurą naudojančiame šilumos 

gamybos įrenginyje, ct/kWh; 

VCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji, ct/kWh; 

FCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji, ct/kWh; 

13.2.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji 

dedamoji apskaičiuojama pagal formulę: 

 
 

(9

) 

kur: 

pkt – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų 

tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos, 

laboratorinių tyrimų ir pan.) sąnaudos yra lygios 0,02 ct/kWh; 



 

 

1,03 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas, kai kuro lyginamosios 

sąnaudos 83,5 kgne/MWh, vnt; 

pbiokuro – pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos 

apskrityje ar šalyje, Eur/MWh; 

qelektros(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos 

suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

qvandens(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas 

technologinėms reikmėms, m3/MWh, nustatomas pagal Lyginamuosius rodiklius; 

13.2.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji 

dedamoji apskaičiuojama pagal formulę: 

 

 

(10) 

 

kur:  

Kbiokuro – 1 MW galios biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio ilgalaikio turto 

pradinė vertė, lygi 336 000 Eur; 

y – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio nusidėvėjimo laikotarpis, lygus 

16 metų; 

r – investicijų grąžos norma, apskaičiuota taikant palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu ir 

palyginamųjų sąnaudų skaičiavimui skirtus Tarybos viešai skelbiamus duomenis investicijų grąžos 

normai apskaičiuoti, proc. Nuosavo kapitalo grąža (proc.) apskaičiuojama pagal Investicijų grąžos 

normos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 

„Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 9 punktą, formulėse 

naudojamam dydžiui (finansinio sverto neturinti beta βU) nustatyti taikant šios metodikos 9.3.7 

papunktį. 

CDU – metinio darbo užmokesčio fondo (darbuotojų skaičiui, apskaičiuotam pagal 

Lyginamąjį rodiklį šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje 

priskirtam sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.) bei šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų 

skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.), taikant palyginamųjų šilumos 

gamybos sąnaudų skaičiavimo metu Lietuvos statistikos departamento paskutinį skelbiamą elektros, 

dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus (šalies ūkis be individualiųjų įmonių) vidutinį 

darbo užmokestį) sąnaudos, Eur/MW; 

CM(Nb) – vidutinės biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio einamojo remonto ir 

aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui 

(Eur/MW), nustatomos pagal Lyginamuosius rodiklius;  

CKt(Nb) – vidutinės biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio kitos pastoviosios 

sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios vienetui (Eur/MW), 

nustatomos pagal Lyginamuosius rodiklius; 

VKI – mėnesinis vartotojų kainų indekso pokytis kalendorinį mėnesį, einantį prieš 

palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo kalendorinį mėnesį, palyginti su Lyginamųjų 

rodiklių kalendorinių metų gruodžio mėnesiu, vnt. dalimis, nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

statistikos departamento viešai prieinama Infliacijos skaičiuokle;  

8600 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio maksimalus darbo valandų skaičius 

per metus; 

MPL – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo 

laipsnis, nustatomas: 

13.2.2.1. sistemose, neatitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimų – 0,45; 

13.2.2.2. sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus, pagrindinio 

šilumos aukciono – 0,45, šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo – 0,20;  



 

 

13.3. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunkčio reikalavimus apskaičiuotos 

palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos šiltuoju metų laikotarpiu yra didesnės nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.2 papunktį apskaičiuotos šaltojo laikotarpio palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos, šiltuoju metų laikotarpiu yra taikomos pagal Supirkimo tvarkos 13.2 papunktį 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos; 

13.4. tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia vienas nepriklausomas 

šilumos gamintojas, o šilumos tiekėjas eksploatuoja šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik 

piko ir (ar) rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba šilumos gamybos įrenginių 

neeksploatuoja ir perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiais yra lygios to nepriklausomo šilumos 

gamintojo vidutinei metinei šilumos gamybos kainai, apskaičiuotai pagal nepriklausomo šilumos 

gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias, įvertinus atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos 

prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos apskrityje ar šalyje, Eur/MWh. 

Nepriklausomas šilumos gamintojas apie naujai nustatytas arba pasikeitusias šilumos kainų 

dedamąsias informuoja šilumos tiekėją iš karto, kai Taryba nutarimu konstatuoja, kad jos nustatytos 

be pažeidimų. Jeigu tokiam nepriklausomam šilumos gamintojui Taryba dar nėra patvirtinusi 

šilumos gamybos kainos dedamųjų (formulės), taikomos pagal šios Supirkimo tvarkos 13 punktą 

apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

13.5. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 13.2 papunktį. Tuo atveju, jei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.2 papunkčio reikalavimus apskaičiuotos šilumos aukcionų dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra didesnės nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šilumos 

aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį.  

14. Šilumos tiekėjas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje Šilumos aukciono 

reglamente nustatyta tvarka ne vėliau kaip 14 einamojo kalendorinio mėnesio dieną (jei 14 

kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, tuomet artimiausią po jos einančią darbo dieną) 

deklaruoja pirmąjį mėnesį po einamojo mėnesio taikomas palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 13 punkte numatytus principus bei informaciją, 

susijusią su šilumos aukciono organizavimu: 

14.1. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikį, MWh;  

14.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio vidutinį valandinį 

grafiką, sudaromą pagal paskutinių trejų metų konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

šilumos vidutinį valandinį poreikį, ir jam sudaryti naudojamus duomenis (Excel formatu);  

14.3. pirmojo mėnesio po einamojo planuojamą supirkti šilumos kiekį šilumos aukcione;  

14.4. pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį apskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

14.4.1. Supirkimo tvarkos 13.1.2 papunktyje numatytą gamtinių dujų kainą Eur/MWh ir jos 

apskaičiavimui naudotas dedamąsias ir (arba) 13.1.3 papunktyje numatytą skysto kuro kainą 

Eur/MWh;  

14.4.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros 

energijos technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

14.4.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

14.5. pagal Supirkimo tvarkos 13.2 ir 13.4 papunkčius apskaičiuotas palyginamąsias šilumos 

gamybos sąnaudas ir jų apskaičiavimui naudotų koeficientų dydžius: 

14.5.1. pagal Biokuro aprašą apskaičiuotos ir skelbiamos atitinkamo mėnesio, kuriam 

organizuojamas šilumos aukcionas, prognozuojamos mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainos 

apskrityje ar šalyje, Eur/MWh; 



 

 

14.5.2. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą elektros 

energijos technologinėms reikmėms kainą ct/kWh; 

14.5.3. šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertintą vandens 

technologinėms reikmėms kainą, Eur/m3; 

14.5.4. Supirkimo tvarkos 13.4 papunktyje nurodytoje centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemoje, nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinę metinę šilumos gamybos kainą, apskaičiuotą 

pagal nepriklausomo šilumos gamintojo nustatytas šilumos kainų dedamąsias. 

15. Aukciono dalyviai deklaruoja Operatoriui ir esant poreikiui atnaujina šiuos duomenis, o 

Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje juos paskelbia:  

15.1. Šilumos tiekėjas: 

15.1.1. Maksimalų centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikį;  

15.1.2. Supirkimo tvarkos 7 punkte numatytų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo 

pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

15.1.3. Supirkimo tvarkos 8.3 papunktyje numatytų/pakoreguotų rezervinę šilumos gamybos 

galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą; 

15.1.4. Supirkimo tvarkos 27.2.7 papunktyje numatytą šilumos gamybos įrenginių sąrašą, 

kuriame pateikiami šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą 

šilumos kiekio apskaitą arba su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal 

Supirkimo tvarkos 8.9 papunktį, ir kuriais šilumos tiekėjas dalyvauja arba ketina dalyvauti šilumos 

supirkimo aukcione; 

15.1.5. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose turi būti taikomos palyginamosios 

šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuotos pagal Supirkimo tvarkos 13.4 papunktį; 

15.1.6. Šilumos trasų, gamybos pajėgumų (įskaitant nepriklausomų šilumos gamintojų) 

planuojamus remonto ir hidraulikos bandymų grafikus. 

15.2. Nepriklausomas šilumos gamintojas: 

15.2.1. Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtus nepriklausomų šilumos 

gamintojų valdomus šilumos gamybos vienetus, išskiriant šilumos gamybos vienetus, turinčius 

atskirą šilumos kiekio apskaitą, bei nurodoma nepriklausomo šilumos gamintojo suminė šilumos 

gamybos vienetų galia (MW); 

15.2.2. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ir preliminarias šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartis. Operatoriui pateiktos šiame papunktyje numatytos sutartys šilumos aukciono informacinėje 

sistemoje viešai neskelbiamos, jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas nurodo, kad sutartis 

konfidenciali. 

 

IV SKYRIUS 

ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA 

 

16. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas, pagal vartotojų 

šilumos poreikį ir šilumos tiekimo tinklo darbo režimą nustatydamas savo šilumos gamybos 

įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią, visais 

atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos V skyriaus reikalavimus. 

17. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio 

parametrų nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą 

šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus. 

18. Šilumos tiekėjas prognozuoja centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galios balansą.  

19. Nepriklausomi šilumos gamintojai pagamintą šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemą tiekia laikydamiesi Sąvade numatytų šilumos kokybės parametrų ir vykdo centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos dispečerio nurodymus. Nepriklausomi šilumos gamintojai atsako už 

šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatytą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos 

tiekimą ties šilumos pirkimo–pardavimo riba visą mėnesį, kurį yra superkama šiluma. 

 

V SKYRIUS 



 

 

ŠILUMOS SUPIRKIMO PRIORITETŲ NUSTATYMAS 

 

20. Jeigu šilumos aukciono dalyviai šilumos aukcione taiko skirtingas šilumos kainas, iš 

šilumos aukciono dalyvių šiluma superkama teikiant prioritetą mažiausiai kainai. 

21. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas taiko vienodą šilumos 

kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti iš savo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) nepriklausomų 

šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės: 

21.1. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginančių atliekas; 

21.2. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos (kogeneracijos) įrenginių, naudojančių 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginančių atliekas; 

21.3. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų; 

21.4. atliekinę – iš pramonės įmonių; 

21.5. iš didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

21.6. iš kogeneracijos įrenginių, naudojančių iškastinį kurą; 

21.7. iš iškastinio kuro katilinių. 

22. Šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, 

tik atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą už kainą, 

atitinkančią Supirkimo tvarkos 12 punkto reikalavimus. 

23. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas šilumos aukciono dalyviui, 

užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį, kuris vertinamas pagal 

licencijos ar sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį, o tokios sutarties 

pratęsimo atveju - sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpį, metais, vertinant tik pilnus galiojimo 

metus. Sutarties ar sutarties pratęsimo galiojimo laikotarpis nustatomas kaip laikotarpis tarp 

sutarties ar jos pratęsimo įsigaliojimo ir pabaigos datų. Neterminuotoms licencijoms ar šilumos 

pirkimo-pardavimo sutartims pagal šį punktą nustatomas vienodas aukščiausias prioritetas. 

Preliminarių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių atveju visais atvejais laikoma, kad jų galiojimo 

trukmė yra vieneri metai, išskyrus atvejus, kai tokiose sutartyse nurodyta kita galiojimo trukmė.  

24. Jeigu šilumos aukciono dalyvis sutinka, jis gali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) 

netinkamo veikimo gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos gamybos vieneto kitais jo ir 

(ar) pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą susijusių asmenų grupei priklausančiais 

šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais už balansuojamo šilumos gamybos 

vieneto šilumos aukcione pasiūlytą kainą (ct/kWh). Apie tokį sprendimą šilumos aukciono dalyvis 

kuo skubiau raštiškai ar kitomis įprastai naudojamomis ryšio priemonėmis privalo informuoti 

šilumos tiekėją, nurodydamas šilumos gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos 

vienetą, šilumos gamybos sumažinimo ir (ar) nutraukimo priežastis, laikotarpį bei šilumos gamybos 

vienetą, kuriuo būtų atliekamas balansavimas. Kitais atvejais to šilumos aukciono dalyvio dėl 

gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos vienetą, 

laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos supirkimo prioritetų, balansuoja kiti 

šilumos aukciono (-ų) dalyviai.  

25. Nesant galimybės balansavimą atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos 

gamybos vienetais, balansavimui naudojami šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo 

užtikrinimo pajėgumai.  

 

VI SKYRIUS 

ŠILUMOS AUKCIONO VYKDYMAS 

 

26. Šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais šilumos gamyba yra vykdoma 

tik tuomet, kai tokiais įrenginiais pagaminta šiluma superkama laikantis Supirkimo tvarkos 27 ir 

(ar) 40 punkto reikalavimų ir jei tie įrenginiai neatlieka šilumos poreikio piko pajėgumų ar 

rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugos. 



 

 

27. Šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiui patenkinti, kai konkrečioje 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, yra 

gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu, neviršijant centralizuoto aprūpinimo šiluma 

sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, 

laikantis šių reikalavimų: 

27.1. Šilumos aukcioną šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo 

Operatorius. Operatorius kiekvieną mėnesį šilumos aukciono informacinėje sistemoje, Šilumos 

aukciono reglamente numatytais terminais paskelbia: 

27.1.1. šilumos aukciono vykdymo datą ir laiką; 

27.1.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas ir joms apskaičiuoti naudojamus šilumos tiekėjo pagal Supirkimo tvarkos 14 punktą 

deklaruotus duomenis; 

27.1.3. prognozuojamą sistemos šilumos poreikį; 

27.1.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui 

– šilumos aukciono rezultatus. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminas negali būti 

ankstesnis kaip palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje data bei ne vėlesnis kaip kita darbo diena po Supirkimo tvarkos 14 punkte 

nustatyto palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų deklaravimo termino pabaigos. 

27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono 

duomenų valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus: 

27.2.1. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose nurodomas konkretaus šilumos gamybos 

vieneto pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinas (-i) šilumos kiekis (-iai) (MWh) bei kiekvieno 

siūlomo šilumos kiekio šilumos gamybos kaina (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu: 

27.2.1.1. sistemose, neatitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimų, su kiekvienu 

šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 2-jų pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų 

šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis ir atskiros paros konkretaus šilumos gamybos vieneto 

pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu negali viršyti to šilumos 

gamybos vieneto maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos 

kiekio (MWh); 

27.2.1.2. sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus, su kiekvienu 

šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 2-jų pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų 

šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis ir atskiros paros konkretaus šilumos gamybos vieneto 

pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti: šaltuoju metų laikotarpiu 70 proc. nuo maksimalia 

šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh), šiltuoju metų 

laikotarpiu – maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio 

(MWh); 

27.2.1.3. sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus, 

kogeneracinių (elektros ir šilumos gamybos) įrenginių atveju vertinama pagal per paskutinius 12 

mėnesių pasiūlytą didžiausią mėnesinį šilumos gamybos kiekį nustatyta vidutinė valandinė galia 

veikiant efektyviu kogeneraciniu rėžimu. Jei kogeneracinių (elektros ir šilumos gamybos) įrenginių 

projektinė šilumos gamybos galia veikiant efektyviu kogeneraciniu režimu yra didesnė nei pagal per 

paskutinius 12 mėnesių pasiūlytą didžiausią mėnesinį šilumos gamybos kiekį nustatyta vidutinė 

valandinė galia veikiant efektyviu kogeneraciniu rėžimu, Tarybos raštišku pritarimu šilumos 

gamybos galia gali būti vertinama kaip projektinė, veikiant efektyviu kogeneraciniu (elektros ir 

šilumos gamybos) režimu; 

27.2.2. mažiausią kainą turinčiu pasiūlymu turi būti siūlomas ne mažesnis nei konkretaus 

šilumos gamybos vieneto minimalia galia (MW) galimas pagaminti paros šilumos kiekis (MWh); 

27.2.3. konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas pirmąjį mėnesį po einamojo 

pagamintinas šilumos kiekis pateikiamas paros tikslumu (nurodomas kas parą gamintinas šilumos 

kiekis (MWh). 

27.2.4. kiekvienam aukciono dalyvio pasiūlymui aukciono duomenų valdymo sistemoje 

priskiriamas atitinkamas numeris pasiūlymų eilėje; 



 

 

27.2.5. šilumos tiekėjas šilumos aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas 

šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos 

gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis; 

27.2.6. šilumos tiekėjas ar nepriklausomas šilumos gamintojas, sudaręs jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį su įmone, turinčia ir galinčia į tinklą patiekti jos veiklos procese susidarančios 

šilumos, tačiau nevykdančia šilumos ir (ar) elektros gamybos, šilumos tiekimo ar nepriklausomo 

šilumos gamintojo veiklos, turi teisę Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje užregistruoti bendrą 

su tokia įmone šilumos gamybos vienetą ir su juo šilumos aukcione teikti šilumos gamybos 

pasiūlymus. Iš tokios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties negali kilti Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatyme įtvirtintų draudžiamų konkurenciją ribojančių susitarimų; 

27.2.7. aukcionų dalyvių šilumos gamybos vienetų, kuriais šilumos aukcione teikiami 

pasiūlymai, pagaminto ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos kiekio apskaita 

turi būti atskira arba pagal Supirkimo tvarkos 8.9 papunktį jų šilumos paskirstymo principai 

suderinti su Taryba, ir šie šilumos gamybos vienetai turi būti deklaruoti Operatoriaus šilumos 

aukciono sistemoje; 

27.2.8. pasibaigus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius 

sudaro šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą 

prioritetų eilę bei aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais pirmąjį mėnesį po 

einamojo planuojamais parduoti šilumos kiekiais, kuriuos šilumos aukciono duomenų valdymo 

sistemoje pateikia šilumos tiekėjui. Šilumos tiekėjui pateikiamame sąraše negali būti nurodomos 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymuose pateiktos šilumos kainos;  

27.3. Operatorius privalo užtikrinti, kad šilumos aukciono dalyvių pasiūlymai, kuriuose 

nurodomos šilumos kainos neatitinka Supirkimo tvarkos 12.1 papunktyje numatytų reikalavimų, 

nebūtų priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui; 

27.4. Iš šilumos aukciono dalyvių prognozuojamas superkamas šilumos kiekis konkretų 

mėnesį nustatomas pagal šilumos tiekėjo sudaromą preliminarų šilumos gamybos grafiką. 

Preliminarus šilumos gamybos grafikas sudaromas laikantis šių principų:  

27.4.1. preliminariame šilumos gamybos grafike turi būti įvertinamas prognozuojamas 

mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, šilumos galios poreikis, nustatomas ne 

retesniu kaip 6 valandų tikslumu, atsižvelgiant į paskutinių trejų kalendorinių metų faktinį šilumos 

poreikį, naujai prijungtus ar atjungtus šilumos vartotojus, šilumos perdavimo tinklo technologinius 

apribojimus bei šilumos perdavimo tinklo apribojimus atsirandančius dėl planinių šilumos 

perdavimo tinklo remonto ar priežiūros darbų; 

27.4.2. preliminariame šilumos gamybos grafike numatomas prognozuojamas šilumos 

gamybos įrenginių šilumos gamybos režimas bet kuriame grafiko taške turi atitikti prognozuojamą 

šilumos vartotojų šilumos poreikį (MW): 

27.4.2.1. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos 

gamybos įrenginių galia yra pakankama ir šių įrenginių techninės charakteristikos leidžia užtikrinti, 

kad suminė planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos 

gamybos grafiko taške atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos gamyba yra numatoma tik 

šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomais įrenginiais; 

27.4.2.2. tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės užtikrinti, jog suminė 

planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos gamybos 

grafiko taške atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos tiekėjas numato šilumos gamybą 

šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais, atliekant šilumos perdavimo tinklo 

balansavimą pagal Sąvado nuostatas; 

27.4.2.3. tais atvejais, kai šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių valdomų šilumos 

gamybos įrenginių galia nėra pakankama prognozuojamam šilumos poreikiui patenkinti, trūkstamas 

šilumos kiekis yra gaminamas šilumos poreikio piko pajėgumais;  

27.4.2.4. tuo atveju, jei pagal Supirkimo tvarkos 27.4.2.3 papunktį nustatyta šilumos 

gamybos įrenginių suminė galia nėra pakankama visam sistemos poreikiui patenkinti, yra 



 

 

naudojami rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai ir (arba) rezervinės šiluminės galios užtikrinimo 

paslaugą teikiantys įrenginiai; 

27.4.2.5. centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 

31 punkto reikalavimus, šaltuoju metų laikotarpiu balansavimo šilumos poreikis užtikrinamas 

atsižvelgiant į vyksiančių šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio rezultatus, 

vadovaujantis Supirkimo tvarkos 40 punkto reikalavimais; 

27.4.2.6. nustatant iš aukciono dalyvių superkamus šilumos kiekius, visais atvejais turi būti 

laikomasi Supirkimo tvarkos V skyriuje nustatytų šilumos supirkimo prioritetų reikalavimų;  

27.4.3. šilumos tiekėjas kiekvieno šilumos aukcione pranešimą pateikusio dalyvio šilumos 

gamybos įrenginio šilumos gamybos režimą (MW) nustato vadovaudamasis Operatoriaus pateikta 

šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile bei atsižvelgdamas į šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje 

nustatytą šilumos gamybos galią. Šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių atveju yra 

vertinama šilumos gamybos įrenginių galia, nurodyta šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos 

aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotame eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių 

sąraše; 

27.4.4. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką negali būti viršijama konkretaus 

šilumos aukciono dalyvio pateiktuose pasiūlymuose nurodyta parduodamo paros šilumos kiekio 

suma, MWh; 

27.4.5. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinami šilumos 

perdavimo tinklo apribojimai dėl šilumos pralaidumo ir (ar) hidraulinio režimo; 

27.4.6. sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinamas Sąvade 

numatytas suvestinis visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, 

darbų grafikas bei dėl šiame grafike pateikiamų darbų atsirandantys šilumos gamybos ir (ar) 

perdavimo apribojimai; 

27.5. Šilumos tiekėjas, šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje gavęs Operatoriaus 

informaciją pagal Supirkimo tvarkos 27.2.8 papunktį ir vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 

27.4 papunkčiu nustatęs prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos 

kiekius, juos, kartu su sprendimo protokolu bei preliminariu šilumos gamybos grafiku, deklaruoja 

šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje;  

27.6. Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia galutinius šilumos 

aukciono rezultatus, kuriame pateikia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus su nurodytais šilumos 

kiekiais bei kainomis, šilumos tiekėjo nurodytus planuojamus supirkti šilumos kiekius, šilumos 

tiekėjo surašyto šilumos kiekių nustatymo protokolo kopiją bei preliminarų šilumos gamybos 

grafiką. Šilumos aukciono dalyviai, paskelbus rezultatus, šilumos aukciono reglamente nustatyta 

tvarka yra informuojami atskirai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje apie iš kiekvieno 

dalyvio planuojamus supirkti šilumos kiekius;  

27.7. Jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai, viršija 

bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o du ar daugiau šilumos 

aukciono dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos 

V skyriuje nurodytus prioritetus, iš tokių gamintojų superkamas šilumos kiekis yra nustatomas 

proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai. 

28. Tuo atveju, jei konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia vienas 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kurio šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja 

šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba 

šilumos gamybos įrenginių neeksploatuoja ir perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo 

paslaugą, šilumos aukcionas yra organizuojamas tik superkamos šilumos kainai nustatyti, priimant, 

jog nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins visą šilumos kiekį reikalingą šilumos vartotojų 

poreikiui patenkinti. 

29. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad šilumos aukcione aukciono dalyvis pateikė pasiūlymą, 

neatitinkantį Supirkimo tvarkos 27.2 papunkčio reikalavimų, jo pasiūlymas yra anuliuojamas. 



 

 

30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 

31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi 

šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo. Operatorius, vadovaudamasis šilumos 

aukciono sistemoje deklaruotais duomenimis, įvertina sistemos atitiktį Supirkimo tvarkos 31 punkte 

nurodytoms sąlygoms, ir apie tai bei šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

vykdymo pradžią, likus ne mažiau nei 1 mėn. iki šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio 

sistemoje vykdymo pradžios, informuoja tos šilumos tiekimo sistemos šilumos aukciono dalyvius ir 

Tarybą. 

31. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo 

sąlygos: 

31.1. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje 

registruota ne mažiau nei 5 šilumos aukciono dalyviai (neįskaitant vien tik šilumos poreikio piko ir 

rezervinius šilumos gamybos pajėgumus bei iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos 

įrenginius valdančių dalyvių); 

31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono 

sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių (neįskaitant šilumos poreikio piko ir rezervinių 

šilumos gamybos pajėgumų bei iškastinį kurą naudojančių įrenginių) maksimalios galios suma 

(MW) sudaro daugiau nei 100 proc. sistemos ateinančių 12 mėn. prognozuojamo šilumos poreikio, 

Supirkimo tvarkos 44 punkto nustatyta tvarka šilumos tiekėjo deklaruojamo Operatoriaus šilumos 

aukciono sistemoje, didžiausią šilumos poreikį turinčio mėnesio vidutinės šilumos galios (MW); 

31.3. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nei vienas Operatoriaus šilumos aukciono 

sistemoje registruotas aukciono dalyvio įrenginys neužima daugiau nei 50 proc. atitinkamos 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rinkos dalies, nustatytos atsižvelgiant į per paskutinius 

12 mėnesių toje šilumos tiekimo sistemoje parduotą šilumos kiekį.  

32. Esant ekonominiam–techniniam tam tikros, Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimų 

neatitinkančios, centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rinkos dalyvių (šilumos tiekėjo ir (ar) 

nepriklausomų šilumos gamintojų) pagrindimui, Taryba gali leisti vykdyti šilumos aukcionus dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo toje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Toks 

sprendimas priimamas su Taryba suderinus raštu ir galioja kol nepasikeičia pagrindime nurodytos 

sąlygos, apie kurių pasikeitimus pagrindimą pateikę rinkos dalyviai privalo Tarybą informuoti raštu. 

Atliekant ekonominį–techninį pagrindimą (vertinimą), turi būti pagrista šilumos aukcionų dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo nauda, siekiant ŠŪĮ 1 straipsnio 2 dalyje numatytų 

tikslų. Taryba apie savo priimtą sprendimą leisti/neleisti vykdyti šilumos aukcionus dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo informuoja pagrindimą pateikusius rinkos dalyvius ir 

Operatorių. 

33. Šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo šilumos aukciono 

reglamente nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Operatorius. Operatorius šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje, Šilumos aukciono reglamente numatytais terminais, paskelbia: 

33.1. šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo datą ir laiką; 

33.2. konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos aukcionų dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas; 

33.3. prognozuojamą sistemos balansavimo šilumos poreikį; 

33.4. šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų pateikimo terminą bei įvykus šilumos aukcionui 

dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo – šilumos aukciono rezultatus.  

34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja, o 

Operatorius paskelbia, prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

balansavimo šilumos poreikį: 

34.1. laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 1 d. iki 7 d. – likus 4 dienom iki kalendorinio mėn. 

1 dienos; 

34.2. laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 8 d. iki 14 d. – 3 kalendorinio mėn. dieną; 

34.3. laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 15 d. iki 21 d. – 10 kalendorinio mėn. dieną; 



 

 

34.4. laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 22 d. iki kalendorinio mėn. pabaigos – 17 

kalendorinio mėn. dieną.  

35. Jeigu balansavimo šilumos poreikio paskelbimo diena yra nedarbo diena, balansavimo 

šilumos poreikis skelbiamas artimiausią antrą darbo dieną, einančią prieš 34 punkte nurodytą 

balansavimo šilumos poreikio paskelbimo dieną. 

36. Šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdomi sekančią darbo 

dieną po balansavimo šilumos poreikio paskelbimo dienos.  

37. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo metu šilumos gamybos 

pasiūlymai teikiami mutatis mutandis taikant Supirkimo tvarkos 27.2.1–27.2.7 papunkčių nuostatas, 

išskyrus: 

37.1. kad su kiekvienu šilumos gamybos vienetu gali būti pateiktas vienas pasiūlymas ir 

konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti 30 proc., 

padaugintų iš k koeficiento, nuo maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo 

pagaminti šilumos kiekio (MWh);  

37.2. k koeficientas nustatomas: 

 
kur: 

Qpasiūl – šilumos gamybos vieneto aukcione pasiūlytas šilumos kiekis (negali viršyti 70 proc. 

nuo maksimalia galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh), MWh; 

Qmaks –  šilumos gamybos vieneto maksimalia galia (MW) veikiant galimas pagaminti 

šilumos kiekis, MWh. 

38. Operatorius privalo užtikrinti, kad šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo dalyvių pasiūlymai, kuriuose nurodomos šilumos kainos yra didesnės nei pagal 

Supirkimo tvarkos 13.5 papunktį nustatytos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nebūtų 

priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui. 

39. Pasibaigus šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo dalyvių 

pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei 

aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais atitinkamo šilumos aukciono dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo laikotarpiu planuojamais parduoti šilumos kiekiais ir 

kainomis, kuriuos Aukciono reglamento nustatyta tvarka pateikia šilumos tiekėjui ir paskelbia 

šilumos aukciono informacinėje sistemoje. 

40. Balansavimo šilumos poreikis tenkinamas superkant šilumą pagal šilumos aukciono (-ų) 

rezultatus laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų prioritetų, pirmenybę teikiant 

pagrindiniame aukcione pasiūlytam kiekiui. Nesant galimybės balansavimo šilumos poreikį 

patenkinti pagal pagrindinio šilumos aukciono rezultatus, tinklas balansuojamas pagal šilumos 

aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatus.  

41. Iš šilumos aukciono dalyvių superkami balansavimo šilumos kiekiai (balansavimo 

šilumos gamybos režimas (MW)) nustatomi šilumos tiekėjo sudaromuose dispečerinio šilumos 

gamybos valdymo planuose. 

42. Iš šilumos aukciono dalyvių negali būti superkamas didesnis nei konkretaus aukciono 

dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, 

MWh. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

43. Šilumos tiekėjas Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje deklaruoja, o Operatorius paskelbia informaciją apie paskutinių 12 mėnesių 

faktinį šilumos poreikį, kiekvieną mėnesį savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš 



 

 

kiekvieno šilumos aukciono dalyvio pagal atitinkamą kainą šilumos aukcione ir šilumos 

aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio nupirktą šilumos kiekį atskirose centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemose. Sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus, šilumos 

tiekėjas turėtų nustatyti kas parą faktiškai pagamintą šilumos kiekį, ši informacija deklaruojama ir 

skelbiama paros tikslumu. Pagal šilumos aukcione pateiktą (-us) pasiūlymą (-us) šilumos tiekėjo 

eksploatuojamais šilumos gamybos įrenginiais pagamintas šilumos kiekis nurodomas prie iš 

šilumos aukciono dalyvių supirktų šilumos kiekių. 

44. Šilumos tiekėjas privalo Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos aukciono 

informacinėje sistemoje deklaruoti informaciją apie kiekvienoje valdomoje centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemoje ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus 

šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais 

šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius. 

45. Šilumos tiekėjas privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemą taip, kad sudarytų objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi šilumos 

perdavimo tinklais sąlygas visiems šilumos gamintojams. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas negali diskriminuoti nepriklausomų šilumos 

gamintojų, bloginti šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąlygas, mažinti 

superkamus kiekius, riboti vartotojų šilumos poreikius ar sudaryti sąlygas papildomoms šilumos 

gamybos įrenginių prijungimo išlaidoms atsirasti, kurias turėtų padengti nepriklausomas šilumos 

gamintojas. 

46. Šilumos tiekėjas negali reikalauti į šilumos pirkimo–pardavimo sutartį įtraukti tokias 

sąlygas, kurios diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas 

tiekti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, 

palyginti su šilumos tiekėjo gamybos padalinio turimomis sąlygomis, taip pat nepagrįstai mažintų 

superkamus iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti 

papildomoms nepriklausomų šilumos gamintojų išlaidoms, įskaitant sąlygas: 

46.1. reikalaujančias, kad nepriklausomas šilumos gamintojas padengtų tokias šilumos 

tiekėjo sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas jau yra įtraukęs į šilumos kainą, nustatomą pagal 

Metodiką; 

46.2. leidžiančias apriboti šilumos tiekėjo atsakomybę už Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytos pareigos supirkti šilumą iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų nevykdymą; 

46.3. nustatančias neproporcingo dydžio sankcijas nepriklausomiems šilumos gamintojams 

už šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų netinkamą vykdymą. Skiriamos sankcijos dydis 

negali būti didesnis nei dėl nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmų ar neveikimo padaryta žala 

(šilumos tiekėjo nuostoliai) išskyrus Sąvade numatytas balansavimo sąnaudas; 

46.4. numatančias nepriklausomam šilumos gamintojui papildomų baudų taikymą už 

pertrauktą šilumos tiekimą dėl avarinių situacijų apie kurias nepriklausomas šilumos gamintojas 

informuoja šilumos tiekėją iki Sąvade numatyto dispečerinio valdymo grafiko paskelbimo, išskyrus 

Sąvade numatytas balansavimo sąnaudas. 

47. Nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ne teismo tvarka nagrinėja Taryba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu. 

48. Asmenys, pažeidę šios Supirkimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

49. Taryba iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą 

reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti. 

50. Tarybos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

_______________ 
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TN: tn  

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL NAUDOJIMOSI AKCINĖS BENDROVĖS „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ 

PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO 

2022 m. liepos 29 d. Nr. O3E-1088 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 49 straipsnio 3 dalimi, 

Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių 

dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo 

sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“, 20 ir 

21 punktais bei atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ 2022 m. liepos 15 d. raštą Nr. 7-101-831, 2022 

m. liepos 27 d. raštą Nr. 7-103-875, 2022 m. liepos 28 d. raštą Nr. 7-103-881 ir Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir 

stebėsenos skyriaus 2022 m. liepos 28 d. pažymą Nr. O5E-982 „Dėl Naudojimosi AB „Amber 

Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, Taryba n u t a r i a: 

1. Derinti Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles 

(pridedama). 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu suderintos AB „Amber Grid“ Naudojimosi gamtinių 

dujų perdavimo sistema taisyklės taikomos gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumų 

paskirstymui, užsakymui ir kitiems Taisyklėmis reguliuojamiems santykiams dėl pasinaudojimo 

pajėgumais, kurių panaudojimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 1 d.  

3. Nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. pripažinti netekusiu galios 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimą 

Nr. O3E-1782 „Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

sistema taisyklių derinimo“. 

4. Nustatyti, kad: 

4.1. iki šio nutarimo priėmimo dienos galiojančios AB „Amber Grid“ Naudojimosi 

gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės taikomos tik gamtinių dujų perdavimo sistemos 

pajėgumams, kurių nustatytas panaudojimo laikotarpis tęsiasi iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

4.2. šiuo nutarimu suderintos Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

sistema taisyklės taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos. 

4.3. šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas                          Jonas Makauskas 
________ 

 

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-I-5-1 priedas 2022-08-01.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6db807500f2f11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6db807500f2f11edb4cae1b158f98ea5
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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 

 

 

 

Aplinkos ministerijai 

 

 

                     2022-07-27      Nr. (21)-SD-490 

                   Į 2022-07-08  Nr. 14-D8(E)-3674 

 

DĖL ĮSAKYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 

 

 Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su Aplinkos ministerijos parengtais Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. 

lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų 

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 

metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir 

klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti 

klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu. 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos 

kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui (toliau – Projektas) teikiame 

šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad priklausomos jungimo schemos šilumos punktai yra įrengti ne 

tik daugiabučiuose namuose, siekiant mažinti energijos praradimus perdavimo tinkluose bei 

svarstyti galimybes šilumos tiekėjams pereiti prie žematemperatūrio energijos tiekimo, Projekto 

6.1 papunktį siūlytina papildyti ir numatyti, kad paramos gavėjas būtų ne tik daugiabučio namo 

savininkas, bet ir individualaus (vienbučio, dvibučio) gyvenamojo namo savininkas. Nesant 

galimybių pakeisti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašą, būtų tikslinga numatyti 

galimybę finansuoti priklausomų šilumos punktų pakeitimą pagal kitas vienbučių ir dvibučių 

namų savininkams taikomas programas. 

2. Savivaldybės siūlo Projekto 18 punktą papildyti nuostata, kad prie tinkamų finansuoti 

išlaidų būtų priskirtas ir naujo šilumos įvado įrengimas, kai keičiamas grupinis šilumos punktas ir 

įrenginėjami atskiri nauji šilumos punktai susijusiuose šilumos tiekimu namuose. 

 

 

Direktorė            Roma Žakaitienė 

 

 

 
G. Kuštan, mob. 8 61144636, el. p. gabriela.kustan@lsa.lt 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/39a3faa00d8611edbfe9c72e552dd5bd
mailto:gabriela.kustan@lsa.lt
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VERT 2022-07-28 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų 

nustatymo metodikos pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Šilumos 

kainų nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ, ir Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo 

PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki rugpjūčio 16 dienos. 

Metodika keičiama, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, rinkos 

dalyvių pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguojant į reikšmingus 

energijos išteklių kainų pokyčius. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimas inicijuojamas kaip 

susijusio teisės akto pakeitimas. 

Siūlomi esminiai Metodikos pakeitimai: 

1. Vartotojams taikoma šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, kintamosios ir papildomos 

dedamųjų, apskaičiuojama kas mėnesį vadovaujantis nustatytomis šilumos kainos 

dedamosiomis, atsižvelgiant į pakitusias vidutinę svertinę kuro ir perkamos šilumos 

kainas. Atitinkamai pakeistos Metodikos 16, 19, 21, 33, 34, 93, 94 ir 95 formulės, 

numatant, kad kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas kaip vienas 

skaičius, t. y. nėra skaidomas į atskiras kuro rūšis.  

2. Kai šilumos tiekėjo atitinkamo suvartoto energijos išteklių biržoje ar gamtinių dujų 

biržoje įsigyto kuro rūšies (žaliavos) vidutinė metinė kaina yra 10 proc. ar daugiau 

mažesnė už vidutinę metinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą, šilumos 

tiekėjo prašymu gali būti taikoma 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies 

(žaliavos) rinkos kainos šalyje. Šiuo metu šis skatinimas taikomas tik ne biržoje 

įsigytam kurui. 

3. VERT nustačius, jog šilumos tiekėjas neįvykdė Šilumos ūkio įstatyme numatyto 

reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, taikomas trūkstamo kuro kiekio sąnaudų ribojimas pagal 

vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos, kainą. VERT apskaičiuotas skirtumas įvertinamas šilumos bazinių 

kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos 

kainos dedamąją. 

4. Pakeista kuro kainos, taikomos galutinėje mėnesio šilumos kainoje, apskaičiavimo 

tvarka. Kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas vienu skaičiumi. 

Atitinkamai Metodika papildyta formule, pagal kurią apskaičiuojama vidutinė svertinė 

kuro kaina, taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose. 

Apskaičiuodamas vidutinę svertinę kuro kainą ūkio subjektas gali savo nuožiūra 

įvertinti efektyviausią planuojamą atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Pavyzdžiui, 

nešildymo sezono metu įvertinti tai, kad šiluma gaminama naudojant tik biokurą, o 

šildymo sezono metu šiluma gaminama ir iš gamtinių dujų bei kitų kuro rūšių. Nors 

ūkio subjektui suteikiama teisė savo nuožiūra apskaičiuoti kuro kainą taikomą galutinės 

mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar 

jų perskaičiavimo metu atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų 

kurui įsigyti vertinimą bus tikrinama, ar faktinė kuro įsigijimo kaina neviršijo 105 proc. 

VERT skelbiamos atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos 

šalyje. 

5. Apskaičiuojant pirktos šilumos kainą, taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos 

skaičiavimuose, nevertinami šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-28/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ec4182a20da311edbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7b88e4810da411edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=buzmz8brm


 

 

supirkimo rezultatai. Šiame aukcione patirtų sąnaudų įvertinamas numatytas atliekant 

šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikimą. 

Taip pat, atsižvelgiant į numatytą galimybę nepriklausomiems šilumos gamintojams iš 

karto (ne per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios 

taikymą) šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų 

šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos, 

numatoma, kad šios papildomai gautos pajamos įvertinamos nustatant bendrą 

papildomą šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos nustatymo ar 

perskaičiavimo metu. 

6. Atsisakoma Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių 

nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse numatyto  reikalavimo 

nurodyti atskirų kuro rūšių kainas, taikomas galutinės šilumos kainos apskaičiavime, 

vietoje to nurodant vidutinę svertinę kuro kainą.  

⁎⁎⁎ 

• 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“. 

 
 

mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx


 

 

 

 

 

 

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  

Pagal adresatų sąrašą  2022-07-27 Nr. R2-(ŠBK)-4366 

   

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta viena iš 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų – tvirtinti valstybės 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 

straipsnio 35 dalimi Taryba įpareigota patvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo metu 

galiojanti Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Tarybos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas). 

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas). 

Įstatymu be kitų pakeitimų pakeista kintamosios šilumos bazinės kainos dedamosios sąvoka bei 32 

straipsnio 16 dalies 1 punktas. Minėtais pakeitimais atsisakoma fiksuotos kuro struktūros šilumos 

kainos kintamojoje dedamoje ir dviejų mėnesių senumo kuro įsigijimo kainų taikymo 

apskaičiuojant galutines mėnesio šilumos kainas. Tokiu būdu siekiama sudaryti galimybes ūkio 

subjektams lanksčiau priimti sprendimus dėl optimalaus kuro įsigijimo būdo ir nustatyti pigiausią 

kuro struktūrą skirtingais laikotarpiais. 

Atsižvelgdama į priimtą Įstatymą, rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo 

praktiką, taip pat reaguodama į reikšmingus energijos išteklių kainų pokyčius, Taryba parengė 

Metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuriame numatyti šie esminiai pakeitimai: 

2025. Pakeista galutinės šilumos kainos sąvoka (Metodikos 3.4 papunktis), 

numatant, kad vartotojams taikoma šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, 

kintamosios ir papildomos dedamųjų, apskaičiuojama kas mėnesį vadovaujantis 

nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į pakitusias vidutinę 

svertinę kuro ir perkamos šilumos kainas. Atitinkamai pakeistos Metodikos 16, 19, 

21, 33, 34, 93, 94 ir 95 formulės, numatant, kad kuro kiekis kintamosios dedamosios 

formulėje išreiškiamas kaip vienas skaičius, t. y. nėra skaidomas į atskiras kuro rūšis. 

Šiuo metu galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikomos šilumos (produkto) 

gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulės pavyzdys: 

 

kur: 

mailto:info@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b511daf00da311edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896


 

 

0,17 – elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms bei kitų kintamųjų 

(nevertinant kuro ir pirktos šilumos) sąnaudų šilumos kainoje dalis, ct/kWh; 

105 – mazuto kiekis, MWh; 

pHG,m – mazuto kaina, Eur/MWh; 

24 324 – skiedrų kiekis, MWh; 

pHG,sk – skiedrų kaina, Eur/MWh; 

2 222 – medienos granulių kiekis, MWh; 

pHG,sk – medienos granulių kaina, Eur/MWh; 

23 513 741 – patiektos į tinklą šilumos kiekis, kWh. 

Po Metodikos pakeitimo galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikomos šilumos 

(produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamosios dedamosios formulės pavyzdys: 

 

kur: 

26 651 – kuro kiekis, MWh (pagal kuro žemutinę šiluminę vertę); 

p – vidutinė svertinė kuro kaina, Eur/MWh. 

Pažymėtina, kad patvirtinus Metodikos pakeitimą, Taryba, vadovaudamasi Įstatymo 6 

straipsnio 3 punktu pakoreguos šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus, ir Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytų nepriklausomų šilumos gamintojų 

šilumos kainos kintamąsias dedamąsias ir pateiks informaciją apie jas savivaldybių taryboms arba 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatytu atveju – šilumos tiekėjams ir 

nepriklausomiems šilumos gamintojams ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 22 d. Savivaldybių 

tarybos, vadovaudamosi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8, 9 dalimis, ir šilumos tiekėjai, 

vadovaudamiesi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 13 dalimi, taip pat nepriklausomi šilumos 

gamintojai, vadovaudamiesi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, turės nustatyti šilumos 

kainų dedamąsias. Savivaldybių tarybos taip pat turi pakoreguoti šilumos tiekėjų, kurie realizuoja 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos kainos kintamąsias dedamąsias ir, vadovaudamosi 

Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatomis, nustatyti šilumos kainų 

dedamąsias. 

2. Siekiant paskatinti ūkio subjektus ieškoti pigiausio ir optimalaus kuro įsigijimo būdo, 

Metodikos 70.3 papunktyje numatyta, kad kai šilumos tiekėjo atitinkamo suvartoto energijos 

išteklių biržoje ar gamtinių dujų biržoje įsigyto kuro rūšies (žaliavos) vidutinė metinė kaina yra 10 

proc. ar daugiau mažesnė už vidutinę metinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą, 

šilumos tiekėjo prašymu gali būti taikoma 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies 

(žaliavos) rinkos kainos šalyje. Šiuo metu šis skatinimas taikomas tik ne biržoje įsigytam kurui. 

3. Metodika papildyta 702 punktu, numatančiu, kad Tarybai nustačius, jog šilumos tiekėjas 

neįvykdė Šilumos ūkio įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio 

gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, taikomas trūkstamo kuro kiekio sąnaudų 

ribojimas pagal vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, kainą. Tarybos apskaičiuotas skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų 

dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, 

apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu. 

Vadovaujantis minėtu Metodikos punktu, Taryba, kasmet atlikdama Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje 

vertinimą, įvertins, ar šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus 

įsigijo ne mažiau kaip 30 proc. biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos. Nustačius, kad tokio tiekėjo įsigytas biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, kiekis sudaro mažiau nei 30 proc., Taryba apskaičiuos sumą, kuri bus 

kompensuojama vartotojams artimiausio šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu. 



 

 

2026. Pakeista kuro kainos, taikomos galutinėje mėnesio šilumos kainoje, 

apskaičiavimo tvarka. Kaip jau minėta, Projekte numatyta, kad kuro kiekis 

kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas vienu skaičiumi. Atitinkamai 

Metodika papildyta 108 formule, pagal kurią apskaičiuojama vidutinė svertinė kuro 

kaina, taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose. 

Projektu keičiamame Metodikos 81 punkte paaiškinta, kad nustatant vidutinę svertinę kuro 

kainą atsižvelgiama į faktines atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) įsigijimo ir transportavimo 

(išskyrus gamtines dujas) kainas, galiojančias sutartis, prognozuojamus kuro kainų pokyčius, kitas 

priežastis turinčias įtakos šilumos tiekėjo įsigyjamo kuro kainai ir kitas su kuro įsigijimu susijusias 

sąnaudas. Taigi, minėtais pakeitimais atsisakoma reikalavimo apskaičiuojant galutinę mėnesio 

šilumos kainą vertinti praėjusį mėnesį įsigyto kuro kainą ir sudaroma galimybė ūkio subjektui kuro 

kainas nustatyti savo nuožiūra, pavyzdžiui, pagal sudarytus ateities sandorius ar prognozuojamus 

kuro kainų pokyčius. Šiuo pakeitimu siekiama ne tik užtikrinti nuosaikesnius šilumos kainų 

pokyčius vartotojams, tačiau ir leisti įmonėms subalansuoti ir prognozuoti finansinius srautus, 

operatyviai reaguoti į kuro kainų pokyčius rinkoje. 

Atitinkamai Metodikos 81.5 papunktyje numatyta, kad apskaičiuodamas vidutinę svertinę 

kuro kainą ūkio subjektas gali savo nuožiūra įvertinti efektyviausią planuojamą atitinkamo mėnesio 

kuro struktūrą. Pavyzdžiui, nešildymo sezono metu įvertinti tai, kad šiluma gaminama naudojant tik 

biokurą, o šildymo sezono metu šiluma gaminama ir iš gamtinių dujų bei kitų kuro rūšių. 

Akcentuotina, kad nors ūkio subjektui suteikiama teisė savo nuožiūra apskaičiuoti kuro 

kainą taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, šilumos bazinių kainų dedamųjų 

nustatymo ar jų perskaičiavimo metu atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų 

kurui įsigyti vertinimą bus tikrinama, ar faktinė kuro įsigijimo kaina neviršijo 105 proc. Tarybos 

skelbiamos atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos šalyje. 

5. Atsižvelgiant į Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 

Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos 

ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) pakeitimus, susijusius su šilumos aukcionais dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo, Projektu keičiami Metodikos 55.1.2 ir 82.1 papunkčiai bei 

Nutarimo 2.1 papunktis. Minėtuose pakeitimuose numatyta, kad apskaičiuojant pirktos šilumos 

kainą, taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, nevertinami šilumos aukciono dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatai. Šiame aukcione patirtų sąnaudų įvertinamas 

numatytas atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti 

neatitikimą. 

Taip pat, atsižvelgiant į Apraše numatytą galimybę nepriklausomiems šilumos gamintojams 

iš karto (ne per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) 

šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) 

gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos, Projektu papildytas Metodikos 

761 punktas numatant, kad šios papildomai gautos pajamos įvertinamos nustatant bendrą papildomą 

šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu. 

6. Atsižvelgiant į aukščiau išvardytus pakeitimus, Projekte pakeisti Metodikos 8, 9, 11 ir 

12 priedai, taip pat numatyti kiti techninio pobūdžio Metodikos ir Metodikos 17 priedo pakeitimai. 

7. Atsižvelgiant į minėtus Metodikos pakeitimus pakeisti Energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių, 

patvirtintų Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo 

taisyklių patvirtinimo“, 20–22 priedai. Prieduose atsisakyta reikalavimo nurodyti atskirų kuro rūšių 

kainas, taikomas galutinės šilumos kainos apskaičiavime, vietoje to nurodant vidutinę svertinę kuro 

kainą. 

Projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto 

svetainėje www.vert.lt. Atskirai teisės aktas ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 



 

 

28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo savo 

pastabas bei pasiūlymus Projektui pateikti per 14 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu 

(8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 

vedėja Eglė Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt ir Šilumos kainų skyriaus 

vedėjas Aivaras Ciesiūnas mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt. 

Papildomai informuojame, kad Taryba rugpjūčio 3 d. 13 val. nuotolinio susitikimo metu 

(per MS Teams) sektoriaus dalyviams pristatys Projektą ir atsakys į kylančius klausimus. Norinčius 

dalyvauti susitikime prašome registruotis el. paštu aivaras.ciesiunas@vert.lt arba 

egle.goculenko@vert.lt, nurodant atstovaujamą ūkio subjektą ir kontaktinę informaciją. 

Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta prieš susitikimą. 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas, 10 lapų ir 

priedai Excel formatu; 

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 12 lapų ir priedai Excel formatu; 

3. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 

d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projektas, 1 lapas, priedai ir priedų lyginamasis variantas Excel formatu. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas  Jonas Makauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt 

E. Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt 

 

ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 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-961/686-II-2-1 

priedas 2022-08-01.zip). 

 

 

 

mailto:aivaras.ciesiunas@vert.lt
mailto:aivaras.ciesiunas@vert.lt
mailto:egle.goculenko@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b511daf00da311edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896


 

33 

 

IS-961/686-II-3 priedas 

 

VERT 2022-07-27 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Šilumos 

sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo 

projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki rugpjūčio 10 d. 

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų 

veiklų, sistemos apraše, bei atsižvelgti į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro 

kainų ženklų augimą. 

Siūlomi pakeitimai: 

• Numatyta, kad negalima paskirstyti kitų finansinių-investicinių veiklos sąnaudų, 

išskyrus iš anksto su VERT raštu suderintų kuro kainų svyravimo rizikos draudimo 

(„hedging“) sąnaudas. 

• Papildyta nuostata, nurodančia, jeigu ūkio subjektas vykdo kelias reguliuojamas veiklas, 

sąnaudos turėtų būti pirmiausiai paskirstytos tarp reguliuojamų veiklų taikant vienodus 

paskirstymo kriterijus visose reguliuojamose veiklose, o vėliau paslaugoms 

(produktams), sudarančioms verslo vienetus – pagal individualius atitinkamos 

reguliuojamosios veiklos paskirstymo kriterijus. 

• Patikslintas papunktis, kuriame nurodoma, kad dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų 

vykdantis ūkio subjektas sistemos apraše nurodo ir pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto 

paskirstymo tarp reguliuojamų veiklų kriterijų sąrašą. 

⁎⁎⁎ 

• 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“.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-27/viesoji-konsultacija-del-silumos-sektoriaus-imoni%C5%B3-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso-.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e18c10000d9e11edbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e18c10000d9e11edbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e18c10000d9e11edbfe9c72e552dd5bd
http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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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  

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2022-07-27 Nr. R2-(EA)-4368 

   

    

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 

31 D. NUTARIMO NR. O3E-470 „DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS 

ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 punkte nustatyta viena iš 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų – tvirtina reguliavimo 

apskaitos sistemos reikalavimus ir (ar) metodą, ir (ar) modelį. Taryba, atsižvelgdama į tai, parengė 

ir teikia derinti 2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus 

įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

projektą (toliau – Nutarimo projektas). Rengiant Nutarimo projektą buvo siekiama patikslinti, kas 

turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše, bei 

atsižvelgta į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro kainų ženklų augimą. 

Nutarimo projektu siūlomi pakeitimai: 

1. Papildytas Nutarimu patvirtinto Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų 

paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 41.5¹ papunktis, numatant, kad negalima 

paskirstyti kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudas, išskyrus iš anksto su Taryba raštu 

suderintų kuro kainų svyravimo rizikos draudimo (angl. „hedging“) sąnaudas.  

2. Papildytas Aprašo 31 punktas nuostata, nurodančia, jeigu ūkio subjektas vykdo kelias 

reguliuojamas veiklas, sąnaudos turėtų būti pirmiausiai paskirstytos tarp reguliuojamų veiklų 

taikant vienodus paskirstymo kriterijus visose reguliuojamose veiklose, o vėliau paslaugoms 

(produktams), sudarančioms verslo vienetus – pagal individualius atitinkamos reguliuojamosios 

veiklos paskirstymo kriterijus. 

3. Aprašo 48.3 papunktis, kuriame nurodoma, kad dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų 

vykdantis ūkio subjektas sistemos apraše nurodo ir pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymo 

tarp reguliuojamų veiklų kriterijų sąrašą. 

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. 

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba 

prašo per 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti savo pastabas ir 

pasiūlymus Nutarimo projektui. 

Pastabas ir pasiūlymus Nutarimo projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, 

LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Nutarimo projektą parengė Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 

vedėjas Martynas Maksimovas, tel. (8 5) 213 9268, el. p. martynas.maksimovas@vert.lt, Šilumos ir 

mailto:info@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2fc64ec10d9f11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
mailto:martynas.maksimovas@vert.lt
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vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė, 

tel. (8 5) 213 3628, el. p. aleksandra.cepukeniene@vert.lt.   

 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai. 

2. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas 

  

Jonas Makauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Čepukėnienė, tel. (8 5) 213 3628, el. p. aleksandra.cepukeniene@vert.lt 

Martynas Maksimovas, tel. (8 5) 213 9268, el. p. martynas.maksimovas@vert.lt  

 

ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ 

PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ 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-961/686-II-3-1 

priedas 2022-08-01.zip). 

mailto:aleksandra.cepukeniene@vert.lt
mailto:aleksandra.cepukeniene@vert.lt
mailto:martynas.maksimovas@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2fc64ec10d9f11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=65679554-7a2a-45c6-ab17-10b2e26b6896
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IS-961/686-II-4 priedas 

 
Tarybos 2022-07-28 posėdis (nuotoliniu būdu) 9 30 

TN: tn  
 
II dalis 

1. Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė 
Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas 
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Balterma ir ko, UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. 
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas 

Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškis atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų 
asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB 

„Panevėžio energija“, AB Vilniaus šilumos tinklų, BALTPOOL UAB, UAB Gren Klaipėdos, UAB Kauno 

kogeneracinės jėgainės, UAB „Litesko“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Šiluma miestams“, UAB 
Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas*, papildoma medžiaga, el. dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

5. Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių 
patikimumo ir kokybės lygių vertinimo. 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos 
skirstymo operatorius“, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „XXT“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo. 
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „XXT“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

7. Dėl vartojimo ginčo tarp R. K. ir UAB „Pakruojo šiluma“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 
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). 

 

2022-07-28 papildomas klausimas. 
Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo (papildomas 

klausimas). 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Saulius Rimutis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, 
Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų 

asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/visagino-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/balterma-ir-ko.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/gren-joniskis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/supirkimo_tvarka.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/supirkimo_tvarka.adoc
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/supirkimo_tvarka_papildoma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/supirkimo_tvarka_papildoma.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/kokybes-lygiu-vertinimas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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„Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB 

„Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių 
energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Latvijas Gaze“, AS Eesti Gaas, Axpo Nordic AS, CRYO 

Shipping AS, CRYOGAS M&T POLAND S. A., DXT Commodities SA, Eesti Energia AS, Gasum OY, 

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Baltkonta“, UAB 
„Dolaurus“, UAB „EGTO energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB Elenger, UAB „Enefit“, UAB 

„Gazimpeksas“, UAB Gren Lietuva, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB 

„Interstic“, UAB „Jetgas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Litesko“, UAB „Scener“, UAB 

„SG dujos“, UAB „Viva Grid“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view 

 

VERT 2022-07-28 posėdžio „4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 

d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“; „5. Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema 

taisyklių derinimo (papildomas klausimas)“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-961/686-II-4-1 priedas 2022-08-01.zip). 

 
Pastaba: 

5 klausimas perkeltas į 2022-07-29 Tarybos posėdį, 

Tarybos posėdis 2022-07-29 skubos tvarka (nuotoliniu būdu) 13:00 val. 

TN: tn  
Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo. 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Saulius Rimutis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, 
Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų 

asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB 

„Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB 
„Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių 

energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Latvijas Gaze“, AS Eesti Gaas, Axpo Nordic AS, CRYO 

Shipping AS, CRYOGAS M&T POLAND S. A., DXT Commodities SA, Eesti Energia AS, Gasum OY, 
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Baltkonta“, UAB 

„Dolaurus“, UAB „EGTO energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB Elenger, UAB „Enefit“, UAB 

„Gazimpeksas“, UAB Gren Lietuva, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB 

„Interstic“, UAB „Jetgas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Litesko“, UAB „Scener“, UAB 
„SG dujos“, UAB „Viva Grid“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

2. Kiti klausimai. 

 

VERT 2022-07-29 posėdžio  „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

sistema taisyklių derinimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-961/686-II-4-2 priedas 2022-08-01.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/amber-grid-taisykles-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-28/amber-grid-taisykles-p.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-29/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-29/amber-grid-taisykles.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-07-29/amber-grid-taisykles.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-29/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-961/686-II-5 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 Respublikos energetikos ministerija š. m. liepos 22 d. Vyriausybei pateikė po 

viešo derinimo patikslintą Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Į Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) teiktas pastabas ir pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, todėl matome 

būtinybę dar kartą įspėti dėl galimų pasekmių daliai šilumos vartotojų, jei Vyriausybė priims esamą 

Nutarimo projekto redakciją. 

 Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje veikia reikšmingas 

kiekis  izoliuotų sistemų (virš 200 vnt.), kuriose buitiniams vartotojams šiluma ir karštas vanduo 

gaminami naudojant tik gamtines dujas ir nėra kito alternatyvaus kuro. Pakeisti gamtines dujas iki 

šildymo sezono pradžios kitomis  kuro rūšimis ar energijos šaltiniais nėra galimybių. Dujų, kaip 

rezervinio kuro, kaupimas prie šilumos gamybos šaltinių yra techniškai neįmanomas. Šilumos 

tiekėjų pastangos sudaryti nepertraukiamo dujų tiekimo sutartis tokioms CŠT sistemoms neduoda 

rezultatų, nes dujų tiekėjai atsisako jas sudaryti arba iš viso nedalyvauja dujų pirkimo konkursuose, 

jeigu šis reikalavimas įrašomas į pirkimo sąlygas. Dėl įvardintų aplinkybių, sutrikus gamtinių dujų 

tiekimui, šilumos gamyba taptų neįmanoma. 

 Asociacija Energetikos ministerijai siūlė CŠT sistemų, kuriose visa šiluma gaminama 

tik gamtinėmis dujomis, buitinius vartotojus, priskirti pažeidžiamiems vartotojams (atitinka 

Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 5 dalies c punktą), Nutarimo projekte jiems suteikiant 

pirmą gamtinių dujų tiekimo grupę, kaip ir kitiems buitiniams gamtinių dujų vartotojams 

(Asociacijos raštas pridedamas).  

Pažymėtina, kad dujinių izoliuotų sistemų CŠT sektoriuje maksimali dujų vartojimo galia – 

apie 60 MW, o vidutinis metinis dujų suvartojimas – apie 216 000 MWh. Palyginti su kitais 

buitiniais gamtinių dujų vartotojais minėtose  CŠT sistemose  dujų poreikis nėra didelis ir 

papildomai rezervuojamas  būtinas dujų kiekis nesudarytų didelės naštos garantinio dujų tiekimo 

vykdytojams. 

Pakartotinai prašome į Nutarimo projektą įtraukti minėtų CŠT sistemų (jomis 

besinaudojančius buitinius vartotojus) aprūpinimą gamtinėmis dujomis aukščiausiu prioritetu, t. y. 

suteikiant pirmą gamtinių dujų tiekimo grupę. 

 

PRIDEDAMA: 

- Asociacijos raštas 2022-07-15 raštas Nr. 71; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios 

plėtros komisijai 

 2022-07-25 Nr. 77 

Į  Nr.  

    

 

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PATIKIMUMO BUITINIŲ VARTOTOJŲ ŠILDYMUI 
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Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

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

 

 
 

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 pakartotinai viešam derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

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

Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu 

(toliau – Aprašo projektas). 

 Aprašo projekto 9 straipsnyje reglamentuojama gamtinių dujų vartotojų, kuriems 

sutrikus gamtinių dujų tiekimui pirmiausia ir vėliausiai būtų ribojamas gamtinių dujų tiekimas, 

prioritetinė tvarka. Manome, kad šioje tvarkoje reikia patikslinti, kurios centralizuoto šilumos 

tiekimo (toliau – CŠT) įmonės (gamtinių dujų vartotojai) patenka į antrą gamtinių dujų tiekimo 

grupę (kaip pažeidžiami vartotojai) ir kurios – į trečią (nebuitiniams vartotojams, naudojantiems 

gamtines dujas energijai gaminti ir sudariusiems nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartis). 

Atskirais atvejais centralizuoto šilumos tiekimo sistemos privalo patekti į pirmą gamtinių dujų 

tiekimo grupę, nes jos aptarnauja tik buitinius vartotojus – tiekia šilumą ir karštą vandenį, o kitos 

kuro rūšies, kaip kad gamtinės dujos, mažoje sistemoje nėra. Tokią situaciją suponuoja Energijos 

išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 

energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227, 3 straipsnis. Dažnu atveju kietojo 

ar skystojo kuro, kaip rezervinio kuro, naudojimas miestuose yra ribojamas ir dėl aplinkosauginių, 

priešgaisrinių ar panašių priežasčių.   

 Vadovaujantis Aprašo projekto 3.5. papunkčiu, pažeidžiamas gamtinių dujų 

vartotojas (toliau – pažeidžiamas vartotojas) – buitinis gamtinių dujų vartotojas, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, nebuitinis gamtinių dujų vartotojas, teikiantis 

pagrindines socialines paslaugas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1938  (toliau – 

Reglamentas) 2 straipsnio 5 dalies b punkte, ir nebuitinis gamtinių dujų vartotojas (maža arba 

vidutinė įmonė), nurodytas šio reglamento 2 straipsnio 5 dalies a punkte1. 

 
1 Reglamento 2 str.: 5. saugomas vartotojas–namų ūkio vartotojas, kuris yra prijungtas prie dujų skirstymo tinklo; 

atitinkamai valstybei 

narei nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas, jei a ir b punktuose nurodytų įmonių ar paslaugų 

bendras suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 % bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje 

valstybėje narėje, vienas ar daugiau iš šių subjektų: 

a) mažoji arba vidutinė įmonė, su sąlyga, kad ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, 

b) pagrindinių socialinių paslaugų teikėjas, su sąlyga, kad jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, 

c) centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys tiek, kiek iš jo tiekiama šiluma namų ūkio vartotojams, mažosioms arba 

vidutinėms įmonėms, arba pagrindinių socialinių paslaugų teikėjams, jei tokiame įrenginyje negalima pereiti prie 

kitų rūšių, nei dujos, kuro; 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  2022-07-15 Nr. 71 

Į 2022-07-07 Nr. (22.2-24Mr)3-1106 

    

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTO 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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 Įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra reglamentuoti kriterijai, 

kuriais remiantis įmonės priskiriamos mažoms ar vidutinėms. Minėtame įstatyme matyti, kad 

šilumos tiekimo įmonės taip pat gali būti mažos ir vidutinės įmonės, o tai reiškia, kad atitinka 

Reglamento 2 straipsnio 5 dalies a punkto reikalavimą, todėl gali būti laikomos pažeidžiamu 

vartotoju (arba kaip Reglamente nurodyta – saugomu vartotoju) ir patenka į pirmą / antrą gamtinių 

dujų tiekimo grupę.  

 Papildomai pastebėtina, kad Aprašo projekte neįvertintas Reglamento 2 straipsnio 5 

dalies c punkte saugomo vartotojo apibrėžtis: centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys tiek, kiek iš jo 

tiekiama šiluma namų ūkio vartotojams, mažosioms arba vidutinėms įmonėms, arba pagrindinių 

socialinių paslaugų teikėjams, jei tokiame įrenginyje negalima pereiti prie kitų rūšių, nei dujos, 

kuro. Pastarasis punktas nurodo, kad tarp pažeidžiamų vartotojų gali būti įrenginys, kuriame 

gaminama ir centralizuotai tiekiama šiluma buitiniams vartotojas, kai toks įrenginys neturi 

galimybės deginti kito kuro, nei dujos. Daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių yra nedidelės uždaros 

CŠT sistemos, prie kurių prijungti buitiniai vartotojai, o jiems šiluma gaminama tik gamtinėmis 

dujomis ir nėra jokios kitos alternatyvos joms pakeisti. Kadangi tokiose sistemose nėra privalomas 

rezervinio kuro naudojimas, nutrūkus gamtinių dujų tiekimui tokių CŠT sistemų aprūpinami 

gyventojai liktų be šildymo ir karšto vandens. 

 Įvertinus tai, kas išdėstyta, Asociacija siūlo Aprašo projekto 3. Straipsnio 3.5. 

papunktį išdėstyti taip: 

„3.5. Pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas (toliau – pažeidžiamas vartotojas) – buitinis 

gamtinių dujų vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, nebuitinis 

gamtinių dujų vartotojas, teikiantis pagrindines socialines paslaugas, kaip nustatyta Reglamento 

(ES) 2017/1938 2 straipsnio 5 dalies b punkte, ir nebuitinis gamtinių dujų vartotojas (maža arba 

vidutinė įmonė), nurodytas šio reglamento 2 straipsnio 5 dalies a punkte bei centralizuoto šilumos 

tiekimo įrenginys, kuriame šiluma gaminama tik gamtinėmis dujomis, kaip nurodytas 

Reglamento 2 straipsnio 5 dalies c punkte, tiek kiek šis įrenginys aprūpina buitinius šilumos 

vartotojus. 

 Siūlome Aprašo projekte į pažeidžiamų vartotojų grupę įtraukti šilumos tiekimo 

įmones, papildant 7 straipsnio 7.1. papunktį ir įtraukiant naują 7.8.9. papunktį: 

„7.1. buitiniai gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamos šilumos ir/ar karšto vandens, paruošto 

tik gamtines dujas naudojančiame įrenginyje, vartotojai; 

„7.8.9. šilumos tiekimas, veiklos rūšies kodas – (n.d.2).“ 

 Siūlome Aprašo projekto 9. Straipsnio 9.3. papunktį išdėstyti taip: 

„9.3. nebuitiniams vartotojams, naudojantiems gamtines dujas energijai gaminti ir sudariusiems 

nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutartis bei nepatekusiems į pirmą ir antrą gamtinių dujų 

tiekimo grupę, – trečia gamtinių dujų tiekimo grupė;“ 

 Pažymėtina, kad nebuitiniai vartotojai, pavyzdžiui, šilumos tiekėjai, gaminantys 

šilumą tik gamtinių dujų katilinėmis,  net ir norėdami, ne visada gali sudaryti nenutrūkstamo 

gamtinių dujų tiekimo sutartis, nes tam reikia ir antrosios pusės sutikimo. Taigi, tokią prievolę 

reikėtų numatyti tiesiogiai teisės aktuose. Primename, kad šilumos tiekėjai (iš esmės, šilumos 

vartotojai) nuo Lietuvoje įsigyto SGD terminalo momento solidariai mokėjo už terminalo išlaikymą 

per tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos ir taip reikšmingai 

prisidėjo prie terminalo išlaikymo ir minimalaus išdujinimo kiekio panaudojimo. Dėl to šilumos 

tiekėjai ir jų aprūpinami vartotojai už savo finansinį indėlį į Lietuvos energetikos saugumą turėtų 

būti saugiai aprūpinami gamtinėmis dujomis, tai yra aukščiausiu įmanomu patikimumo laipsniu.  

Tikimės, kad atsižvelgus į Asociacijos pasiūlymus, Energetikos ministerija prisidės prie 

šilumos tiekimo patikimumo užtikrinimo tiems buitiniams vartotojams, kurie neturėtų galimybės 

šildytis, nutrūkus gamtinių dujų tiekimui.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 
2 n.d. – nėra duomenų. 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-961/686-II-6 priedas 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius, (8 5) 203 4407 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

TN: tn  

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 2022-07-22 Nr. 3-1251 

   

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 

d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d.  nutarimu Nr. 155, priemonę 5.8.4. „Sukurti inžinerinės pakraipos 

studijų programų (šilumos, elektros, dujų, telekomunikacijų sektorių) patrauklumo ir populiarumo 

skatinimo programą bei užtikrinti finansavimą“ ir atsižvelgdama į energetikos specialistų trūkumą 

bei būtinybę didinti energetikos sektoriui itin svarbių studijų programų patrauklumą, parengė ir 

2022 m. birželio 21 d. pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Vyriausybės nutarimo 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo 

projektas). Nutarimo projektui buvo pritarta 2022 m. liepos 7 d. Vyriausybės posėdyje (2022-07-07 

Nutarimas Nr. 717). 

Įgyvendinant Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 7 punktą, parengtas ir teikiamas išvadoms gauti 

energetikos ministro įsakymo dėl energetikos sektoriaus studijų programų tikslinių skatinamųjų 

stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas 

studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo projektas (toliau – Įsakymo 

projektas).  

Įsakymo projektu patvirtinamas energetikos sektoriaus studijų programų tikslinių 

skatinamųjų stipendijų dydis ir jų skaičius, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal 

nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašas. Energetikos ministerija numato, kad 

2022 m. studento valstybės finansuojamos vietos skatinamosios stipendijos mėnesinis dydis būtų 

300 eurų. Tikslines skatinamąsias stipendijas siūloma skirti universitetų ir kolegijų su energetika 

susijusių studijų programų studentams. Numatytos lėšos šiam tikslui 2022 m. – 60 000 eurų.  

Lėšas planuojama skirti iš Energetikos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

Tikslinės skatinamosios stipendijos studentams bus skiriamos akademiniams metams aukštosios 

mokyklos nustatyta tvarka. 
Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).  

Prašome pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Įsakymo projekto per 10 darbo dienų nuo 

Įsakymo projekto paskelbimo TAIS sistemoje.  

 Priėmus Įsakymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f676964009b911edbfe9c72e552dd5bd
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Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Inovacijų grupės vadovas Žilvinas 

Danys, tel.: +37065641202, el p. zilvinas.danys@enmin.lt; patarėjas Daumantas Kerežis, tel. 

+370 670 39354, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt . 

 

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 1 lapas. 

2. Energetikos sektoriaus studijų programų tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų 

skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų 

programas ir aukštąsias mokyklas sąrašas, 1 lapas. 

 

 

 

Energetikos viceministrė   Daiva Garbaliauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž.Danys, tel.: +37065641202, el p. zilvinas.danys@enmin.lt 

 

Energetikos ministro įsakymo dėl energetikos sektoriaus studijų programų tikslinių skatinamųjų 

stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas 

studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo 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-961/686-II-6-1 

priedas 2022-08-01.zip). 

mailto:zilvinas.danys@enmin.lt
mailto:daumantas.kerezis@enmin.lt
mailto:zilvinas.danys@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f676964009b911edbfe9c72e552dd5bd
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IS-961/686-II-7 priedas 

 

TN: tn  

 
 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA 
Biudžetinė įstaiga                                 Tel.  (8 5) 219 7001                       Duomenys kaupiami ir saugomi  

Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius          Faks. (8 5) 213 6213                     Juridinių asmenų registre  
http://www.vpt.lt                                  El.p. info@vpt.lt                            Kodas 188656261 

 

  2022-07-28 Nr. 4S-666 

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė ir siunčia derinimui Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymo „Dėl administracinių nusižengimų teisenos viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso 

gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas) (pridedama). 

Projektas viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje. 

Prašome pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Projekto pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto 

viešo paskelbimo. 

PRIDEDAMA:  

1. Projektas, 6 lapai;  

2. Projekto antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. 1VPT-5, 5 lapai. 

  

 

 

 

Direktorius       Darius Vedrickas 

 
 

 

Administracinių nusižengimų teisenos viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo 

tvarkos aprašo 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-961/686-II-7-1 priedas 2022-08-01.zip). 

Eglė Korkutė , tel.  (8 5) 213 5460, el. p. Egle.Korkute@vpt.lt 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a594baf00e4a11edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=r4bwc3fv5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a594baf00e4a11edbfe9c72e552dd5bd?jfwid=r4bwc3fv5
mailto:Egle.Korkute@vpt.lt
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IS-961/686-II-8 priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

TN: tn  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai  2022-07-29 Nr. (18.23-07 Mr) 3-1275 

 Į 2022-07-13 

 

Nr. D8(E)-3741 

 

    

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 
 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, susipažinusi su raštu3 pateiktu derinti 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos priemonės 

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas 

valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių 

bendruomenių centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu, 

pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus pridedamoje lentelėje. 

PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų dėl aplinkos ministro įsakymo projekto lentelė, 2 lapai. 

 

Energetikos viceministras                                                                                     Albinas Zananavičius    

 

 

R. Astrauskaitė, tel. 860247260, el. p. rima.astrauskaite@enmin.lt 

*** 

 

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

LENTELĖ 

 

Pastabas teikianti institucija: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

 

 
3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022-07-13 raštas Nr. D8(E)-3741 „Dėl įsakymo projekto derinimo“ 

 

Eil. 

Nr. 

Aprašo 

punktas 

Pastaba/pasiūlymas 

1. Įsakymo 

projekto 1 

punktas 

Patikslinti nurodytą  Atsinaujinančių energijos išteklių „geometrinės“ į 

„geoterminės“. 

Šį terminą reikia tikslinti ir visame tvarkos apraše. 

2. Aprašo 

pavadinimas 

Tvarkos aprašo pavadinime išskirta tik geoterminiai šilumos siurbliai, o 

21 p. yra ir kitų technologijų šilumos siurbliai. Siūlome patikslinti 

pavadinimą ir vietoj „geoterminės“ naudoti „šilumos siurblių“, kadangi 

remiami įvairių  technologijų šilumos siurbliai. 

3. 5. Siūlome apibrėžti vartojamą  sąvoką “saulės kolektorius”. 

4.. 5.9. ir 5.10. Prašome patikslinti šiuose papunkčiuose nurodytas nuorodas į 12.1 

papunktį, kadangi tokio papunkčio tvarkos apraše nėra. 

mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/067969e10f1a11edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
mailto:rima.astrauskaite@enmin.lt
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5. 5.11.  Siūlome papildyti šiame papunktyje nurodytą subsidijos apibrėžimą 

įtraukiant ir saulės kolektorių, kadangi parama teikiama ir už saulės 

kolektorius karšto vandens gamybai. 

6. 8.  Šiame punkte nurodyta, kad maksimalus subsidijos dydis vienam 

pareiškėjui yra 1 450 000 Eur. Tikslintina į 14 500.00 Eur. 

Taip pat nėra nurodyta, koks taikomas paramos intensyvumas pagal 

fiksuotus įkainius. Siekiant efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo 

bei socialiai teisingo ir nuoseklaus valstybės paramos teikimo, siūlome 

taikyti ne didesnį kaip 50 proc. paramos intensyvumą, bet ne daugiau 100 

% faktinės įrenginio kainos.  

7. 12.  Siūlytume papildyti, kad kvietime gali būti nustatyti ir kiti paraiškų 

pateikimo būdai, jeigu APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos 

laikinai neužtikrinamos. 

8. 17. Siūlome patikslinti šį punktą, nurodant nuo kokios sistemos reikia 

atjungti senąjį keičiamą katilą. 

9. 18.  Prašytume vertinant projektų atitiktį teritorijoms, patenkančioms į pagal 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 

D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, 

viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę 

didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir 

taikymo“ nustatytas padidintos aplinkos oro taršos zonas, remtis 

aktualiausiais ir naujaisiais oro taršos matavimų duomenimis. 

10. 21. Siūlome papildyti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą šilumos 

akumuliacinėms talpomis, kurias integruojant kartu su pasirinktu šilumos 

gamybos įrenginiu, būtų užtikrintas pareiškėjų maksimalus visos šilumos 

sistemos efektyvumas. Tokiomis technologijomis būtų ženkliai 

prisidedama prie energijos efektyvumo didinimo ir teigiamo poveikio 

pikinėms elektros tinklo apkrovoms šilumos siurblių atveju.  

11. 21.5. Siekiant aiškumo, siūlome detaliau aprašyti, kaip būtų vertinamas 40 

proc. atitikimas - ar būtų vertinama pagal pareiškėjo vidutinį metinį 

poreikį (kWh/m3) karštam vandeniui ruošti (jei tai įmanoma nustatyt) ar 

skaičiavimo būdu (normatyvus)? 

12. 23. Siūlome papildyti šį punktą, nurodant, kad pareiškėjas įsipareigoja 

padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas 

išlaidas. 

13. 54. Pagrindinis šios priemonės tikslas yra energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas, o siekiamas rodiklis - galutinės energijos sutaupymai, pagal 

kuriuos tik vėlesniame etape yra apskaičiuojamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (CO2 ekvivalentu) sumažinimas. Įgyvendinant 

Energijos efektyvumo direktyvos tikslus, Lietuvai nustatytas privalomas 

sutaupyti energijos kiekis nuo 2021 m. iki 2030 m. yra 27,279 TWh 

galutinės energijos, o Lietuvos Respublikos Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje yra nustatytas 

įpareigojimas Aplinkos ministerijai kartu su Energetikos ministerija 

užtikrinti ne mažesnį kaip 10 366 GWh privalomą sutaupyti energijos 

kiekį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į 

tai, prašytume, kad būtų renkami bei pateikiami  energijos vartojimo 

efektyvumo padidėjimo rodikliai Energetikos ministerijai ir VšĮ Lietuvos 

energetikos agentūrai, šį priemonės tvarkos aprašą papildant 54 p. 

nuostata: „Agentūra kasmet, ne vėliau kaip iki sausio 31 d., 

Energetikos ministerijai ir VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai 
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___________ 

 

 

pateikia per praėjusius kalendorinius metus pasiektą energijos 

efektyvumo padidėjimo reikšmę (sutaupyta energija GWh), visiems 

per metus pakeistiems šilumos gamybos įrenginiams.“ 

14. 1 priedas Prašome patikslinti ir pateikti nuorodą kokiu reprezentatyviu oficialiu 

šaltiniu (tyrimu) nustatyti šiame priede nurodyti fiksuoti įkainiai? 

Atkreipiame dėmesį, kad jie yra didesni nei VšĮ Europos socialinio fondo 

agentūros nustatyti šilumos gamybos įrenginių fiksuoti įkainiai 

https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//katilu-keitimo-namu-

ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas, todėl siekiant 

efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo siūlome naudoti esamus 

oficialius  VšĮ Europos socialinio fondo agentūros nustatytus įkainius, 

kurie nustatyti atsižvelgiant į skirtingas šilumos gamybos įrenginių 

galias. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas
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IS-961/686-II-9 priedas 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

TN: tn  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-07-29 Nr. D8(E)- 22-5967(3) 

    

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO 

PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-22-679) (TAIS NR. 22-5967(2)) 

 

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio 

oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas, Planas), 

patikslintą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. liepos 

25 d. išvadoje Nr. NV-2150 pateiktas ir  darbo tvarka gautas Vyriausybės kanceliarijos Strateginio 

valdymo grupės pastabas. 

Pažymime, kad Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Strateginio valdymo grupės 

pasiūlymai darbo tvarka aptarti su rengėjais ir į juos iš esmės atsižvelgta. Dėl Teisės grupės 

išvadoje pateiktų 3 ir 6 pasiūlymų informuojame, kad: 

– Projekto 1.2.8 papunktyje (kaip ir kituose Projekto analogiškuose (1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9) 

papunkčiuose dėl kitų teršalų) daromas pakeitimas (ir jo pagrindu išvados) pagrįsti Projektu 

keičiamame Plano 9 priede „Pažanga įgyvendinant esamą politiką ir taikant dabartines priemones, 

skirtas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį nacionaliniu mastu“ ir 12 priede „Prognozuojamas išmesti į 

aplinkos orą teršalų kiekis (esamų priemonių scenarijus)“ pateikta informacija, t. y. atnaujinta 

informacija apie padarytą pažangą 2005–2019 m. mažinant kiekvieno išmetamo į aplinkos orą 

teršalo (SO2, NOx, NH3, KD2,5, NMLOJ) kiekį ir išvadas dėl tolesnio mažinimo poreikio, remiantis 

Nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos 2005–2019 m. ir prognozių duomenų4 

analizės rezultatais; 

– Projektu keičiamo Plano 2 priede nurodytų esamų priemonių įgyvendinimo laikotarpiai 

(pradžia ir (ar) pabaiga) keičiami atsižvelgiant į pasikeitusią priemonių įgyvendinimo situaciją 

(pažangą ir numatomą įgyvendinimo pabaigą); įgyvendintos priemonės neišbraukiamos siekiant 

atsekamumo ir atskaitomybės už visą Plano įgyvendinimo laikotarpį (įgyvendinamos politikos 

(priemonių) visumos matomumo, siekiant išvengti fragmentiškumo).  

Pažymime, kad šiame Projekte, kuris pagrįstas 2021 m. vasario mėn. oficialiai paskelbtais 

2005–2019 m. taršos pokyčiais ir iki to laiko nustatyta tvarka atliktomis taršos prognozėmis, 2022 

m. susidariusių geopolitinių aplinkybių, sąlygotų pokyčių energetikos srityje, poveikis nevertintas. 

Atkreipiame dėmesį, kad direktyvoje (ES) 2016/2284 nustatyta tvarka ir terminais (2023 metais) 

atnaujinant5 Planą turės būti vertinama6 išmetamų teršalų kiekio mažinimo padaryta pažanga ir visi 

 
4 Nuolat vykdomos Aplinkos apsaugos agentūros ir Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai nustatyta tvarka 

pateiktos 2021 m. (https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2021-submission). 
5 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama 

Direktyva 2001/81/EB, 6 straipsnio 3-4 dalys: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd16ea300ef911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
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svarbūs su politinėmis aplinkybėmis (įskaitant geopolitines aplinkybes ir susijusias galimas ES 

aplinkosauginių ir kt. reikalavimų taikymo išimtis dėl energetinės krizės ir pan.), vertinimais, Planu 

arba jo įgyvendinimo tvarkaraščiu susiję tuometiniai pokyčiai. 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas su priedais, 95 lapai. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas su priedais, 67 lapai. 

3. Atitikties lentelė, 2 lapai. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sužiedėlytė, 8 687 72 136, el. p. danguole.suziedelyte@am.lt 

_______ 

 

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano 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-961/686-II-9-1 priedas 2022-

08-01.zip). 

 

 
„3. Valstybės narės savo nacionalines oro taršos valdymo programas atnaujina bent kas ketverius metus.  

4. Nedarant poveikio 3 daliai, nacionalinėse oro taršos valdymo programose numatyta išmetamųjų teršalų mažinimo 

politika ir priemonės atnaujinamos per 18 mėnesių nuo naujausio nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos arba 

nacionalinių išmetamųjų teršalų prognozių pateikimo, jei iš pateiktų duomenų matyti, kad nevykdomi 4 straipsnyje 

nurodyti įsipareigojimai arba yra rizika, kad jie nebus vykdomi.“. 
6 Direktyva (ES) 2016/2284), III priedo 1 DALIES 2 dalis: „2. Atnaujinant nacionalines oro taršos valdymo programas, 

nurodytas 6 ir 10 straipsniuose, įtraukiami bent šie elementai: a) įgyvendinant programą, mažinant išmetamųjų teršalų 

kiekį ir koncentraciją padarytos pažangos vertinimas; b) visi svarbūs su politinėmis aplinkybėmis, vertinimais, 

programa arba su jos įgyvendinimo tvarkaraščiu susiję pokyčiai.“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd16ea300ef911edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=e79ad49c-959c-452f-83f1-2eff318b1b45
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IS-961/686-III-1 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) susipažinusi su Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymo (toliau – Įstatymas) 91 str., įsigaliojusiu nuo š. m. kovo 1 d., taikymo 

praktika, atkreipia Jūsų dėmesį į šio straipsnio taikymo pasekmes. Šiuo metu galiojantis Įstatymas 

reglamentuoja, kad, pavyzdžiui, šilumos tiekėjas išsinuomojęs žemės sklypą iš valstybės ir kai jame 

stato / rekonstruoja savo įrenginius, privalo sumokėti atlyginimą į valstybės biudžetą, tiek už esamų 

statinių rekonstrukcijos galimybę, tiek ir už naujų įrenginių (katilinių, vamzdynų ir kt. statinių) 

statybos galimybę valstybinėje žemėje. Ši prievolė kyla, kadangi Įstatymo 91 straipsnio 1 d. 

numato: „Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) 

rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja tik sumokėjęs į valstybės ir savivaldybės, kurios 

teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetus nurodytą šio straipsnio 3 ir 4 dalyse atlyginimą už 

galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius“.  

 Minėtas straipsnis numato susimokėti valstybės nustatytą atlyginimą, kadangi tai būtina 

sąlyga tiesiant ar rekonstruojant šilumos perdavimo tinklus, statant katilines, diegiant 

atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) technologijas (pvz., saulės kolektorius, šilumos 

siurblius), įrengiant akumuliacines šilumos talpyklas ir pan. Praktiniu šilumos tiekėjų vertinimu, 

kartais atlyginimas yra neproporcingai didelis, lyginant su įgyvendinamo projekto verte ir projektus 

išbrangina tiek, kad jie tampa ekonomiškai neatsiperkantys, netgi didina šilumos kainas 

vartotojams. Tuo pačiu apsunkina įgyvendinti valstybės iškeltus tikslus centralizuotam šilumos 

tiekimo sektoriui – pasiekti, kad  2030 m. AEI dalis sudarytų 90 proc., 2050 m. – 100 proc.).  

 Pažymėtina, kad esant Įstatymo 91 str. 4 d. numatytoms sąlygoms, mokėtinas 

atlyginimas gali siekti 75 proc. vidutinės valstybinės žemės sklypo ar jo dalies rinkos vertės, kuri 

miestuose (ypač didžiuosiuose) yra labai brangi. Svarbu pastebėti, kad, esant tokio dydžio 

atlyginimui už žemės panaudojimą viešajai paslaugai teikti, kai kuriais atvejais jis gali du ar 

daugiau kartų viršyti vykdomo projekto kainą. Pabrėžtina, kad tokio dydžio mokesčio taikymas 

subjektui, kuris siekia tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo tikslus, yra nepakeliamas ir užkerta kelią siekti atsinaujinančių energetikos 

šaltinių panaudojimo ir aplinką tausojančių technologijų vystymo proveržio, dėl neproporcingai 

išbrangstančių projektų. Pavyzdžiui, vienas iš šilumos tiekėjų nurodė, kad Nacionalinei žemės 

tarnybai (toliau – NŽT) pateikė prašymą atlikti šio mokesčio skaičiavimus, tačiau kartu statytojas 

privalo pateikti ir visas tame žemės sklype esančių statinių kadastro bylas,  tikslintas ne seniau kaip 

prieš 2 metus. Viename iš žemės sklypų yra virš 40 registruotų statinių, kuriems pagal šiuo metu 

galiojančius reikalavimus turėtų atnaujinti kadastro bylas. Minėtą užsakymą matininkai geriausiu 

atveju atliktų tik per pusę metų ar net ilgiau. Taip pat svarbu paminėti, kad vykdomi ir kiti 

projektai, susiję su šilumos ūkio statinių ir įrenginių statyba bei rekonstravimu. Dauguma jų turi 

būti įgyvendinti pačiu artimiausiu metu. Du projektai skirtingose miesto dalyse yra parengti ir 

paruošti statybų leidimų išėmimui, tačiau to padaryti minėtas šilumos tiekėjas negali, nes dabar 

privalo atlikti visų savo statinių inventorizavimą, atnaujinant jų kadastro bylas bei sumokėti 

didžiulius (neplanuotus ir nesuderintus) mokesčius. Pavyzdžiui, už hidroužtvaros rekonstravimą  

vienam konkrečiam šilumos tiekėjui reiktų sumokėti apie 100 tūkst. Eurų, o už 100 kW saulės 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai  2022-07-26 Nr. 78 

Į  Nr.  

    

DĖL  ŽEMĖS ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO TAIKYMO PRAKTIKOS  

http://www.lsta.lt/
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energijos elektrinę, NŽT pateiktu paskaičiavimu – 181 500,00 Eur, kai pačios elektrinės kaina – 74 

tūkst. Eur. Tą pati įmonė šiuo metu planuoja naujas statybas, minimali suma, kurią turėtų sumokėti 

už teisę statyti šiame sklype yra 605 tūkst. Eurų (nes šio žemės sklypo rinkos kaina VĮ „Regitrų” 

centro duomenų banko išrašuose nurodyta 6,05 mln. Eurų).   

 Įstatymo 91 str. 3 d. 1 p. numato, kad „kai statomo naujo ir (ar) rekonstruojamo esamo 

statinio ar įrenginio juo užstatytas žemės plotas nedidėja arba sumažėja, palyginti su iki statybos ir 

(ar) rekonstravimo esamu Nekilnojamojo turto registre pagrindiniu daiktu įregistruotu statiniu ar 

įrenginiu užstatytu plotu, ir (ar) po statybos ir (ar) rekonstravimo statinio ar įrenginio bendras 

plotas nedidėja arba sumažėja, palyginti su iki statybos ir (ar) rekonstravimo esamo Nekilnojamojo 

turto registre pagrindiniu daiktu įregistruoto statinio ar įrenginio bendru plotu, – sumą, lygią 5 

procentams vidutinės valstybinės žemės sklypo ar jo dalies rinkos vertės, apskaičiuotos atliekant 

valstybinės žemės sklypo vertinimą masiniu būdu Vyriausybės nustatyta tvarka“. Šio straipsnio 

nuostata galimai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų (Civilinio Kodekso 1.5 

str.), kadangi net mažėjant užstatytam plotui atsiradusi prievolė sumokėti rinkliavą niekur 

neišnyksta. Taip pat šiame Įstatyme nėra numatytos išimtys, kuomet juridiniai ar fiziniai asmenys 

būtų dalinai ar pilnai atleisti nuo šių mokesčių.  

 Įvertinus tai, kas išdėstyta, Asociacija skubos tvarka siūlo papildyti Įstatymo 91 str. 7 d. 

tokia formuluote: Pastatų atnaujinimui (modernizavimui) pagal Lietuvos Respublikos valstybės 

paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir viešąsias paslaugas 

teikiančioms valstybės ir savivaldybių įmonėms šis straipsnis netaikomas. 

 Asociacija taip pat pažymi, kad šilumos tiekimo įmonės užtikrina būtinąją paslaugą – 

šildymą ir karšto vandens tiekimą. Šios veiklos – reguliuojamos valstybės, todėl visos būtinos 

sąnaudos įskaičiuojamos į šilumos kainą jos vartotojams. Kai kuriais atvejais žemės mokestis, kai 

kuriose savivaldybėse dėl to gali lemti ir šilumos vieneto kainos reikšmingą padidėjimą. Didesnės 

šilumos kainos didina išmokas nepasiturintiems gyventojams bei PVM kompensacijas, didėja 

biudžetinių įstaigų išlaidos šildymui.  

 Investiciniai projektai šilumos ūkyje turi būti suderinti su savivaldybe ir energetikos 

reguliatoriumi. Pagal galiojančią tvarką, jeigu investicinis projektas didina šilumos tiekimo  

sąnaudas, jo įgyvendinimas neleidžiamas. Išskyrus atvejį, kai tai daroma dėl šilumos tiekimo 

patikimumo.   

 Asociacija siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo, todėl aktyviai prisidėtų prie 

įstatymo projekto rengimo ir pateiktų papildomą informaciją, esant reikalui. 

 

 

 

 

 

 

 Asociacijos prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius  

 

 

 

 

 

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 8-689-54153, egidijus@lsta.lt 

 

mailto:egidijus@lsta.lt
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IS-961/686-III-2 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl skystojo kuro naudojimo įteisinimo praktikos. 

 
Sent: Tuesday, July 26, 2022 10:01 

To: ‚Alytaus šilumos tinklai‘ <info@alytausst.lt>; ‚Anykščių šiluma‘ <info@anyksciusiluma.lt>; ‚Arcišauskas 
Audrius‘ <audrius.arcisauskas@tst.lt>; ‚Aušra Ernestas ‚ <direktorius@silalesst.lt>; ‚Birštono šiluma 

(info@birstonosiluma.lt)‘ <info@birstonosiluma.lt>; ‚Braškienė Liudmila‘ <l.braskiene@sirvintusiluma.lt>; 

‚Čekanauskas Arūnas‘ <arunas.cekanauskas@mst.lt>; ‚Charitonova Margarita‘ <margarita@plungessiluma.lt>; 

‚Cilinskas Tomas (direktorius@krenergija.lt)‘ <direktorius@krenergija.lt>; ‚Danulevič Artur‘ 

<artur.danulevic@salcininkust.lt>; ‚Diksa Petras‘ <p.diksa@pe.lt>; ‚Elektrenu komunalinis ukis 

(administracija@eku.lt)‘ <administracija@eku.lt>; ‚Endrikis Jonas‘ <jonas.e@vsiluma.lt>; ‚ENG UAB‘ 

<info@englt.lt>; ‚Garasimavičius Tomas ‚ <t.garasimavicius@kaunoenergija.lt>; ‚Giedraitis Remigijus‘ 

<remigijus@paksiluma.lt>; ‚Globys Modestas‘ <modestas@raseiniust.lt>; ‚Grainys Rimas‘ <rimas@moletusiluma.lt>; 

‚Gren Joniškis‘ <info.joniskis@gren.com>; ‚Gren Švenčionys‘ <info.svencionys@gren.com>; ‚Ignalinos silumos 

tinklai (info@igst.lt)‘ <info@igst.lt>; ‚Jatulis Artūras‘ <direktorius@igst.lt>; ‚Jonavos šilumos tinklai_1‘ 

<info@jonavosst.lt>; ‚Jurgutavičius Zigmas‘ <z_jurgutavicius@visaginoenergija.lt>; ‚Juršėnė Giedrė‘ 

<giedre.jursene@palangosst.lt>; ‚Kaisiadoriu siluma (centras@kaisiluma.lt)‘ <centras@kaisiluma.lt>; ‚Kaminskas 
Jonas‘ <j.kaminskas@jonavosst.lt>; ‚Katinas Antanas‘ <antanas.katinas@klenergija.lt>; ‚Kauno energija 

(info@kaunoenergija.lt)‘ <info@kaunoenergija.lt>; ‚Kazlų Rūda‘ <info@krenergija.lt>; ‚Klaipėdos energija‘ 

<klenergija@klenergija.lt>; ‚Kretingos šilumos tinklai, UAB‘ <info@kresiti.lt>; ‚Kujalis Gintautas 

(gintautas.kujalis@gren.com)‘ <gintautas.kujalis@gren.com>; ‚Lazdiju siluma (info@lazdijusiluma.lt)‘ 

<info@lazdijusiluma.lt>; ‚Leckas Ričardas‘ <r.leckas@eku.lt>; ‚Mačiulis Vaidotas‘ <vaidotas.maciulis@silutesst.lt>; 

‚Mazeikiu silumos tinklai (info@mst.lt)‘ <info@mst.lt>; ‚Mickaitis Pranas‘ <pranas@radsiluma.lt>; ‚Minajevas 

Paulius‘ <direktorius@prienusiluma.lt>; ‚Molėtų šiluma‘ <ms@moletusiluma.lt>; ‚Muižys Dainius 

(dainius.muizys@gren.com)‘ <dainius.muizys@gren.com>; ‚Nevardauskas Mindaugas‘ 

<m.nevardauskas@alytausst.lt>; ‚Pajarskis Vytautas‘ <vytautasp@birstonosiluma.lt>; ‚Paknys Vydas‘ 

<v.paknys@ukmergessiluma.lt>; ‚Pakruojo šiluma‘ <info@paksiluma.lt>; ‚Palangos šilumos tinklai‘ 

<info@palangosst.lt>; ‚Panevėžio energija‘ <bendrove@pe.lt>; ‚Paulauskas Gintautas‘ <gintautas@kaisiluma.lt>; 
‚Pavlavičius Virgilijus‘ <virgilijus.p@senergija.lt>; ‚Plunges silumos tinklai (info@plungessiluma.lt)‘ 

<info@plungessiluma.lt>; ‚Prienų šilumos tinklai‘ <info@prienusiluma.lt>; ‚Radviliskio siluma (info@radsiluma.lt)‘ 

<info@radsiluma.lt>; ‚Raseiniu silumos tinklai (info@raseiniust.lt)‘ <info@raseiniust.lt>; ‚Rauckis Raimondas ‚ 

<direktorius@sakiusiluma.lt>; ‚Rutka Romualdas‘ <r.rutka@englt.lt>; ‚Sakiu silumos tinklai_bendras 

(info@sakiusiluma.lt)‘ <info@sakiusiluma.lt>; ‚Šalčininkų šilumos tinklai‘ <info@salcininkust.lt>; ‚Šiaučiulis 

Dainius‘ <dainius.siauciulis@anyksciusiluma.lt>; ‚Siauliu energija (info@senergija.lt)‘ <info@senergija.lt>; ‚Šilalės 

šilumos tinklai‘ <info@silalesst.lt>; ‚Silutes silumos tinklai (info@silutesst.lt)‘ <info@silutesst.lt>; ‚Šinkūnas Darius‘ 

<darius.sinkunas@ust.lt>; ‚Sirvintu siluma (siluma@sirvintusiluma.lt)‘ <siluma@sirvintusiluma.lt>; ‚Tauragės šilumos 

tinklai‘ <info@tst.lt>; ‚Tomas Liaucys‘ <tomas@kresiti.lt>; ‚Ukmergės šiluma‘ <administratore@ukmergessiluma.lt>; 

‚Utenos šilumos tinklai‘ <siluma@ust.lt>; ‚Varenos siluma (info@vsiluma.lt)‘ <info@vsiluma.lt>; ‚Viniarskas 

Aleksandras Remigijus‘ <remigijus@lazdijusiluma.lt>; ‚Visagino energija (visagino_energija@visaginoenergija.lt)‘ 
<visagino_energija@visaginoenergija.lt> 

Cc: ‚Aleksiūnas Gintaras_Danfoss‘ <gintaras.aleksiunas@danfoss.com>; ‚Alfa Laval (lithuania.info@alfalaval.com)‘ 

<lithuania.info@alfalaval.com>; ‚Alfa Laval_2 (algirdas.ziaunys@alfalaval.com)‘ <algirdas.ziaunys@alfalaval.com>; 

‚Artakija‘ <info@artakija.lt>; ‚Axioma servisas‘ <service@axs.eu>; ‚Axis Tech Info‘ <info@axt.eu>; ‚Baikštys 

Raimondas‘ <r.baikstys@pozeminiaidarbai.lt>; ‚Danfoss (danfoss@danfoss.lt)‘ <danfoss@danfoss.lt>; ‚Gagys Darius‘ 

<darius.gagys@danfoss.com>; ‚Gandras energoefektas‘ <gandras@gandras.net>; ‚Giedrius Andrulionis‘ 

<giedrius.andrulionis@tec.lt>; ‚Gren Lietuva‘ <info.lietuva@gren.com>; ‚Husty Alexander‘ 

<alexander.husty@veolia.com>; ‚Informatikos ir ryšių technologijų centras‘ <info@irtc.lt>; ‚Jusevičius Vitalijus‘ 

<vitalijus.jusevicius@artakija.lt>; ‚Lietuvos technines izoliacijos imoniu asociacija_1 (info@kaefer.lt)‘ 

<info@kaefer.lt>; ‚LOGSTOR UAB (gib@logstor.com)‘ <gib@logstor.com>; ‚Lopeta Artūras‘ 

<arturas.lopeta@axs.eu>; ‚Mantas Biknius‘ <mantas.biknius@tec.lt>; ‚Mikalauskas Nerijus‘ 

<nerijus.mikalauskas@tpt.lt>; ‚Pastarnokas Marius (marius.pastarnokas@uponor.com)‘ 
<marius.pastarnokas@uponor.com>; ‚Požeminiai darbai‘ <info@pozeminiaidarbai.lt>; 

‚sandra.vaiciuliene@alfalaval.com‘ <sandra.vaiciuliene@alfalaval.com>; ‚Silkus Darius (darius@dovyra.lt)‘ 

<darius@dovyra.lt>; ‚Šiluma miestams‘ <info@silumamiestams.lt>; ‚Šiurkus Arminas‘ <arminas@irtc.lt>; ‚Technikos 

priežiūros tarnyba‘ <tpt@tpt.lt>; ‚Urbonas Juozas‘ <juozas.urbonas@kaefer.lt>; ‚Vaitkevičius Giedrius‘ 

<giedrius.vaitkevicius@axt.eu>; ‚Velykis Dainius‘ <d.velykis@pramonesenergija.lt>; ‚Viktorija Toegel‘ 

<Viktorija.Toegel@axt.eu>; ‚Vilniaus enegija_2 (lsta@vilniausenergija.lt)‘ <lsta@vilniausenergija.lt>; ‚Žaliauskas 

Gintautas‘ <gintas@irtc.lt>; ‚Žuta Vitalijus (vitalijus.zuta@gren.com)‘ <vitalijus.zuta@gren.com> 

Subject: Dėl skystojo kuro įteisinimo 

 

mailto:info@alytausst.lt
mailto:info@anyksciusiluma.lt
mailto:audrius.arcisauskas@tst.lt
mailto:direktorius@silalesst.lt
mailto:info@birstonosiluma.lt
mailto:info@birstonosiluma.lt
mailto:l.braskiene@sirvintusiluma.lt
mailto:arunas.cekanauskas@mst.lt
mailto:margarita@plungessiluma.lt
mailto:direktorius@krenergija.lt
mailto:direktorius@krenergija.lt
mailto:artur.danulevic@salcininkust.lt
mailto:p.diksa@pe.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:jonas.e@vsiluma.lt
mailto:info@englt.lt
mailto:t.garasimavicius@kaunoenergija.lt
mailto:remigijus@paksiluma.lt
mailto:modestas@raseiniust.lt
mailto:rimas@moletusiluma.lt
mailto:info.joniskis@gren.com
mailto:info.svencionys@gren.com
mailto:info@igst.lt
mailto:info@igst.lt
mailto:direktorius@igst.lt
mailto:info@jonavosst.lt
mailto:z_jurgutavicius@visaginoenergija.lt
mailto:giedre.jursene@palangosst.lt
mailto:centras@kaisiluma.lt
mailto:centras@kaisiluma.lt
mailto:j.kaminskas@jonavosst.lt
mailto:antanas.katinas@klenergija.lt
mailto:info@kaunoenergija.lt
mailto:info@kaunoenergija.lt
mailto:info@krenergija.lt
mailto:klenergija@klenergija.lt
mailto:info@kresiti.lt
mailto:gintautas.kujalis@gren.com
mailto:gintautas.kujalis@gren.com
mailto:info@lazdijusiluma.lt
mailto:info@lazdijusiluma.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:vaidotas.maciulis@silutesst.lt
mailto:info@mst.lt
mailto:info@mst.lt
mailto:pranas@radsiluma.lt
mailto:direktorius@prienusiluma.lt
mailto:ms@moletusiluma.lt
mailto:dainius.muizys@gren.com
mailto:dainius.muizys@gren.com
mailto:m.nevardauskas@alytausst.lt
mailto:vytautasp@birstonosiluma.lt
mailto:v.paknys@ukmergessiluma.lt
mailto:info@paksiluma.lt
mailto:info@palangosst.lt
mailto:bendrove@pe.lt
mailto:gintautas@kaisiluma.lt
mailto:virgilijus.p@senergija.lt
mailto:info@plungessiluma.lt
mailto:info@plungessiluma.lt
mailto:info@prienusiluma.lt
mailto:info@radsiluma.lt
mailto:info@radsiluma.lt
mailto:info@raseiniust.lt
mailto:info@raseiniust.lt
mailto:direktorius@sakiusiluma.lt
mailto:r.rutka@englt.lt
mailto:info@sakiusiluma.lt
mailto:info@sakiusiluma.lt
mailto:info@salcininkust.lt
mailto:dainius.siauciulis@anyksciusiluma.lt
mailto:info@senergija.lt
mailto:info@senergija.lt
mailto:info@silalesst.lt
mailto:info@silutesst.lt
mailto:info@silutesst.lt
mailto:darius.sinkunas@ust.lt
mailto:siluma@sirvintusiluma.lt
mailto:siluma@sirvintusiluma.lt
mailto:info@tst.lt
mailto:tomas@kresiti.lt
mailto:administratore@ukmergessiluma.lt
mailto:siluma@ust.lt
mailto:info@vsiluma.lt
mailto:info@vsiluma.lt
mailto:remigijus@lazdijusiluma.lt
mailto:visagino_energija@visaginoenergija.lt
mailto:visagino_energija@visaginoenergija.lt
mailto:gintaras.aleksiunas@danfoss.com
mailto:lithuania.info@alfalaval.com
mailto:lithuania.info@alfalaval.com
mailto:algirdas.ziaunys@alfalaval.com
mailto:algirdas.ziaunys@alfalaval.com
mailto:info@artakija.lt
mailto:service@axs.eu
mailto:info@axt.eu
mailto:r.baikstys@pozeminiaidarbai.lt
mailto:danfoss@danfoss.lt
mailto:danfoss@danfoss.lt
mailto:darius.gagys@danfoss.com
mailto:gandras@gandras.net
mailto:giedrius.andrulionis@tec.lt
mailto:info.lietuva@gren.com
mailto:alexander.husty@veolia.com
mailto:info@irtc.lt
mailto:vitalijus.jusevicius@artakija.lt
mailto:info@kaefer.lt
mailto:info@kaefer.lt
mailto:gib@logstor.com
mailto:gib@logstor.com
mailto:arturas.lopeta@axs.eu
mailto:mantas.biknius@tec.lt
mailto:nerijus.mikalauskas@tpt.lt
mailto:marius.pastarnokas@uponor.com
mailto:marius.pastarnokas@uponor.com
mailto:info@pozeminiaidarbai.lt
mailto:sandra.vaiciuliene@alfalaval.com
mailto:darius@dovyra.lt
mailto:darius@dovyra.lt
mailto:info@silumamiestams.lt
mailto:arminas@irtc.lt
mailto:tpt@tpt.lt
mailto:juozas.urbonas@kaefer.lt
mailto:giedrius.vaitkevicius@axt.eu
mailto:d.velykis@pramonesenergija.lt
mailto:Viktorija.Toegel@axt.eu
mailto:lsta@vilniausenergija.lt
mailto:lsta@vilniausenergija.lt
mailto:gintas@irtc.lt
mailto:vitalijus.zuta@gren.com
mailto:vitalijus.zuta@gren.com


 

54 

Gerbiami šilumos tiekimo įmonių vadovai, 

 

Energetinės krizės mastas ir gylis gali dar padidėti išaugus kuro poreikiui šaltuoju laikotarpiu. 

Siekiant apsidrausti ir pasiruošti galimiems gamtinių dujų tiekimo sutrikimams, Energetikos ir 

Aplinkos ministerijos ragina šilumos tiekimo įmones pasirengti technines ir teisines galimybes 

deginti, kur įmanoma, skystąjį kurą, pakeičiant juo gamtines dujas.  

 

1. Abi ministerijos teigia, kad kol nėra teisinio pagrindo, negali sustabdyti teisės aktų 

galiojimo. Toks pagrindas atsirastų paskelbus nepaprastąją (ekstremalią) padėtį energetikoje 

ar atskiruose jos sektoriuose. Kol kas tokių planų Vyriausybėje nėra. 

2. Aplinkos ministras tvirtina, kad su regioniniais departamentais sutarta, kad jie geranoriškai 

ir skubos tvarka šilumos tiekimo įmonėms, kurioms reikia, padės parengti (atnaujinti) taršos 

leidimus (TIPK, PAV) ar kitus dokumentus būtinus teisėtam skystojo kuro naudojimui 

šilumos gamyboje vietoje gamtinių dujų.     

3. Tuo tikslu Aplinkos ministerija siūlo kaip galima greičiau kreiptis į regioninius aplinkos 

apsaugos departamentus ir aptarti su jais aplinkosauginės dokumentacijos 

atnaujinimo klausimus dėl skystojo kuro naudojimo. Iš jų pusės pažadėta pagalba ir 

tempai.    

 

Taršos leidimų išdavimo, sustabdymą ir panaikinimą reglamentuoja aplinkos ministro taisyklės, 

priklausomai nuo kurą deginančių įrenginių galios: 

1. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (1 < 50 MW); 

2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklės (≥50 MW). 

 

LŠTA primena, kad kreipėmės į aukščiausias valdžios įstaigas informuodami apie padėtį kuro 

rinkose, dėl būtinybės užtikrinti aukščiausią gamtinių dujų tiekimo patikimumą katilinėms, kuriose 

naudojamos tik dujos, dėl NŠG privalomo dalyvavimo aukcionuose ir t.t. Šiuo metu nagrinėjame 

sąlygas ir faktines aplinkybes, būtinas ekstremalios padėties įvedimui, kaip tai reglamentuoja 

Energetikos įstatymas. 
 
Dr. Valdas Lukoševičius 
LŠTA prezidentas 
Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 
El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 
www.lsta.lt 

 
 

LŠTA INFO. Dėl skystojo kuro naudojimo įteisinimo praktikos lydintys dokumentai (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-III-2-1 priedas 2022-08-01.zip). 
 
 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71f2efb0aa5711e3840c893be7eb3526/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453692/asr
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-961/686-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

 

  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija į Kibernetinio saugumo tarybą vietoje AB „Kauno 

energija“ Informacinių technologijų skyriaus vadovo Gintauto Lietuvniko, jam nutraukus darbo 

santykius su minėta įmone, deleguoja naują atstovą – AB „Kauno energija“ Informacinių 

technologijų skyriaus vadovą Tautvydą Mickevičių, el. p. t.mickevicius@kaunoenergija.lt , mob. 

+370 614 68747. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7094, el. p.: ramune@lsta.lt 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJAI 

Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų 

politikos grupei 

 

 2022-07-28 Nr. 79 

Į  Nr.  

 

 

   

DĖL NAUJO ATSTOVO DELEGAVIMO Į KIBERNETINIO SAUGUMO TARYBOS 

NARIUS  

http://www.lsta.lt/
mailto:t.mickevicius@kaunoenergija.lt
mailto:ramune@lsta.lt
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IS-961/686-III-4 priedas 
 

APVA INFO. Informacija apie artimiausiu metu planuojamus skelbti kvietimus iš LAAIF 

programos Vandenų apsaugos bei Aplinkos oro apsaugos srityse 

 
From: Vidas Stašauskas <vidas.stasauskas@apva.lt>  
Sent: Thursday, July 28, 2022 2:33 PM 

To: vanduo@lvta.lt; bendras@lsa.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Cc: elena.augliene@am.lt; Orinta Naudžiūnė <orinta.naudziune@am.lt>; Gražina Rapkauskienė 

<grazina.rapkauskiene@am.lt>; irmantas.valunas@am.lt; Jonas Balkevičius <jonas.balkevicius@apva.lt> 

Subject: Informacija apie artimiausiu metu planuojamus skelbti kvietimus iš LAAIF programos Vandenų apsaugos bei 

Aplinkos oro apsaugos srityse 

 

Prašome su savo nariais, kuriems gali būti aktualūs minimi kvietimai, pasidalinti šia 

informacija: 

2022 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. D1-243 patvirtintos 2022 

m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo finansavimo kryptys, 

Vandenų apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.1.1 „projektai, susiję su nuotekų 

surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 

ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, 

esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais 

pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir 

prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 

2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje“ 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 666 666 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 300 000 Eur. Didžiausia vidutiniškai vienam 

gyvenamam būstui prijungti skiriama finansavimo suma sieks 3 000 Eur. 

Paraiškas galės teikti tik viešieji vandens tiekėjai, o prijungiami gyvenamieji būstai 

atrenkami pagal savivaldybės ar įmonės patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų 

surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Aplinkos oro apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.2.1. „projektai, susiję su taršos 

iš 1 MW ir didesnės, bet mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių 

įrenginių mažinimu“. 

Priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių 

įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių 

(drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu. 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 200 000 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 Eur ir gali siekti iki 70 procentų visų 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kvietimus planuojama skelbti artimiausiu metu, kai tik bus patvirtinti projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimai. Paraiškas projektų finansavimui gauti planuojama rinkti iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. Paraiškas įvertinti ir konkurso būdu projektus atrinkti planuojama iki 2022 m. spalio 

28 d. 

Prašome potencialius projektų vykdytojus pasirengti paraiškų teikimui bei planuotis lėšų 

poreikį dar 2022 m. projekto avansui iki 30 proc. gauti ar patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 

kompensuoti. 

Jeigu Jums kiltų klausimų, susisiekite su manimi žemiau nurodytais kontaktais. 

 
Pagarbiai 

Vidas Stašauskas  

Nacionalinių programų valdymo departamento 

Aplinkosaugos skyriaus vedėjas  
Tel.: 8 678 01778 

El.p.: vidas.stasauskas@apva.lt  

mailto:vidas.stasauskas@apva.lt
mailto:vanduo@lvta.lt
mailto:bendras@lsa.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:elena.augliene@am.lt
mailto:orinta.naudziune@am.lt
mailto:grazina.rapkauskiene@am.lt
mailto:irmantas.valunas@am.lt
mailto:jonas.balkevicius@apva.lt
mailto:vidas.stasauskas@apva.lt
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Labdarių g. 3 

LT-01120 Vilnius 

Mob. 8 646 02 285 

www.apva.lt; apva@apva.lt  

 

 

http://www.apva.lt/
about:apva@apva.lt
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IS-961/686-III-5 priedas 
 

VERT 2022-07-28 pranešimas. Įvertinta, kaip gamtinių dujų sektoriaus įmonės laikosi 

nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“, UAB 

„Intergas“, UAB Gren Lietuva, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „SG dujos“, AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (ESO) 2021 m. faktinius licencijuojamos veiklos patikimumo ir teikiamų 

paslaugų kokybės rodiklius. 

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai 

konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių. 

 

1. lentelė. AB „Amber Grid“ veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei 

 Nustatyti kokybės 

rodikliai 

2020 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m.  faktinės  

 reikšmės pokytis lyginant 

su nustatytu kokybės 

rodikliu, proc. 

Neplanuotų 

nutraukimų dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

skaičius 

0 0 0 0 

Neplanuotų 

nutraukimų dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

suminė trukmė 

0 0 0 0 

Laiku išsiųstų 

atsakymų į 

prašymą ar 

skundą dalis, 

proc. 

100 100 100 0 

  

2 lentelė. ESO gamtinių dujų skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami 

įmonės atsakomybei 

  
Nustatyti kokybės  

rodikliai 

2020 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės proc. 

pokytis, lyginant su 

nustatytu kokybės 

rodikliu, proc.1 

Vidutinė 

neplanuotų 

nutraukimų trukmė 

vienam vartotojui 

dėl operatoriaus 

atsakomybės  

0,345 0,5543 0,2692 -21,97 

Vidutinis 

neplanuotų 

nutraukimų 

skaičius vienam 

0,00334 0,00416 0,00409 22,46 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-28/ivertinta-kaip-gamtiniu-duju-sektoriaus-imones-laikosi-nustatytu-minimaliu-paslaugu-kokybes-rodikliu.aspx
../../../../../../../../../../e.juozenaite/Downloads/2022-07-28%20posÄ�dÅ¾io%20praneÅ¡imai%20suderinti/PRANEÅ IMAS%20kokybÄ�s%20lygiai%20Karolis%20DemÅ¡Ä�_EglÄ�%20PaipolienÄ�_Loreta.docx#_bookmark0
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vartotojui dėl 

operatoriaus 

atsakomybės  

Avarinės tarnybos 

atvykimų laiku 

dalis, proc. 

100 99,88 99,30 -0,70 

Laiku išsiųstų 

atsakymų dalis, 

proc. 

96,96 97,31 98,99 2,09 

Laiku išsiųstų 

atsakymų naujam 

vartotojui į jo 

prašymą prijungti 

dalis, proc. 

98,81 99,92 100 1,20 

Laiku dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

neprijungtų naujų 

vartotojų dalis, 

proc. 

1,34 0,64 1,00 -25,37 

 

ESO 2021 m. vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus 

atsakomybės (nustatyta minimali rodiklio reikšmė – 0,00334, faktinė 2021 m. reikšmė – 0,00409) 

netenkina nustatyto minimalaus patikimumo kokybės lygio, kadangi šis rodiklis 2021 m. pablogėjo 

22,46 proc., t. y. daugiau nei 10 proc., palyginus su nustatytu minimaliu lygiu. Bendrovė nurodė, 

kad 2021 m. sausio-vasario mėnesiais fiksuota žema orų temperatūra,  turėjo įtakos padidėjusiam 

dujų slėgio reguliavimo įtaisų atsijungimo skaičiui: 2021 m. sausio-vasario mėnesiais atsijungė 489 

įtaisai, kurių atsijungimas nutraukė dujų tiekimą 828 klientams, kas sudarė 40 proc. metinio VERT 

nustatyto rodiklio dydžio. 

Atsižvelgiant į tai, VERT nutarė koreguoti ESO nustatytą 2021 m. gamtinių dujų skirstymo 

veiklos investicijų grąžą, mažinant ją 2 procentais. 

 

3 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB Gren Lietuva, gamtinių dujų 

skirstymo veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonių atsakomybei 

  
Nustatyti kokybės 

rodikliai 

2020 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės proc. 

pokytis lyginant 

su nustatytu 

kokybės 

rodikliu, proc. 

Vidutinė 

neplanuotų 

nutraukimų trukmė 

vienam vartotojui 

dėl operatoriaus 

atsakomybės  

0 0 0 0 

Vidutinis 

neplanuotų 

nutraukimų 

skaičius vienam 

vartotojui dėl 

0 0 0 0 
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operatoriaus 

atsakomybės  

Avarinės tarnybos 

atvykimų laiku 

dalis, proc. 

100 100 100 0 

Laiku išsiųstų 

atsakymų dalis, 

proc. 

100 100 100 0 

Laiku išsiųstų 

atsakymų naujam 

vartotojui į jo 

prašymą prijungti 

dalis, proc.  

100 100 100 0 

Laiku dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

neprijungtų naujų 

vartotojų dalis, 

proc.  

0 0 0 0 

 

4 lentelė. UAB „SG dujos“ skirstymo veiklos patikimumo kokybės rodikliai, priskiriami įmonės 

atsakomybei 

  
Nustatyti minimalūs 

rodikliai 

2021 m. faktinės 

reikšmės 

2021 m. faktinės 

reikšmės proc. pokytis 

lyginant su nustatytu 

kokybės rodikliu, proc. 

Vidutinė neplanuotų 

nutraukimų trukmė 

vienam vartotojui dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

0,354 0 0 

Vidutinis neplanuotų 

nutraukimų skaičius 

vienam vartotojui dėl 

operatoriaus 

atsakomybės 

0,00392 0 0 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 
 

VERT 2022-07-29 pranešimas. VERT suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių 

dujų perdavimo sistema taisykles  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino Naudojimosi AB „Amber 

Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių nuostatas, susijusias su pajėgumų paskirstymu ir 

perkrovų valdymu.  

Bendrovė kartu su Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi AS 

„Conexus Baltic Grid“ siekia palengvinti pasinaudojimą Lietuvos Respublikos ir Latvijos 

Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemų sujungimo tašku ir susitarė dėl naujo, susietųjų 

pajėgumų produktų taikymo paskirstant užsakomus gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumus. 

Taisyklėse atlikti pakeitimai leis išvengti sutartinių perkrovų bei padidinti perdavimo pajėgumų 

tinklo panaudojimą ir efektyvumą Lietuvos-Latvijos dujų jungtyse. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-07-29/vert-suderino-naudojimosi-ab-amber-grid-gamtiniu-duju-perdavimo-sistema-taisykles.aspx
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Esminiai Taisyklių pakeitimai: 

1. Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumai, kurie paskirstomi ne pagal susietojo 

paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) metodą, bus paskirstomi per Bendros 

zonos platformą, kurią kartu valdo Latvijos Respublikos bei Estijos Respublikos 

perdavimo sistemos operatoriai ir kuri naudojama šių perdavimo operatorių 

pajėgumams skirstyti. 

2. Visi Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos perdavimo sistemų sujungimo taško 

pajėgumų produktai bus siūlomi rinkai kaip susietieji pajėgumai (angl. bundled 

capacity). 

3. Metiniai, ketvirtiniai ir mėnesio pajėgumų produktai bus paskirstomi naudojant 

proporcingumo (pro-rata) principą, o paros ir einamosios paros pajėgumai bus 

paskirstomi naudojant „pirmas atėjai–pirmas gavai“ principą. 

4. Numatytas Bendrosios zonos platformos pajėgumų paskirstymo kalendorius. 

Pajėgumai paskirstomi pagal susietojo paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) 

metodą ir toliau bus paskirstomi kartu su prekiaujamu gamtinių dujų kiekiu biržoje.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-07-29/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-961/686-III-6 priedas 
 

LŠTA INFO. 2022-07-29 pasitarimo Dėl pasirengimo naudoti skystąjį kurą apibendrinimas  

  

Pasitarime dalyvavo LRV, AM, EM, VERT ir LŠTA (VL ir MP) atstovai. Pasitarimo tikslai (pagal 

LRV kvietimą):  

 

„Atsižvelgiant į tai, kad pasiruošti ateinančiam sezonui liko nedaug laiko, kviečiu į darbinį 

susitikimą aptarti kaip šiuo metu Vyriausybės nutarimo įgyvendinimas, t. y. kiek įmonių pateikė 

dokumentus leidimų koregavimui, per kiek laiko tikėtina bus įvertinti pateikti dokumentai. Taip pat, 

klausimas yra dėl kainodaros, t. y. ar pagal LRV nutarimą reikia tikslinti metodiką, kuri įmonėms 

leistų naudoti mazutą.“ 

Vyriausybė praeitą savaitę priėmė sprendimą, pagal kurį vienam šildymo sezonui bus leidžiama  

įsigyti mazutą ar kitą skystą kurą, neskelbiamų derybų būdu, jei jis pigesnis už gamtines dujas. 

Pagal išankstinį vertinimą buvo identifikuotos 11 įmonių, kurios turi galimybę naudoti mazutą ir 

kurioms tik reikėtų tikslinti taršos leidimus bei atlikti PAV procedūras. Dar ne visos įmonės 

atkreipė dėmesį į tai, būtų tikslinga, kad LSA ir LŠTA įsitrauktų į įmonių raginimą, kad iki šildymo 

sezono pradžios būtina susitvarkyti reikiamas procedūras mazuto deginimui kad pasirengimas 

šildymo sezonui bus atliktas laiku, t. y.. 

 

PASITARIMO APIBENDRINIMAS: 

1. AM teigia, kad tik 2 CŠT įmonės kol kas domėjosi TIPK ir PAV atnaujinimo 

galimybėmis. Nėra info apie CŠT įmonių planus skysto kuro deginimui (kada, kokiais 

kiekiais ir pan.). AM ir AAA reikia info, kiek įmonių ketina deginti mazutą, todėl ragina iš 

anksto CŠT įmones pateikti savo planus ir žada greitą konsultaciją dėl dokumentų 

sutvarkymo. 

2. Artimiausiu metu neplanuojama skelbti Ekstremalios padėties energetikoje, todėl teisės 

aktai ir procedūros galioja pilna apimtimi. Pirmiausia turėtų būti nustatyti aiškūs kriterijai 

Ekstremalios energetikos padėties įvedimui, nes šiuo metu problema yra kuro kaina, bet ne 

kiekis.  

3. LRV neįpareigos (nevers) deginti mazuto ar kito kuro – CŠT įmonės privalo vadovautis 

mažiausių sąnaudų principu ir kuro struktūrą pasirinki pačios. 

4. Siekdami paspartinti aplinkosauginių dokumentų, reikalingų skystojo kuro deginimui, AM 

ir jos padaliniai pasirengę konsultuoti ir padėti skubos tvarka susitvarkyti taršos leidimus ir 

kitus reikalingus dokumentus. Ragina CŠT įmones kuo greičiau kreiptis ir pradėti 

dialogą, nes mazutas dvigubai pigesnis už dujas. 

5. EM du kartus keitė kuro įsigijimo taisykles dėl galimybės dujas ir skystą kurą įsigyti 

neskelbiamų derybų būdu (nereikia viešųjų pirkimų). 

6. Kol kas skystojo kuro naudojimas vertinamas kaip ekonominė alternatyva gamtinėms 

dujoms, siekiant šilumos tiekimui mažiausių sąnaudų.  

7. VERT apklausa parodė, kad apie 50 proc. pernai šildymui suvartotų dujų CŠT įmonės 

galėtų pakeisti mazutu (nereiškia, kad VŠT pakeitus dujas į mazutą, kitos galės degint 

dujas). 

8. VŠT gavo net 10 pasiūlymų įsigyti mazutą, bet dar nesikreipė dėl taršos leidimų ir kt. 

9. VERT daro Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus, kad kuro struktūra nebūtų 

fiksuota, o įmonės galėtų operatyviai ir lanksčiai rinktis kuro rūšis. 

10. VERT žada kontroliuoti ar įmonių kuro struktūra optimali ir garantuoja mažiausias šilumos 

tiekimo sąnaudas. Bus principingai žiūrima į įmonių pasirinktą kuro struktūrą ir iškastinio 

kuro rūšių pasirinkimą (M. Taparauskas). 

11. Apie kainodaros pakeitimus VERT informuos CŠT įmones rugpjūčio 3 d. 13 val. 

planuojamame pasitarime. 
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12. Premjerės patarėjas Dalius Krinickas žada veiksmus, siekiant biokuru pirmiausiai 

aprūpinti šilumos tiekimo įmones. Informuos papildomai rugpjūčio mėn. 

13. Rugpjūčio 17 d. EM planuoja pasitarimą Dėl apsirūpinimo kuru. LŠTA pasiūlė pakviesti 

CŠT įmonių vadovus.  
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IS-961/686-III-7 priedas 

 

 Baltpool 2022-07-26 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn,  

 

Informacijos apie BK kainų indeksus 2022-07-26 Baltpool nepateikė 

 

Vėliausio 2022-07-26 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-07-26 aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 38 780 36.07 +18.49 % 46 970 35.87 43.20 1 750 

M08-2022  Smulkinta mediena 40 600 37.02 +34.63 % 0 0.00 0.00 0 

M09-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 68 250 35.35 42.00 7 000 

Q04-2022  Smulkinta mediena 140 910 44.37 -2.59 % 210 980 41.27 42.45 7 700 

Q01-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 68 250 47.00 55.00 12 740 

WIN-2022  Smulkinta mediena 92 400 50.92 +23.41 % 181 440 42.97 50.00 8 400 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 380 86.90 +6.25 % 1 400 77.17 128.00 900 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 280 22.50 22.50 280 

 

BK prekybos rodikliai 2022-07-28 10 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 44 800 39.48 +10.56 % 22 610 37.59 0.00 0 

M09-2022  Smulkinta mediena 25 550 43.31 +13.55 % 25 550 38.19 0.00 0 

M10-2022  Smulkinta mediena 6 160 46.77 0.00 % 22 120 39.31 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 80 850 51.81 +14.36 % 135 520 43.07 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 4 550 48.00 +11.46 % 69 160 50.20 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 21 840 52.31 +2.66 % 90 720 48.54 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 380 89.12 +4.20 % 220 91.00 135.00 220 

M09-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 600 92.00 180.00 600 

Q04-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 220 70.00 0.00 0 

Q01-2023  Medienos granulės 0 - 0.00 % 130 70.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
280 22.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2070069&oldti=2756576
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IS-961/686-III-8 priedas 
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IS-961/686-III-9 priedas 
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-961/686-IV-1 priedas 

 

LEA 2022-07-26 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

Pagal nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimo metodiką 

pateikiama informacija skirta tik vartotojų informavimui, o ne nepriklausomų elektros 

energijos tiekėjų vertinimui. Pasibaigus antram liberalizacijos etapui vartotojų informavimui 

prognozuojama mėnesio sąskaita nuo šiol pateikiama su garantinio laikotarpio tiekimo kaina.  

Siekiant tikslesnės pasiūlymų analizės, informacija apie nepriklausomų elektros energijos 

tiekėjų pasiūlymus yra pateikiama juos sugrupuojant į dvi grupes – pasiūlymai su fiksuota kaina, 

pasiūlymai su nefiksuota kaina (susieta su Nord Pool biržos vidutine kaina).  

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra 

suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas 

Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami 

tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus, Minimalus) su ne 18 – 

24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu (išimtis – Perlas energija, kuris šuo metu siūlo 4 mėn. kainos 

fiksavimo laikotarpį) be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis 

tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams), ar papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, 

mėnesinis mokėjimas ir pan.). Kai kurie tiekėjai (Elektrum, Enefit) siūlo ir ilgesnio kainos 

fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kilovatvalandės kainos yra 

mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais. 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima8/
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Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita 

apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos 

(statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko 

zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų 

Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos 

kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord 

Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, 

apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų birželio mėn. vidutinė kaina – 

0,2232 Eur/KWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas. 

 
Pateikiama informacija apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 

150 kWh elektros energijos ir pasirinktas planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) 

kilovatvalandės kaina. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų 

planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos 

kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) 

NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 

metų birželio vidutinė kaina – 0,2232 Eur/kWh) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos. 
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Pateikiama informacija apie kovo 10 – liepos 26 dienų preliminarių elektros energijos kainų 

(vienos laiko zonos) pokyčius. 

 
Pateikiama informacija apie kovo 10 – liepos 26 dienų preliminarių elektros energijos kainų 

(dviejų laiko zonų) pokyčius. 

 
Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra 

suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas 

Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš 

nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir 

pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant 

skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn.,  12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia 

pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool 

biržos 2022 metų birželio mėn. vidutinė kaina – 0,2232 kWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės 

kainas. 
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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. 

 

LEA Info ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. liepos 15–21 d. TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-961/686-IV-1-1 priedas 2022-08-01.pdf). 

________ 

 

 LEA 2022-07-27 pranešimas.  

TN: tn  

 

SUDARYTA SUTARTIS SU ENERGETIKOS SEKTORIAUS DUOMENŲ 

INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGĖJAIS 

 

 
 

 

Lietuvos energetikos agentūra sudarė sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „IO 

Projects“ Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo 

stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijai ir techninei specifikacijai 

parengti.  

Pagal atliktą galimybių studiją ir parengtą techninę specifikaciją bus kuriama 

energetikos sektoriaus duomenų bazė, skirta sistemingai rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti 

energetikos sektoriaus duomenis.  

Šią duomenų bazę planuojama kurti, siekiant sudaryti sąlygas sistemingam energetikos 

duomenų modeliavimui, stebėsenai ir vertinimui. Taip norima užtikrinti savalaikį, įrodymais grįstą 

energetikos politikos formavimą, energetikos sektoriaus strateginių dokumentų įgyvendinimo 

stebėseną. 

UAB „IO Projects“ galimybių studiją ir techninę specifikaciją įsipareigojo parengti iki 2023 

m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Bendra sutarties vertė 51700 eurų (be PVM). 

UAB „IO Projects“ turi patirties įgyvendinant įvairius informacinių technologijų projektus: 

parengė technines specifikacijas, skirtas Vartotojų teisių informacinei sistemai, interneto portalui 

„Mano Vyriausybė“ sukurti, teikė šių projektų techninės priežiūros paslaugas ir kt. 

Galimybių studija ir kiti dokumentai rengiami įgyvendinant Europos Komisijos LIFE 

programos integruotojo projekto LIFE IP EnerLIT „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, A 

1.1 veiklą „Duomenų bazės, skirtos NEKSP priemonėms stebėti, sukūrimas“. 

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje” (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra 

finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame 

pranešime pateikiamas VšĮ Lietuvos energetikos agentūros požiūris ir Europos Komisija nėra 

atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą. 

_______ 

 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/sudaryta-sutartis-su-energetikos-sektoriaus-duomenu-informacines-sistemos-sukurimo-galimybiu-studijos-rengejais/
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 LEA 2022-07-28 pranešimas.  

TN: tn  

 

PROGNOZUOJAMAS DUJŲ SUVARTOJIMAS 2022 M. LIETUVOJE APIE 24% 

MAŽESNIS NEI 2021 M. 

 

Lietuvos energetikos agentūra, įvertinusi Europos Komisijos plano „Dujų taupymas 

saugiai žiemai“ siūlymą valstybėms narėms savanoriškai susimažinti dujų vartojimą 15% nuo 

rugpjūčio 1 d. iki 2023 metų kovo 31 d., prognozuoja, kad šių metų dujų suvartojimas 

Lietuvoje turėtų būti apie 24% mažesnis nei 2021 m. 

Šias prognozes Agentūra teikia įvertinusi 2022 m. I pusmečio gamtinių dujų suvartojimą 

Lietuvoje, situaciją rinkoje ir planus centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Jei situacija dujų 

rinkoje išliks panaši, galimai šios tendencijos išsilaikys ir pirmąjį 2023 m. ketvirtį, todėl Lietuvai 

imtis papildomų dujų vartojimo mažinimo priemonių gali neprireikti. 

Pirmąjį šių metų pusmetį gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje buvo 9,5 TWh arba 35 proc. 

mažesnis nei 2021 m. I pusmetį, kai siekė 14,7 TWh. Pagrindinės priežastys – šiltesnė žiema ir 

daugiau nei 5 kartus per pastaruosius metus išaugusios dujų kainos, paskatinusios verslą imtis 

taupymo priemonių ir ieškoti alternatyvų. 

 
Agentūros specialistai prognozuoja, kad aukštos dujų kainos pramonės įmones ir toliau 

skatins taupyti. Vilniaus šilumos tinklai ateinančią žiemą planuoja atsisakyti iki 80% savo 

suvartojamų dujų ir pakeisti jas mazutu. Panašias alternatyvas šiuo metu svarsto ir kitos 

savivaldybės, naudojančios didesnį kiekį dujų centriniam šildymui. Daugiausiai dujų suvartojančios 

pramonės įmonės mažina gamybos apimtis, kitos pereina prie alternatyvių kuro rūšių. Visi šie 

veiksniai turėtų lemti mažesnį nei įprastą dujų suvartojimą Lietuvoje. 

Prognozuojama, kad bendras 2022 m. gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje gali siekti 18,4 

TWh, o tai yra 24% mažiau nei 2021 m., kai jis siekė 24,1 TWh 

_______ 

 

 LEA 2022-07-29 pranešimas.  

https://www.ena.lt/Naujiena/prognozuojamas-duju-suvartojimas-2022-m-lietuvoje-apie-24-mazesnis-nei-2021-m/
https://www.ena.lt/uploads/Duju%20suvartojimas%202022%20LEA%20.jpg
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TN: tn  

 

DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA PENKTĄ SAVAITĘ IŠ EILĖS 

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius 2022 m. liepos 18–25 dienomis.  

Pastarąją savaitę vidutinės benzino kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,01–0,25 

Eur/l. Benzino vidutinė kaina daugiausiai sumažėjo Estijoje (0,25 Eur/l arba 12 proc.), mažiausiai – 

Lenkijoje (0,01 Eur/l arba 0,7 proc.).  

Dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse, išskyrus Lenkiją,  sumažėjo 0,03–0,26 

Eur/l. Daugiausiai sumažėjo Estijoje (0,26 Eur/l arba 13,4 proc.), mažiausiai – Lietuvoje (0,03 

Eur/l arba 1,7 proc.). Lenkijoje vidutinė dyzelino kaina padidėjo 0,02 Eur/l arba 1 proc. 

Jau penktą savaitę iš eilės (nuo birželio 20 d. iki liepos 25 d.) Lietuvoje vidutinės degalų 

kainos mažėja: per šį laikotarpį benzinas atpigo 0,20 Eur/l, dyzelinas – 0,14 Eur/l. 

 
Benzino vidutinė kaina Lietuvoje ir Latvijoje (1,87–1,90 Eur/l) yra didesnė už benzino 

vidutinę kainą Vokietijoje (1,82 Eur/l). 

 
Estijoje vidutinės degalų kainos yra mažiausios tarp Baltijos šalių. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-penkta-savaite-is-eiles/
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Lietuvoje benzino vidutinė kaina ir toliau yra didesnė už dyzelino kainą, tačiau šis 

skirtumas yra nedidelis – liepos 25 d. šis skirtumas sudarė 0,006 Eur/l.  Toks nedidelis skirtumas  

(0,01–0,02 Eur/l) buvo visą liepos mėnesį. 

 

 
Bazinės (didmeninės) degalų kainos Lietuvoje per šį laikotarpį (06-20 – 07-18) taip pat 

sumažėjo: benzino bazinė kaina (Orlen Lietuva duomenys) – 0,19 Eur/l, dyzelino – 0,22 Eur/l. 

 
Lietuvoje benzino vidutiniai pardavimo kaštai dėl sparčiai augusių jo bazinių (didmeninių) 

kainų gegužės mėn. buvo sumažėję ir sudarė 0,04 Eur/l. Birželio mėn. vidutiniai pardavimo kaštai 

sudarė 0,13 Eur/l (kaip sausio – balandžio mėn.), liepos mėn. (1–25 dienomis) – 0,172 Eur/l. 

Dyzelino vidutiniai pardavimo kaštai gegužės – birželio mėn. mažėjo ir sudarė atitinkamai 0,10 

Eur/l ir 0,07 Eur/l – buvo mažesni už vidutinius pardavimo kaštus sausio – balandžio mėn. (0,13 

Eur/). Liepos mėn. (1–25 dienomis) dyzelinio pardavimo vidutiniai kaštai išaugo ir sudarė 0,147 

Eur/l. 
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Žaliavinės naftos kainos liepos 18–25 d. sumažėjo: Brent atpigo 9,0 USD už barelį, Urals 

nafta – 9,2 USD už barelį. 
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IS-961/686-IV-2 priedas 

 

EM 2022-07-26 pranešimas. Lietuva su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis solidariai 

sutarė mažinti gamtinių dujų vartojimą ir kartu planuoti artėjančio šildymo sezono veiksmus 

TN: tn  

 

Liepos 26 d. energetikos viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Briuselyje 

vykusiame neeiliniame Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos 

posėdyje, kuriame ES valstybių narių atstovai aptarė šiuo metu aktualiausius apsirūpinimo energijos 

ištekliais klausimus, ruošiantis artėjančiam žiemos sezonui. 

ES energetikos ministrai buvo kviečiami pasiekti politinį susitarimą dėl Tarybos reglamento 

pasiūlymo dėl koordinuotų dujų paklausos mažinimo priemonių. Taip pat apsikeista nuomonėmis 

apie energijos tiekimo ES saugumą ir kitas priemones, kurių reikia imtis prieš ateinančią žiemą. 

Liepos 20 d. Europos Komisija pristatė paketą „Dujų taupymas saugiai žiemai“, kuriame 

įtrauktas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl dujų paklausos mažinimo ir Europos dujų 

paklausos mažinimo planas. Apsikeista nuomonėmis dėl pateiktų iniciatyvų ir informacija apie 

esamą energijos tiekimo saugumo situaciją šalyse. Pietų metų ES atstovai kartu su Ukrainos 

energetikos ministru G. Galushchenko diskutavo ES ir Ukrainos energetinio bendradarbiavimo 

tema. 

Neeiliniame ES Tarybos posėdyje aptartas Europos Komisijos pasiūlymas siekti ES 

valstybių narių sutarimo solidarumo dėti vienodas pastangas savanoriškais pagrindais susimažinti 

gamtinių dujų vartojimą jų pačių pasirinktomis priemonėmis per ateinančius 8 mėnesius, pradedant 

š. m. rugpjūčio 1 d., bent 15 proc., palyginti su vidutiniu suvartojamu dujų kiekiu tuo pačiu 

laikotarpiu per pastaruosius penkerius metus. Kilus dideliam pavojui dėl reikšmingo dujų trūkumo 

ar atsiradus dideliam jų poreikiui, numatoma galimybė ES lygiu skelbti perspėjimą, kuris reikštų 

visoms ES valstybėms narėms privalomą įsipareigojimą sumažinti atitinkamą gamtinių dujų 

vartojimą. 

Diskusijoje dalyvavęs energetikos viceministras A. Zananavičius pažymėjo: 

„Nepriklausomai nuo taikomų priemonių, rinka ir pramonė pati reaguoja į išaugusias dujų kainas 

mažindama dujų vartojimą. Prognozuojama, kad dujų suvartojimo sumažinimas Lietuvoje šiais 

metais bus didesnis, nei ES sutartas 15 proc. įpareigojimas. Reaguodama į išaugusias dujų kainas, 

Lietuva taip pat imasi veiksmų pakeisdama dujas kitais energijos ištekliais, kurie trumpuoju 

laikotarpiu padės susidoroti su augančiomis dujų kainomis, tačiau ilguoju laikotarpiu išlaikydama 

Lietuvos energetikos politikos kryptį pereiti prie 100 proc. atsinaujinančios energijos.“ 

Derybose dėl įpareigojimo ES valstybėms narėms imtis priemonių susimažinti dujų 

vartojimą, pavyko pasiekti, kad būtų atsižvelgta į Lietuvai itin svarbius klausimus. Vienas tokių 

klausimų yra susijęs su tuo, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys tebėra Rusijos kontroliuojamos 

elektros energetikos sistemos (IPS/UPS ) dalis. Tai yra pagrindinis energetinio saugumo iššūkis 

Baltijos šalims, ypač tuo atveju, jeigu Baltijos šalių elektros energetikos sistemos būtų atjungtos 

nuo IPS/UPS sistemos. Pasiektas sutarimas, kad tokiu atveju Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims būtų 

taikoma išimtis dėl gamtinių dujų vartojimo mažinimo įpareigojimo, kurių papildomas poreikis 

kiltų siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros sistemos darbą. Kitas Lietuvai svarbus klausimas 

yra susijęs su tam tikrų palankesnių sąlygų numatymu kritinėms pramonės šakoms, pavyzdžiui, 

chemijos pramonei, kuriai Lietuvoje tenka didžiausiais gamtinių dujų suvartojimas. 

Neeilinio ES Tarybos posėdžio metu pasiektas politinis susitarimas, kuris yra labai svarbus 

ruošiantis artėjančiam žiemos sezonui ir siekiant išvengti galimų rizikų dėl dujų tiekimo sutrikimų 

ir dėl to susidariusio jų trūkumo. Dėl šios priežasties skubos tvarka susirinkę ES valstybių narių 

atstovai sutarimą dėl bendrų įsipareigojimų solidariai pasiekė per rekordiškai trumpą laiką. 

Pasiektas sutarimas yra svarus ES manifestas, demonstruojantis ES vienybę ir solidarumą bei 

siunčiantis aiškią žinią rinkoms bei Rusijai. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-su-kitomis-europos-sajungos-valstybemis-solidariai-sutare-mazinti-gamtiniu-duju-vartojima-ir-kartu-planuoti-artejancio-sildymo-sezono-veiksmus
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EM 2022-07-27 pranešimas. Su valstybės parama – galimybė gyventojams atnaujinti šildymo 

sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija informuoja, kad šiandien skelbiamas kvietimas paramai gauti 

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (Mažajai renovacijai). 

Šiais metais Klimato kaitos programoje Mažosios renovacijos priemonei skirta 4 mln. eurų. 

Pagal šį kvietimą numatyta nuo 45 iki  80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos 

lėšomis planuojantiems atsinaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) 

šildymo ir karšto vandens sistemas. Paraiškas galės teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 

administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų. 

„Senus šilumos punktus reikia modernizuoti siekiant maksimalaus šilumos energijos 

efektyvumo bei mažesnių išlaidų. Kviečiame daugiabučių bendrijas pasidomėti šia galimybe 

gyventojams labiau kontroliuoti savo išlaidas šildymui ir karšto vandens tiekimui.“,  sako 

Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės vadovas Mindaugas Stonkus.  

Pasak jo,  renovuoti šilumos punktai daugiabučiuose sumažina šilumos ir vandens tiekimo 

nuostolius bei tuo pačiu automatiškai mažina gyventojų šildymo sąskaitas apie 15 procentų. 

Daugiabučių namų gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti senus 

elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus 

susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens 

temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje arba įgalioti tai atlikti savo šilumos 

tiekėją. 

Pagal kvietimą valstybės paramą turi progą gauti visų daugiabučių namų, kurių šildymo ir 

karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų, butų ir kitų patalpų savininkai. Pažymėtina, kad daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos, neatitinkančios energetikos ministro patvirtintų privalomųjų 

reikalavimų, pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas turi būti pertvarkytos iki 2026 m. 

liepos 1 d.  

Valstybės parama bus skiriama taip pat šioms mažosios renovacijos priemonėms: šildymo 

sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, 

vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos 

rengimą); individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) 

išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/su-valstybes-parama-galimybe-gyventojams-atnaujinti-sildymo-sistemas-ir-mazinti-islaidas-daugiabuciuose
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skaitiklių butuose, diegimas; karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas 

(rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą). 

Paraiškas valstybės paramai pareiškėjai galės teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per Aplinkos 

projektų valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS, kur bus skelbiamos ir detalios 

finansavimo sąlygos: https://www.apva.lt/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/. Anksčiau 

pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas. 

 
AM 2022-07-28 pranešimas. Nusprendusiems modernizuoti šilumos punktą – iki 80 proc. 

valstybės parama 

TN: tn  

 

 
 

Nuo ketvirtadienio Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima paraiškas 

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Šiai priemonei, kurią 

inicijuoja Aplinkos ministerija kartu su Energetikos ministerija, finansuoti iš Klimato kaitos 

programos lėšų skirta 4 mln. eurų.  

Nuo š. m. liepos 28 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima paraiškas 

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Šiai priemonei 

finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 4 mln. eurų. Programą inicijuoja Aplinkos 

ministerija kartu su Energetikos ministerija.  

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios 

įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Remiantis 

naujajame kvietime numatytomis sąlygomis, šilumos tiekėjas gali būti ne tik pareiškėju, bet ir 

paramos gavėju, jeigu jam nuosavybės teise priklauso šilumos punktas.  

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 

nuo 45 iki 80 proc. Valstybės parama. 

„Ši priemonė – puiki galimybė sutaupyti tiek gyventojui, tiek visai šaliai. Ekspertų teigimu, 

atnaujinus seną šilumos punktą, energijos sąnaudos sumažėja apie 15 proc., o kartu įgyvendinant 

kitas šiame Kvietime numatytas priemones, sutaupytos skaičiuojamosios energijos sąnaudos gali 

siekti ir 25 proc.Tad gyventojai, suskubę pasinaudoti valstybės parama ir atnaujinti šilumos punktą, 

jau ateinantį šildymo sezoną galės džiaugtis mažesnėmis sąskaitomis už šildymą, o valstybė – 

mažesnėmis energijos sąnaudomis,“ – tvirtina aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

https://www.apva.lt/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nusprendusiems-modernizuoti-silumos-punkta-iki-80-proc-valstybes-parama
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Pagal šį kvietimą gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pakeisti elevatorinį 

šilumos punktą į naują automatizuotą arba įrengti atskirą šilumos punktą daugiabučiame name bei 

subalansuoti šildymo sistemą. 

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, 

termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 

šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų 

nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. 

Gyventojams planuojantiems diegti išvardintas (ar dalį jų) energinio efektyvumo didinimo 

priemones numatyta iki 80 proc. valstybės parama. 

Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, valstybės parama gali siekti nuo 45 iki 65 proc. 

priklausomai nuo įmonės dydžio. Visa  etail informacija apie kvietimo sąlygas – www.apvis.lt  

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. 

Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas. 

Skaičiuojama, jog šiuo metu Lietuvoje dar yra apie 3 tūkst. Senų elevatorinių šilumos 

mazgų, kurie yra technologiškai pasenę ir neužtikrina tolygaus viso pastato šildymo. 

 

 APVA 2022-07-28 pranešimas.  

TN: tn  

 

NUSPRENDUSIEMS MODERNIZUOTI ŠILUMOS PUNKTĄ – IKI 80 PROC. 

VALSTYBĖS PARAMA 

 

 
 

Nuo š. m. liepos 28 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) priima 

paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Šiai 

priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 4 mln. eurų. Programą inicijuoja 

Aplinkos ministerija kartu su Energetikos ministerija. 

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios 

įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Remiantis 

naujajame kvietime numatytomis sąlygomis, šilumos tiekėjas gali būti ne tik pareiškėju, bet ir 

paramos gavėju, jeigu jam nuosavybės teise priklauso šilumos punktas. 

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 

nuo 45 iki 80 proc. valstybės parama. 

„Ši priemonė – puiki galimybė sutaupyti tiek gyventojui, tiek visai šaliai. Ekspertų teigimu, 

atnaujinus seną šilumos punktą, energijos sąnaudos sumažėja apie 15 proc., o kartu įgyvendinant 

kitas šiame Kvietime numatytas priemones, sutaupytos skaičiuojamosios energijos sąnaudos gali 

siekti ir 25 proc. Tad gyventojai, suskubę pasinaudoti valstybės parama ir atnaujinti šilumos punktą, 

jau ateinantį šildymo sezoną galės džiaugtis mažesnėmis sąskaitomis už šildymą, o valstybė – 

mažesnėmis energijos sąnaudomis,“ – tvirtina Aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

http://www.apvis.lt/
https://www.apva.lt/26535/
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Pagal šį kvietimą gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pakeisti elevatorinį 

šilumos punktą į naują automatizuotą arba įrengti atskirą šilumos punktą daugiabučiame name bei 

subalansuoti šildymo sistemą. 

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, 

termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 

šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų 

nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. 

Gyventojams planuojantiems diegti išvardintas (ar dalį jų) energinio efektyvumo didinimo 

priemones numatyta iki 80 proc. valstybės parama. 

Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, valstybės parama gali siekti nuo 45 iki 65 proc. 

priklausomai nuo įmonės dydžio. Visa detali informacija apie kvietimo sąlygas – 

https://apvis.apva.lt/. 

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. 

Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas. 

Skaičiuojama, jog šiuo metu Lietuvoje dar yra apie 3 tūkst. Senų elevatorinių šilumos 

mazgų, kurie yra technologiškai pasenę ir neužtikrina tolygaus viso pastato šildymo. 

_________ 

 

EM 2022-07-29 pranešimas. 5 mln. eurų parama energijos naudojimo efektyvumą 

gerinančioms įmonėms 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija informuoja, kad netrukus bus skelbiamas kvietimas verslo įmonėms 

paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias 

technologijas. Programai šiais metais numatyta skirti – 5 mln. eurų. 

Energetikos ministerija kartu su Aplinkos ministerija bei konsultuojantis su rinkos dalyviais, 

šiemet atnaujino  Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos 

vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašą, kuris numato 

šios priemonės finansavimo tvarką pareiškėjams ir jų įgyvendinamiems projektams.  

https://apvis.apva.lt/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/5-mln-euru-parama-energijos-naudojimo-efektyvuma-gerinancioms-imonems
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„Svarbu padėti įmonėms, kurios ieško energijos efektyvumą didinančius sprendimų ir nori 

juos taikyti savo veiklos procesuose. Rengiant tvarką įsiklausyta į rinkos dalyvių pastebėjimus ir 

šiuo metu taikomos palankesnės sąlygos – padidinta maksimali suma, minima galimybė gauti lėšų 

projekto startui ir kita“, sakė Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės 

vadovas Mindaugas Stonkus.     

Pakeitimais padidintos projektų finansavimo galimybių ribos nuo anksčiau buvusio 

maksimalaus paramos dydžio 200 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų vienam pareiškėjui, vertinant ir 

susijusias įmones. Taip pat numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos 

efektyvumo priemonių diegimui. Labai mažoms ir mažoms įmonėms sudaryta galimybė energijos 

efektyvumo priemones diegti pateikus auditoriaus, kuriam suteikta kvalifikacija, supaprastintos 

apimties ataskaitą.  

Pagal priemonę bus teikiamos subsidijos juridiniams asmenims energijos efektyvumo 

didinimui ir taip prisidedama ne tik prie racionalaus ir atsakingo energijos vartojimo, tačiau ir 

mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, darant teigiamą poveikį klimato kaitai.   

Finansavimo tvarkos pakeitimai numato, kad maksimali subsidijos suma vienai įmonei gali 

siekti iki 1,5 mln. eurų, o jos intensyvumas priklausys nuo įmonės dydžio, prioritetą teikiant 

mažoms ir labai mažoms įmonėms.  

Energetikos ministerija nuolat ir nuosekliai įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo politikos priemones, taip siekiant sukurti palankias sąlygas, reikalavimus ar paskatas, 

kurie būtų palankūs tam, kad rinkos dalyviai imtųsi energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. 

Paraiškas valstybės subsidijai gauti verslo įmonės galės teikti per Aplinkos projektų 

valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS, kur bus skelbiamos ir detalios finansavimo 

sąlygos: https://www.apva.lt/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/. 

Interneto svetainės www.3blmedia.com vizualas, 

_______ 

 

EM 2022-07-29 pranešimas. Biometano projektams numatyta skirti per 22 mln. eurų 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija informuoja, kad šiandien paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl 

valstybės kompensavimo biometano dujų gamybos ir valymo įrenginių įrengimui. Biometano 

gamybai numatyta skirti 22,2 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 

lėšų. 

Biometanas yra viena iš „žaliausių“ alternatyvų pritaikomų įvairiose energetikos ir 

pramonės srityse, biometanu galima sėkmingai pakeisti importuojamas gamtines dujas ir kelis 

kartus sumažinti energijos išteklių kainas. Siekiama, kad pagamintas biometanas būtų panaudojimas 

Lietuvos transporto sektoriuje, taip pat įmonėse suvartojančiose didelius kiekius gamtinių dujų.  

Biometano naudojimas taip pat sprendžia ir atliekų tvarkymo problematiką, kadangi šių dujų 

gamybai panaudojamos tik antrinio panaudojimo neturinčios biologinės kilmės žaliavos, sukuriama 

pridėtinė vertė vietos bendruomenėms ir skatinama žiedinės ekonomikos plėtra.  

Planuojama, kad iki 2030 m. Lietuvoje būtų pagaminama nemažiau kaip 950 GWh 

biometano.  

https://www.apva.lt/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/biometano-projektams-numatyta-skirti-per-22-mln-euru
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Projektų įgyvendinimo planus su visais reikalingais dokumentais valstybės subsidijai gauti 

bus galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 29 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) el. paštu:  

info@cpva.lt .   

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal projektų finansavimo sąlygose numatytus 

prioritetinius atrankos kriterijus. Projektai gali pretenduoti į iki 45% dydžio finansavimo 

intensyvumą. Projektai turės būti įgyvendinti iki 2025 m. IV ketv.   

Su detaliomis finansavimo sąlygomis galima susipažinti čia.   

Kontaktiniai asmenys CPVA: Rūta Navikienė, Tel. Nr.: 8 (685) 74 284; El. p.: 

R.Navikiene@cpva.lt   ir  Kristina Dėjė, Tel. Nr.: 8 (686) 48 779; El. p.: K.Deje@cpva.lt  

 
 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/biometano-duju-gamybos-pajegumu-didinimas
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IS-961/686-IV-3 priedas 

 

AM 2022-07-26 pranešimas. Rengiamos sąlygos, kaip gyventojams kompensuoti išlaidas už 

elektros energijos kaupimo įrenginius 

TN: tn  

 

Šiais metais gyventojams pirmą kartą suplanuota kompensuoti elektros energijos kaupimo 

įrenginių įsigijimo išlaidas. 2022 m. šiai priemonei skirta 1 mln. eurų iš Klimato kaitos programos 

lėšų.  

Aplinkos ministerija parengė Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo 

elektros energijos kaupimo įrenginiams namų ūkiams (gaminantiems vartotojams) tvarkos aprašo 

projektą. 

Jis numato, kad parama bus skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems 

gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodo namą, kurie 

turi įsirengę ar įsigiję saulės ar vėjo elektrinę. Taip pat tiems, kurie ketina įsirengti ar įsigyti  saulės 

ar vėjo elektrinę iki išlaidų kompensavimo prašymo Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikimo 

dienos. 

Minėti pastatai, butai ar sodo namai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo 

turto registre. 

Pagal šią priemonę remiami gyventojai, kurie įsigyja ir įsirengia geležies fosfato elektros 

energijos kaupimo įrenginį ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginį ir naudoja jį savo  

elektros energijai kaupti. Kompensacinė išmoka teikiama iki 10 kWh galios įrenginiui. 

Kompensacinės išmokos fiksuotasis įkainis, skiriamas už 1 kWh galios elektros energijos 

kaupimo įrenginiui įsigyti, apskaičiuojamas pagal Elektros energijos kaupimo įrenginių įsigijimo ir 

įrengimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimą ir sudaro 50 proc. nurodyto fiksuotojo 

įkainio.  

Įrengtam ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginiui nustatytas fiksuotas 

įkainis – 450,26 eurų su PVM (372,12 eurų be PVM), įrengtam ličio jonų elektros energijos 

kaupimo įrenginiui – 391,08 eurų su PVM  (323,21 eurų be PVM). 

Pareiškėjas projekto veiklą turės įgyvendinti ir Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikti 

išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti registracijos 

formas galiojimo pabaigos dienos. 

Susipažinti su šių projektų įgyvendinimo taisyklėmis ir sąlygomis galite čia  

Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki 

rugpjūčio 8 d. 

_______ 

 

AM 2022-07-29 pranešimas. LAAIF programos lėšos – prisijungimui prie centralizuotų 

nuotekų tinklų ir technologijoms oro taršai mažinti 

TN: tn  

 

 
 

Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos šiais metais bus 

finansuojami projektai, skirti vandenų ir aplinkos oro apsaugai – gyventojų būstų prijungimas prie 

centralizuotų nuotekų tinklų ir oro taršą mažinančių technologijų diegimas įmonėse. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rengiamos-salygos-kaip-gyventojams-kompensuoti-islaidas-uz-elektros-energijos-kaupimo-irenginius
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3d83d5900c1511edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f783de9d-57de-422b-b2b7-25362668d28a
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/laaif-programos-lesos-prisijungimui-prie-centralizuotu-nuoteku-tinklu-ir-technologijoms-oro-tarsai-mazinti
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Tai numato aplinkos ministro įsakymas, kuriuo patvirtintos 2022 m. LAAIF programos lėšų 

naudojimo finansavimo kryptys.  

Projektų, kurie individualiai nuotekas tvarkančius būstus prijungs prie centralizuotų tinklų 

finansavimui skiriama lėšų suma – 1 666 666 eurų. Numatyta didžiausia finansavimo suma vienam 

pareiškėjui 300 000 eurų. Didžiausia vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama 

finansavimo suma sieks 3 000 eurų. 

Šia parama galima pasinaudoti, kai tinklai tiesiami per vartotojui nuosavybės teise ar 

bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios 

nuotekų surinkimo sistemos, esančios viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar 

savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio gyvenamo 

būsto ir prijungiami prie  centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų. 

Paraiškas galės teikti tik viešieji vandens tiekėjai, o prijungiami gyvenamieji būstai 

atrenkami pagal savivaldybės ar įmonės patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų 

surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Taip pat bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių 

išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių drėgno 

tipo ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ar modernizavimu. 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 200 000 eurų. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 eurų ir gali siekti iki 70 proc. visų 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) artimiausiu metu, kai tik bus patvirtinti 

projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimai, skelbs kvietimus šiai paramai gauti. Paraiškas 

projektų pagal šiuos du kvietimus finansavimui gauti planuojama rinkti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Paraiškas įvertinti ir konkurso būdu projektus atrinkti planuojama iki 2022 m. spalio 28 d. 

Prašome potencialius projektų vykdytojus pasirengti paraiškų teikimui bei planuotis lėšų 

poreikį dar 2022 m. projekto avansui iki 30 proc. gauti ar patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 

kompensuoti. 

Kilus klausimų, susisiekite su APVA Aplinkosaugos skyriaus vedėju Vidu Stašausku tel. 8 

678 017 78, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt 

 

 

mailto:vidas.stasauskas@apva.lt
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IS-961/686-IV-4 priedas 

 

 APVA 2022-07-26 pranešimas. 

TN: tn  

 

DAR BEVEIK 3 TŪKST. GYVENTOJŲ SAVO NAMUS ŠILDYS TVARIAU 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 2 947 gyventojų paraiškų už 9,52 

mln. eurų dėl taršių katilų keitimo į šilumos siurblius ar biokuro katilus. Viso tam skirta buvo 13 

mln. eurų. 

„Kvietimai mažiau taršiems šilumos įrenginiams pasikeisti mūsų šalyje vyksta jau penkti 

metai iš eilės. Lyginant su 2018 metais, paraiškų skaičius išaugo kone 10 kartų. Akivaizdu, jog 

gyventojai suvokia savo sprendimų svarbą – tiek dėl mažesnių išlaidų už šildymą, tiek dėl tvaresnės 

ateities kūrimo,“ – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas 

Balkevičius. 

Planuojama, kad beveik 2 500 gyventojų įsirengs šilumos siurblius, kurių bendra galia siekia 

29 MW. Dar beveik 450 gyventojų įsirengs biokuro katilus, kurių bendra galia siekia 10 MW 

galios. 

Vidutinė kompensacija senam šildymo įrenginiui pasikeisti sudaro apie 2,5 tūkst. Eurų. 

Energetikos ekspertų vertinimu, priklausomai nuo seno šildymo katilo būklės, jį pakeitus į 

šilumos siurblį, energijos efektyvumo padidėjimas gali siekti iki 6 kartų, o pakeitus nauju 5 klasės 

biokuro katilu – iki 2 kartų. 

Valstybė nuolat ir nuosekliai siekia įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

politikos priemones ir taip sukurti palankias sąlygas tam, kad gyventojai galėtų įsidiegti netaršias, 

mažiau energijos vartojančias technologijas. Tokiu būdu, ne tik užtikrinamas taupesnis ir 

racionalesnis energijos vartojimas nacionaliniu mastu, mažinama oro tarša, tačiau ir sudaromos 

sąlygos  gyventojams sumažinti savo išlaidas šildymui, naudojant efektyviausias šilumos gamybos 

technologijas. 

 

 APVA 2022-07-28 pranešimas.  

TN: tn  

 

SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMUI PAPILDOMAS 20 MLN. EURŲ 

FINANSAVIMAS 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo rugpjūčio 4 d. kviečia savivaldybių 

pastatų valdytojus teikti paraiškas 50 proc. kompensacinei išmokai gauti. Šis finansavimas skirtas 

savivaldybių išlaidoms, kurios patirtos atnaujinant savivaldybei priklausantį viešąjį pastatą, 

https://www.apva.lt/dar-beveik-3-tukst-gyventoju-savo-namus-sildys-tvariau/
https://www.apva.lt/savivaldybiu-pastatu-atnaujinimui-papildomas-20-mln-euru-finansavimas/
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padengti, kai jo kitai daliai išlaidų padengti gauta paskola iš savivaldybių pastatų fondo (SPF). Tam 

iš Modernizavimo fondo skirta 20 mln. eurų. 

Iki šių metų pradžios tokios kompensacinės išmokos buvo teikiamos iš Klimato kaitos 

programos ir siekė tik iki 30 proc. projekto vertės. Kompensacinės subsidijos teikiamos 

savivaldybėms, kurios nuo 2021 m. gruodžio iki paraiškos pateikimo gaus paskolą iš SPF, o 

išmokos suma sieks 50 proc. paskolos sumos. 

„Tikimės, kad ši priemonė savivaldybes ne tik paskatins sparčiau atnaujinti viešuosius 

pastatus, dar labiau padidinti energijos vartojimo efektyvumą, o kylant energijos kainoms leis 

taupyti viešąsias lėšas bei greičiau tapti nepriklausomiems nuo importuojamo kuro“ – sako APVA 

Modernizavimo fondo projektų grupės vadovė Agnė Markauskienė. 

Finansavimo principas tapo taip pat patrauklesnis ir patogesnis savivaldybėms. 

Kompensacinė išmoka bus išmokama ne projekto pabaigoje, bet kartu su SPF paskola išmokama už 

atliktus darbus. 50 proc. rangos darbų vertės yra finansuojama SPF paskola ir iki 50 proc. MF 

kompensacinė subsidija. Taip sumažėja privalomos paskolos suma. 

Pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) darbų privalo pasiekti ne žemesnę nei B energinio 

naudingumo klasę. 

Paraiškas dėl kompensacinės subsidijos  teikiamos  APVA iki 2022 m. gruodžio 31 d. arba 

kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 20 mln. Eur suma. Pareiškėjas gali teikti ne 

vieną paraišką skirtingiems savivaldybės įgyvendinamiems projektams finansuoti. 

Nuoroda į Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių 

viešiesiems pastatams atnaujinti tvarkos aprašą. 

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą 

gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir 

energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES 

valstybės narės. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir 

Bulgarija. 

Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu 

gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų. 

_______ 

 

 APVA 2022-07-28 pranešimas.  

TN: tn  

 

PATVIRTINTOS LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO 

FINANSAVIMO KRYPTYS 

 

 
 

2022 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. D1-243 patvirtintos 2022 

m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo finansavimo kryptys. 

Vandenų apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.1.1 „projektai, susiję su nuotekų 

surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 

ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, 

esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais 

pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea26bd400c1411edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea26bd400c1411edb4cae1b158f98ea5
https://www.apva.lt/patvirtintos-lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondo-finansavimo-kryptys/
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prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 

2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje“. 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 666 666 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 300 000 Eur. Didžiausia vidutiniškai vienam 

gyvenamam būstui prijungti skiriama finansavimo suma sieks 3 000 Eur. 

Paraiškas galės teikti tik viešieji vandens tiekėjai, o prijungiami gyvenamieji būstai 

atrenkami pagal savivaldybės ar įmonės patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų 

surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Aplinkos oro apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.2.1. „projektai, susiję su taršos 

iš 1 MW ir didesnės, bet mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių 

įrenginių mažinimu“. 

Priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių 

įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių 

(drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu. 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 200 000 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 Eur ir gali siekti iki 70 procentų visų 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kvietimus planuojama skelbti artimiausiu metu, kai tik bus patvirtinti projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimai. Paraiškas projektų finansavimui gauti planuojama rinkti iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. Paraiškas įvertinti ir konkurso būdu projektus atrinkti planuojama iki 2022 m. spalio 

28 d. 

Prašome potencialius projektų vykdytojus pasirengti paraiškų teikimui bei planuotis lėšų 

poreikį dar 2022 m. projekto avansui iki 30 proc. gauti ar patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 

kompensuoti. 

Jeigu Jums kiltų klausimų, susisiekite su Aplinkosaugos skyriaus vedėju Vidu Stašausku tel. 

8 678 017 78, el. p. vidas.stasauskas@apva.lt 

_______ 

 

 APVA 2022-07-29 pranešimas.  

TN: tn  

 

PRIMENAME ATIDŽIAI STEBĖTI PRANEŠIMUS INFORMACINĖJE SISTEMOJE 

APVIS 

 

 
 

Gyventojus ir juridinius asmenis, pateikusius paraiškas Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai (APVA), raginame nuolat prisijungti prie informacinės sistemos APVIS ir pasitikrinti, ar 

neturi gautų pranešimų sistemoje. 

Taip pat svarbu nuolat pasitikrinti ir savo pašto dėžutes, kurių adresai paraiškoje nurodyti 

kaip vieni iš kontaktų su paramos gavėju, – čia gali būti svarbių APVA pranešimų. 

Pasitaikant atvejams, kai Agentūros pranešimai elektroninėje pašto erdvėje nugula į 

„Šlamšto“ ar „Reklamų“ skyrelį, raginame pareiškėjus atidžiai tikrinti gaunamus laiškus, o 

Agentūros siunčiamus elektroninius laiškus įtraukti į saugių elektroninių laiškų sąrašą. 

mailto:vidas.stasauskas@apva.lt
https://www.apva.lt/primename-atidziai-stebeti-pranesimus-informacineje-sistemoje-apvis/
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APVA, siekdama, kad nebūtų praleisti svarbūs terminai, datos, įsipareigojimai ir kita aktuali 

informacija, svarbi konkrečiam paramos gavėjui, nuolat siunčia pareiškėjams ir paramos gavėjams 

pranešimus, susijusius su pateiktomis paraiškomis ir įgyvendinamais projektais. 

Kilus klausimams, Agentūros darbo valandomis visada galite skambinti mūsų informacine 

linija 8 614 99 699. 

_______ 

 

 APVA 2022-07-29 pranešimas.  

TN: tn  

 

NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS INVESTICIJOS VERSLUI MAŽIAU TARŠIOMS 

TECHNOLOGIJOMS DIEGTI 

 

 
 

Pirmadienį bus skelbiamas kvietimas verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai 

draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. Tam šiais metais numatyta 

skirti – 5 mln. eurų. 

Energetikos ministerija kartu su Aplinkos ministerija bei konsultuojantis su rinkos dalyviais, 

šiemet atnaujino Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos 

vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašą, kuris numato 

šios priemonės finansavimo tvarką pareiškėjams ir jų įgyvendinamiems projektams. 

„Svarbu padėti įmonėms, kurios ieško energijos efektyvumą didinančius sprendimų ir nori 

juos taikyti savo veiklos procesuose. Rengiant tvarką įsiklausyta į rinkos dalyvių pastebėjimus ir 

šiuo metu taikomos palankesnės sąlygos – padidinta maksimali suma, minima galimybė gauti lėšų 

projekto startui ir kita“, – sakė Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės 

vadovas Mindaugas Stonkus. 

Pakeitimais padidintos projektų finansavimo galimybių ribos nuo anksčiau buvusio 

maksimalaus paramos dydžio 200 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų vienam pareiškėjui, vertinant ir 

susijusias įmones. Taip pat numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos 

efektyvumo priemonių diegimui. Labai mažoms ir mažoms įmonėms sudaryta galimybė energijos 

efektyvumo priemones diegti pateikus auditoriaus, kuriam suteikta kvalifikacija, supaprastintos 

apimties ataskaitą. 

Pagal priemonę bus teikiamos subsidijos juridiniams asmenims energijos efektyvumo 

didinimui ir taip prisidedama ne tik prie racionalaus ir atsakingo energijos vartojimo, tačiau ir 

mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, darant teigiamą poveikį klimato kaitai. 

Finansavimo tvarkos pakeitimai numato, kad  maksimali subsidijos suma vienai įmonei gali 

siekti iki 1,5 mln. eurų, o jos intensyvumas priklausys nuo įmonės dydžio, prioritetą teikiant 

mažoms ir labai mažoms įmonėms. 

https://www.apva.lt/nuo-rugpjucio-1-dienos-investicijos-verslui-maziau-tarsioms-technologijoms-diegti/
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Paraiškas valstybės subsidijai gauti verslo įmonės galės teikti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. per 

informacinę sistemą APVIS. Jos bus priimamos, kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau 

kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas bus stabdomas. 

Energetikos ministerija nuolat ir nuosekliai įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo politikos priemones, taip siekiant sukurti palankias sąlygas, reikalavimus ar paskatas, 

kurie būtų palankūs tam, kad rinkos dalyviai imtųsi energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. 

 

https://apvis.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/
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IS-961/686-IV-5 priedas 

 

EUGENIJUS SABUTIS. ARTĖJANTIS ŠILDYMO SEZONAS ŽADA REKORDINES 

SĄSKAITAS GYVENTOJAMS, O ENERGETIKAMS DAR DIDESNIUS PELNUS 

Eugenijus Sabutis, Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas 

2022 m. liepos 27 d. www.delfi.lt,  

TN: tn  

 

 Eugenijus Sabutis 

 

Šiuo metu jau net neverta abejoti, kad dėl Europą ištikusios energetikos krizės 

Lietuvos ir vėl lauks itin sunkus šildymo sezonas. Verta prisiminti, kad praėjusi žiema buvo 

bene brangiausia per dešimtmetį – centralizuotos šilumos kaina gyventojų sąskaitose 

vidutiniškai didėjo daugiau nei 70 proc. Dar niūresni skaičiai prognozuojami ateinančiai 

žiemai. Pačiomis optimistiškiausiomis prognozėmis, šildymas mūsų valstybėje šį sezoną 

brangs 20 proc. daugiau lyginat su praėjusiais metais, o šildymo kaina Vilniuje veikiausiai 

išaugs net trečdaliu ar dar daugiau.  

Brangsta ne tik centinis šildymas. Natūralu, kad kainų bumas neaplenkė ir elektros bei dujų 

rinkų. Kiekvieną mėnesį galime stebėti oficialius pranešimus, kad vidutinė elektros kaina dėl 

įvairiausių priežasčių Lietuvoje pasiekia vis naujas aukštumas, o dėl rinkose besiformuojančių 

aukštų dujų ir biokuro kainų padėtis šiame sektoriuje išlieka itin įtempta ir sunkiai nuspėjama. 

Žinoma, tokios tendencijos nieko teigiamo nežada ne tik vartotojams, kurie šilumą gauna 

centralizuotai, bet ir tiems gyventojams, kurie namus šildosi dujomis ir elektra. Būtent ši vartotojų 

grupė yra mažiausiai apsaugota valstybės ir į didesnį kompensacinį mechanizmą net negali 

pretenduoti. Iki šios dienos net nėra išsamių paskaičiavimų, kiek kartų šiems gyventojams išaugs 

sąskaitos už suvartotą elektrą ir dujas. 

Kol kas aišku viena: valstybei priklausančio „Ignitis“ visuomeninės elektros kainos nuo 

liepos padidėjo beveik dvigubai, o dujų kubinis metras didėja nuo 27,5 proc. iki 41,5 proc. Tiksli 

kaina, žinoma, priklauso nuo dujų suvartojimo kiekio, nes vieni gyventojai jas naudoja maistui 

gaminti, kiti – šildytis savo būstą. Verta pabrėžti, kad nauji ir smarkiai išaugę tarifai pateikiami jau 

su Vyriausybės patvirtinta subsidija. 

Jau anksčiau buvo skelbta, kad, siekdama sumažinti elektros ir dujų kainų augimo įtaką 

galutinėms vartotojų sąskaitoms, Vyriausybė patvirtino tvarką, kaip gyventojams iš dalies bus 

kompensuojamos elektros ir dujų kainos. Žinoma, toks Vyriausybės žingsnis yra sveikintinas. 

Ypatingai dėl to, kad buvo susizgribta laiku, nes pavyzdžių dėl dešiniųjų valdžios visiško 

neveiksnumo reaguojant į energijos kainų šuolį jau matėme ne vieną kartą. Tereikia atsiminti jų 

trypčiojimą dėl nulinio PVM tarifo įvedimo centriniam šildymui. Galime prisiminti ir tai, kad dar 

praėjusiais metais, kai rinkos jau pradėjo signalizuoti apie žaliavų kainų beprecedentį augimą, 

premjerė Ingrida Šimonytė net buvo pareiškusi, kad kainų augimas nuo Vyriausybės nepriklauso ir 

valdantieji į tą procesą nesikiš. Todėl šiais metais ministrų kabineto priimti sprendimai atrodo 

protingesni ir, svarbiausia, nebeapsimetinėjant, kad jokios kainų krizės nėra. 

Bet ar visos įmanomos priemonės jau tikrai išnaudotos? Ar įvesti elektros, dujų ir šildymo 

kainų šuolio subalansavimui skirti mechanizmai yra pakankami? Atsakymas vienareikšmiškas – 

tikrai ne. Taip galima teigti dėl kelių esminių priežasčių. Pirma, įvesta kompensacija galios tik iki 

šių metų pabaigos. Visiškai nekalbama apie kitus žiemos mėnesius, todėl norisi paklausti, kaip bus 

su jais, juk šildymo sezonas tęsiasi iki vėlyvo pavasario, o sausis ir vasaris tradiciškai laikomi 

pačiais šalčiausiais mėnesiais, kada vartotojams tenka pakloti didžiausias sumas dėl atėjusių 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/eugenijus-sabutis-artejantis-sildymo-sezonas-zada-rekordines-saskaitas-gyventojams-o-energetikams-dar-didesnius-pelnus.d?id=90825967
https://g1.dcdn.lt/images/pix/eugenijus-sabutis-86383575.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/pvm
https://www.delfi.lt/temos/ingrida-simonyte
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sąskaitų. Vyriausybė šioje vietoje tyli ir suka uodegą, prisidengdama nerišliais pamąstymais apie 

bendrus ES sprendimus, kurie neaišku, ar apskritai bus priimti. Vietoje to, tiek energetikos 

ministras, tiek pati premjerė turėtų pradėti rimtai svarstyti kitas dar neišnaudotas galimybes, nes jie 

savo rankose vis dar turi nepasitelktų svertų, kurie leistų ženkliai sumažinti gyventojams tenkančią 

naštą ar bent jau išlaikyti energijos kainas tame pačiame lygyje, kuris buvo praėjusį šildymo sezoną. 

Kalbu apie valstybinių energetikos įmonių pelningumo peržiūrą ir jų tiesioginę socialinę 

atsakomybę šios energijos kainų krizės akivaizdoje. Socialdemokratų frakcija jau anksčiau garsiai 

kalbėjo apie galimybes panaudoti dalį valstybinių įmonių grynojo pelno, siekiant subsidijuoti 

šildymo, elektros energijos ar dujų kainų padidėjimą galutiniams vartotojams. Deja, bet visi šie 

racionalūs pasiūlymai atsitrenkė į valdančiųjų užsitvertą sieną. Bet problema niekur nedingo, ji tik 

paaštrėjo, todėl tikrai vertėtų grįžti prie šio klausimo ir bent jau šias metais, kai vartotojai vis dar 

susiduria su neregėtu energijos kainų šuoliu, valstybinių įmonių pelną nukreipti ne į dividendus ar 

investicijas, o būtent į kylančių kainų amortizavimą. 

Šioje vietoje reikėtų suprasti ir įsisąmoninti vieną svarbų aspektą – Lietuvos gyventojai 

susiduria su didžiausia infliacija per pastaruosius 25 metus, o šiam rekordiniam kainų augimui 

didžiausią įtaką daro energijos žaliavų kainos, todėl valstybės valdomų įmonių, ypač tokių natūralių 

monopolijų, kaip energetikos bendrovių, pagrindinis tikslas šiuo metu turėtų būti ne besaikio pelno 

vaikymasis, o tenkančios naštos pasidalinimas su vartotojais. Tai turėtų būti svarbiausias jų tikslas, 

o lėšų šiam tikslui pasiekti tikrai yra. 

Reikia tik prisiminti anksčiau skelbtą informaciją. Iš jos matyti, kad valstybinė energetikos 

įmonė „Ignitis grupė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 46,8 mln. eurų grynojo pelno – beveik 9 

proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Reikia pabrėžti, kad šiuo metu oficialiai galima 

susipažinti tik su pirmųjų trijų mėnesių bendrovės rezultatais. Akivaizdu, kad mus artimiausiu metu 

jau turėtų pasiekti naujesni duomenys, kuriuose atsispindės pusmečio pajamos ir grynieji pelnai. 

Net nereikia abejoti, kad turėtume išvysti šimtamilijonines sumas, juolab, pati „Ignitis grupė“ 

patikslino savo prognozes. Bendrovė padidino šių metų koreguoto grynojo pelno prognozę iki 330–

360 mln. eurų. Ankstesnė jų prognozė buvo 290–335 mln. eurų. 

Net ir mažiausias žinias apie ekonominius procesus turintis žmogus galėtų pasakyti 

akivaizdžią tiesą – energetinė krizė, užklupusi senąjį žemyną, praktiškai neįtakoja energetikos 

įmonių finansų. 

Žinoma, kritikai pasakys: didesnis grynasis pelnas reiškia didesnius dividendus į valstybės 

biudžetą, per kurį valstybė gali perskirstyti gautus šių įmonių dividendus atskiroms išlaidų eilutėms. 

Kritikams šioje vietoje galiu atsakyti, kad sumokamų dividendų suma yra palyginti nedidelė, ji 

valstybės biudžete tiesiog pasimeta, o gyventojai praktiškai nejaučia jos poveikio, kokį galėtų 

pajusti, jeigu jiems tiesiogiai kas mėnesį mažėtų elektros, dujų ar šildymo išlaidos. 

Neužmirškime ir to fakto, kad bendrovės „Ignitis“ bei kitų energetikos įmonių pelno 

peržiūra buvo ir VERT akiratyje. Tą buvo patvirtinęs ir šios institucijos vadovas. Tuometiniai jo 

teiginiai apie įstatyminės bazės pakeitimus, kurie leistų įmonių pelną naudoti kaip tiesioginę 

subsidiją galutiniams vartotojams, taip ir liko tik žodžiais. Realių veiksmų nebuvo imtasi. Matyt, ir 

dėlto, kad pati Vyriausybė nerodė didelio entuziazmo apkarpyti šios bendrovės viršpelnius. 

Todėl dar kartą norisi pakartoti, kad valstybinės įmonės nebeturėtų piktnaudžiauti padėtimi 

rinkoje ir didinti pelnus, vien padidindamos kainas vartotojams. Jos nebegali stovėti nuošalyje ir 

vykstantį procesą stebėti tik svečio teisėmis, nes šiuo metu už Vyriausybės nenorą išnaudoti visas 

priemones bei minėtų įmonių žūtbūtinį norą nusišalinti nuo kainų augimo suvaldymo turi mokėti 

visi gyventojai. 

 

https://www.delfi.lt/temos/lietuvos-gyventojai
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupe
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-961/686-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Inspekta Con mokymai 

 
From: Rita Andriuškevičienė <rita.andriuskeviciene@inspekta.eu>  
Sent: Tuesday, July 26, 2022 3:31 PM 

To: Rita Andriuškevičienė <rita.andriuskeviciene@inspekta.eu> 

Subject: Inspekta Con mokymai 
 

Laba diena,  

Norime pakviesti darbuotojus į planuojamus mokymus RUGPJŪČIO mėn. - Virintinių 

siūlių vizualinės kontrolės VT1 ir Suvirinimo darbų priežiūros meistro / koordinatoriaus. 

Kiekvienos temos informacija pateikta vizualizacijoje (žemiau). 

Pridedu iš anksto ir registracijos formas. 

*Grupės mokinių skaičius ribotas. 

 
Pagarbiai 
 

Rita JERMALAVIČIŪTĖ-ANDRIUŠKEVIČIENĖ 
Mokymų grupės vadovė 

 

+370 655 69 334 

rita.andriuskeviciene@inspekta.eu 
Inspekta Con, UAB 

Ukmergės g. 283B, 

06313, Vilnius 

www.inspekta .eu 

            

mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
mailto:rita.andriuskeviciene@inspekta.eu
http://www.inspekta.eu/
https://www.linkedin.com/company/inspekta-uab/
https://www.facebook.com/inspektaLT/
https://www.youtube.com/channel/UCelL_JTh_x928HOh6XkFHhA
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IS-961/686-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. Energy Tech Summit (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Now is the best time to join the leading climate tech conference of the year! 

 
From: Paulius Mikalauskas <info+futuraemedia.com@ccsend.com>  

Sent: Wednesday, July 27, 2022 10:01 AM 

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

Subject: Now is the best time to join the leading climate tech conference of the year! 

 

Hello, 

I hope you are having a wonderful summer! 

Recently, we have announced that the next edition of Energy Tech Summit is going to take 

place in Warsaw, Poland on April 26th – 27th, 2023.  

This year, we welcomed 1.400+ attendees, including 400+ Startups, 150+ VCs & CVCs and 

150+ Corporates. For more details about Energy Tech Summit 2022 please see our post-event 

report.  

I would like inform you that Energy Tech Summit team is providing a 20% discount for all 

sponsorship packages to the companies that sign the agreement by the end of this summer (the 

payment can be made at the beginning of 2023).  

If you are interested in all the available options, please check out the event prospectus by 

clicking here.  

P.S. If you have any questions regarding the event or available packages, I would be more 

than happy to arrange a short call any time convenient for you. 
 

Thank you! 
 
Sincerely, 

 

Paulius Mikalauskas 

Partner 

Energy Tech Summit 

https://energytechsummit.com 

+370 639 38378 
 

 

 

 

 

 

mailto:info+futuraemedia.com@ccsend.com
mailto:info@lsta.lt
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00142M2bzIs5Q-ZC3jPyg6NvGU5Yh0ENKTGG9MotqAgbnJYGhYoJh-XkD1nwpnRuZdZeLPRpuX5_jhZ__DzrX5npE9dJt8qEGlXfdQYR2Zb-8bVojyqbBJagjspbRnTnd64Qeg2dYjkMtlifeWRlW60qQ==&c=4vQP8pedC_DBtY0lYxFZo6IRBo5ocW98_3dzXTqmTyPpXr79WuGw8g==&ch=sigmmtGhaXEwWqzjNGkq3I-xUhi_X25I5P_APbf21v1qGKrWuPOQ0g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00142M2bzIs5Q-ZC3jPyg6NvGU5Yh0ENKTGG9MotqAgbnJYGhYoJh-XkJv3WhS2_ChoOCzEiFNI2ZltGShR3k7XW-NSj_wfnhYK-nE5lbLh98z8xIoa82mO0_8oR6_VcDqCjOI4M9hPuin3VoEXFOnyctz8zG-XDyEXrA-v-AsTquVKVUSBrVzxf3riThQR9_7Tbm8wo_CqUvnBJTl25WHqjA==&c=4vQP8pedC_DBtY0lYxFZo6IRBo5ocW98_3dzXTqmTyPpXr79WuGw8g==&ch=sigmmtGhaXEwWqzjNGkq3I-xUhi_X25I5P_APbf21v1qGKrWuPOQ0g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00142M2bzIs5Q-ZC3jPyg6NvGU5Yh0ENKTGG9MotqAgbnJYGhYoJh-XkJv3WhS2_ChoOCzEiFNI2ZltGShR3k7XW-NSj_wfnhYK-nE5lbLh98z8xIoa82mO0_8oR6_VcDqCjOI4M9hPuin3VoEXFOnyctz8zG-XDyEXrA-v-AsTquVKVUSBrVzxf3riThQR9_7Tbm8wo_CqUvnBJTl25WHqjA==&c=4vQP8pedC_DBtY0lYxFZo6IRBo5ocW98_3dzXTqmTyPpXr79WuGw8g==&ch=sigmmtGhaXEwWqzjNGkq3I-xUhi_X25I5P_APbf21v1qGKrWuPOQ0g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00142M2bzIs5Q-ZC3jPyg6NvGU5Yh0ENKTGG9MotqAgbnJYGhYoJh-XkJv3WhS2_ChoX28cXcojFs0bikbwXcSIzsyfqJZCBQIhGX2OIhCuvEb8YRYnG4uyLS8RtrvUi2pwhPIen8_1taiovktsVxfgdYVfBU4Sdxyj&c=4vQP8pedC_DBtY0lYxFZo6IRBo5ocW98_3dzXTqmTyPpXr79WuGw8g==&ch=sigmmtGhaXEwWqzjNGkq3I-xUhi_X25I5P_APbf21v1qGKrWuPOQ0g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00142M2bzIs5Q-ZC3jPyg6NvGU5Yh0ENKTGG9MotqAgbnJYGhYoJh-XkD1nwpnRuZdZeLPRpuX5_jhZ__DzrX5npE9dJt8qEGlXfdQYR2Zb-8bVojyqbBJagjspbRnTnd64Qeg2dYjkMtlifeWRlW60qQ==&c=4vQP8pedC_DBtY0lYxFZo6IRBo5ocW98_3dzXTqmTyPpXr79WuGw8g==&ch=sigmmtGhaXEwWqzjNGkq3I-xUhi_X25I5P_APbf21v1qGKrWuPOQ0g==


 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

 

NAUDINGA 

INFORMACIJA 



 

100 

 

IS-961/686-VI-1 priedas 

 

LŠTA įmonių vadovų 2022-07-28 ketvirtadienio pasitarimas 

 

Gerb. įmonių vadovai, 

Kviečiame rytoj, liepos 28 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų susitikimą: 

Darbotvarkė:  

1) Dėl apsirūpinimo kuru 2022/2023 m. šildymo sezonui 

2) Savaitės aktualijų apžvalga 

3) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  

Meeting ID: 330 369 716 375  

Passcode: 4SRYLj  
Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  
________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

*** 

 

Informuojame apie LŠTA išsiųstus raštus valdžios institucijoms aktualiais klausimais: 

- 2022-07-19 d. LŠTA raštas Nr. 74 Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai, 

energetikos ministerijai, VERT, BALTPOOL „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS AUKCIONO 

DALYVIŲ PRIVALOMO DALYVAVIMO ŠILUMOS GAMYBOS AUKCIONE“ (LŠTA 

prašo nustatyti reikalavimą NŠG privaloma tvarka dalyvauti aukcionuose šildymo sezono 

metu) ČIA 

- 2022-07-20 d. raštas Nr. 75  Energetikos ministerijai „Dėl šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-

1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir 

vienuoliktojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais 

įstatymo projekto“ ČIA 

- 2022-07-21 d. raštas Nr. 76 Aplinkos ministerijai „Dėl įsakymo projekto derinimo“ (LŠTA 

prašo numatyti nuostatas, kad pagal KKP priemonę AEI diegimas visuomeniniuose, 

savivaldybių, religinių bendruomenių ir kt. pastatuose, keičiant iškastinį kurą į AEI 

technologijas (šilumos siurbliai ir pnš.), finansavimas būtų skiriamas pastatams 

neprijungtiems prie CŠT sistemų. ČIA 

- 2022-07-25 d. raštas Nr. 77 Vyriausybei (kopija: Prezidento kanceliarijai, Seimo 

Energetikos ir darnios plėtros komisijai)  „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PATIKIMUMO 

BUITINIŲ VARTOTOJŲ ŠILDYMUI“ (Energetikos ministerijai neatsižvelgus į LŠTA 

teiktus siūlymus Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašui, kreipėsi 

tiesiogiai į LRV, kad būtų atsižvelgta į kylančias grėsmes ir prašoma apraše įtraukti CŠT 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFjMjI3M2MtYTA1ZS00NDRlLTlhMjktMGRjYzRmYTAzMjZi%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://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_YWFjMjI3M2MtYTA1ZS00NDRlLTlhMjktMGRjYzRmYTAzMjZi@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220719_LSTA_rastas_Nr74_del-silumos-aukciono-dalyviu.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220720_75_LSTA_rastas_EM_pastaos_SUI_projektui.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220721_AM_del-AEI_visuomeniniuose_f.docx
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sistemų (jomis besinaudojančius buitinius vartotojus) aprūpinimą gamtinėmis dujomis 

aukščiausiu prioritetu, t. y. suteikiant pirmą gamtinių dujų tiekimo grupę.) (ČIA)  

- 2022-07-26 d. raštas Nr. 78 Žemės ūkio ministerijai „DĖL  ŽEMĖS ĮSTATYMO 91 

STRAIPSNIO TAIKYMO PRAKTIKOS“ (LŠTA prašo inicijuoti 2022-03-01 d. naujų 

įsigaliojusių įstatymo nuostatų pakeitimus, nes atsiradusios papildomos nenumatytos 

išlaidos, susijusios su žemės rinkos vertės dydžio mokesčiais, stabdo ŠT įmonių investicijas 

ir jos tampa neatsiperkančiomis). ČIA 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

*** 

 

LŠTA įmonių vadovų pasitarimo  2022-07-28 APŽVALGA 

 

1. DUJOS? 

a. Dujų pirkimo procesai didžiosiose įmonės: 

Įmonė Atsakymai į dujų pirkimo klausimus 

VŠT  Nupirko didžiąją dalį žiemai (laivą) iš Igničio su pasaugojimu Inčukalnyje. Kaina susieta 

su TTF biržos kainomis. Tačiau perka ir mazutą. 

1. 2 pirkimai. Pasiūlymų negauta 

2. Pasiūlymai gauti, vyksta vertinimas.  

3 2021-07-29 laukiame pasiūlymo iš Ignitis. Jei gausime  vyks derybos. Tai antrasis 

pirkimas. Pirmasis pirkimas įvyko 07-11, negauta pasiūlymų.  

4 2022-07-28 d vokų atplėšimas. Šiuo metu pasiūlymų dar nesame gavę 

5 Konkursas įvyks 2022- 08- 04 d. 

6 Turime galiojančią sutartį iki 2022.12.31 su UAB Ignitis. Ruošiames naujam pirkimui. 

7 Dujų sutartis baigsis 2023 01 01. 

Kiekis 30.000 MWh 

Įsipareigojame nupirkti ne mažiau 10000 MWh nupirkta 13200  

Sekančių metų pirkimą  organizuosim rugpjūtį 

8 reikiamą kiekį perka GetBaltic biržoje (kiekvieną dieną pagal poreikį) 

9 Dujų įsigijimo pirkimą vykdė du kartus. Paskelbus pirkimą pirmą kartą, 2022-07-04  

negauta nei vieno pasiūlymo. 

Vykdant pakartotinį pirkimą,  2022-07-22 gautas vienintelis pasiūlymas, atitinkantis 

Pirkimo dokumentų reikalavimus. Šiuo metu  rengiama  Gamtinių dujų sutartis  derinimui 

su Tiekėju.   

Sutartį planuojama pasirašyti iki  2022 rugpjūčio mėn.  5 d.  

b. Dujų kaina tiek Get Baltic, tiek TTF biržoje 170-200 EUR/MWh 

c. Dujų tiekėjai nesutinka pasirašyti sutarčių dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo. Ir 

atsisako dalyvauti dujų pirkimo konkursuose, jeigu toks reikalavimas yra numatytas 

pirkimo sąlygose.   

d. Lietuvoje veikia eilė izoliuotų CŠT sistemų, kuriose visa šiluma ir karštas vanduo 

gaminami tik gamtinių dujų pagalba. Šios sistemos šilumine energija aprūpina išimtinai 

tik buitinius vartotojus, kurie sutrikus dujų tiekimui liktų be šilumos ir karšto 

vandens? Pasiūlyta LRV prilyginti šių sistemų aprūpinimo dujomis saugumą, 

pažeidžiamų buitinių vartotojų lygiui. Laukiama atsakymo.  

e. EM rengia rugpjūčio 17 d. pasitarimą Dėl apsirūpinimo kuru. 

f. LŠTA renka faktinę informaciją dėl apsirūpinimo kuro ištekliais, kad prašyti 

nepaprastosios padėties, esant reikalui.   

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220725_77_LSTA_rastas_del_GD_patikimumo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/07/220726_LSTA_rastas_Nr78_ZUM_del_Zemes_istatymo_91_str.docx
http://www.lsta.lt/
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2. SKYSTAS KURAS 

a. EM ir AM ragina susitvarkyti TIPK ir PAV dėl skystojo kuro deginimo, pakeičiant 

gamtines dujas. Žada paramą ir skubą, tačiau teisės aktų galiojimo negali sustabdyti. 

b. Ar kas perka mazutą? Kokios kainos? Kokia pasiūla? Kokia kilmė? Daug ažiotažo... 

c. Mazutas rinkoje siūlomas po 800 EUR/t, tačiau pristatymas po 2 mėnesių? Kokios 

patirtys? 

d. Dalis šilumos gamybos šaltinių naudoja tik biokurą ir gamtines dujas, todėl skystojo 

kuro deginti neturi techninių galimybių? 

e. Dalis CŠT įmonių galėtų pasiruošti pagrindinėse katilinėse deginti lengvus naftos 

produktus, tačiau jų kaina labai aukšta.  

f. Deginant skystąjį kurą vietoje gamtinių dujų apie trečdaliu daugiau išmetama CO2, 

todėl atitinkamai išaugtų ATL sąnaudos. Didesni ir vietinės taršos mokesčiai (SOx, 

NOx, kietųjų dalelių ir t.t.). Ar kas kompensuotų? 

a. Energetinis efektyvumas ir aplinkos tarša reikšmingai blogesni naudojant skystąjį 

kurą vietoje gamtinių dujų. Ar tai įvertintų VERT? 

b. Liepos 29 d. 10 val LRV rengia pasitarimą Dėl mazuto naudojimo.  

 

3. BIOKURAS 

a. Kainos perkopė 50 EUR/MWh. 

b. Biokuro kainos drastiškai auga ne proporcingai sąnaudoms, bet reaguojant į bendras 

tendencijas energijos išteklių rinkose. Valdininkai teigia nėra teisinio pagrindo tiesiogiai 

reguliuoti biokuro kainas. Siūloma LŠTA aktyviai viešinti situaciją.   

c. Indeksuotų biokuro kainų sandoriai? Baltpool sako, kad nėra paklausos? Biokuro 

tiekėjų netraukia šie sandoriai, nes reikia įšaldyti apyvartines lėšas.  

d. Nors pusmetiniame aukcione nupirkta visa VMU teikiama žaliava biokurui, tačiau 

biokuro gamintojai neskuba teikti siūlymų, matyt, laukdami dar didesnių biokuro kainų. 

Dėl to nupirkta maža dalis biokuro artėjančiam šildymo sezonui.  

e. Biokuras eksportuojamas į Latviją ir į Lenkiją. Biokuro tiekėjams tai patogiau nors ir 

mažesnės kainos? Pasiaiškinti situaciją su Baltpool ir informuoti LRV.  

f. Neaiškus privačių miškų potencialas tiekiant biokuro žaliavą ir patį biokurą. Niekas 

neturi informacijos ir įsipareigojimų parduoti biokurą iš privačių miškų Lietuvos 

rinkoje. 

g. Biokuro kainos nenukrito vasaros laikotarpiu, tad nėra ekonominės vertės kaupti jį 

fiziškai šildymo sezonui? 

h. Biokuro SM3 ir SM3D kainos praktiškai nesiskiria nuo SM2, tad vykdant 

įsipareigojimą naudoti 30 % miško kirtimo atliekų, šilumos gamybos kaštai bus didesni 

dėl papildomų sąnaudų, susijusių su žemos kokybės kuro naudojimu? 

i. Nieko nedarant biokuro kainos žiemos mėnesiais gali siekti 50-70 EUR/MWh ir vien 

dėl to šilumos kaina net „biokuriniuose“ miestuose gali didėti 2-4 ct/kWh. Informuoti ir 

opozicijos politikus.  

 

4. Liepos 28 d. VERT padarė Šilumos supirkimo tvarkos pakeitimus. Bus 2 aukcionai: 70 % 

galios bazinis ir su likusia 30 % galia bus dalyvaujama keturiuose savaitiniuose  

balansavimo aukcionuose kievieną mėnesį. 

 

5. Paskelbtas kvietimas mažajai renovacijai. Paramos intensyvumas 45-80 %. Kaip CŠT 

surinks likusias išlaidas iš gyventojų? Pasiūlyta informuoti ir diskutuoti apie naujas 

galimybes su pastatų valdytojais savivaldybėse ir bendrauti su asociacijomis nacionaliniame 

lygmenyje   

 

6. Kaip operatyviai įskaičiuojama į šilumos kainas nupirktos šilumos išlaidos? Plungės ŠT 

paklausimas. Norėtų informacijos apie kitų miestų praktiką.  
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7. Kaip dirbti su daugiabučio gyventojais, kai nėra nei bendrijos, nei administratoriaus? 

Patirtys?  

 

8. Atlyginimas už statybas (Nusiųstas LŠTA raštas į ŽŪM). Naujas reguliavimas, kuris 

brangina investicinius projektus.   

 

9. Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų iš valstybinių įstaigų galimybės (VIPA, VIVA)? 

 

10. LŠTA išsiųsti raštai ir kita aktuali informacija www.lsta.lt; 

 

11. AM INFO.  

Prašome su savo nariais, kuriems gali būti aktualūs minimi kvietimai, pasidalinti šia 

informacija: 

2022 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. D1-243 patvirtintos 2022 

m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo finansavimo kryptys, 

Vandenų apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.1.1 „projektai, susiję su nuotekų 

surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį 

ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, 

esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais 

pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir 

prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 

2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje“ 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 666 666 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 300 000 Eur. Didžiausia vidutiniškai vienam 

gyvenamam būstui prijungti skiriama finansavimo suma sieks 3 000 Eur. 

Paraiškas galės teikti tik viešieji vandens tiekėjai, o prijungiami gyvenamieji būstai 

atrenkami pagal savivaldybės ar įmonės patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų 

surinkimo tinklų atrankos tvarką. 

Aplinkos oro apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.2.1. „projektai, susiję su taršos 

iš 1 MW ir didesnės, bet mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių 

įrenginių mažinimu“. 

Priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių 

įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių 

(drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu. 

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 200 000 Eur. Numatyta 

didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 Eur ir gali siekti iki 70 procentų visų 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

Kvietimus planuojama skelbti artimiausiu metu, kai tik bus patvirtinti projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimai. Paraiškas projektų finansavimui gauti planuojama rinkti iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. Paraiškas įvertinti ir konkurso būdu projektus atrinkti planuojama iki 2022 m. spalio 

28 d. 

Prašome potencialius projektų vykdytojus pasirengti paraiškų teikimui bei planuotis lėšų 

poreikį dar 2022 m. projekto avansui iki 30 proc. gauti ar patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 

kompensuoti. 

Jeigu Jums kiltų klausimų, susisiekite su manimi žemiau nurodytais kontaktais. 

 

Pagarbiai 

Vidas Stašauskas  

Nacionalinių programų valdymo departamento 

Aplinkosaugos skyriaus vedėjas  

http://www.lsta.lt/
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IS-961/686-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-07-29 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ RAGINA SUSKUBTI PAKEISTI ELEVATORINIUS 

ŠILUMOS PUNKTUS Į AUTOMATIZUOTUS IR PASINAUDOTI VALSTYBĖS PARAMA 

 

 
 

AB „Panevėžio energija“ skaičiuoja, jog šiuo metu Panevėžyje dar yra 143 daugiabučiai 

namai (spausti čia) su technologiškai pasenusiais elevatoriniais šilumos punktais, kuriuose nėra arba 

neveikia karšto vandens temperatūros reguliatoriai, nėra automatizuoto šildymo reguliavimo. 

Tokiuose namuose sunku užtikrinti tolygų pastato šildymą, efektyviai naudoti šilumą. Taip pat 

šiuose namuose yra padidinta apsiplikimo aukštos temperatūros karštu vandeniu rizika, o dėl didelio 

karšto vandens slėgio – butų santechninės įrangos gedimų ir avarijų rizika. AB „Panevėžio 

energija“ ragina gyventojus kuo skubiau priimti sprendimus dėl daugiabučių namų vidaus šildymo 

ir karšto vandens sistemų modernizavimo, atnaujinant šilumos punktą, ir pasinaudoti valstybės 

parama. Įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės suteiks galimybę taupyti šilumą, 

komfortiškiau gyventi ir sulaukti mažesnių sąskaitų už šildymą.  

AB „Panevėžio energija“ daugiabučių namų administratoriams paruošė sąrašus, kuriuose 

išvardinti namai neturi automatizuotų šilumos punktų (spausti čia), ir ragina nedelsiant organizuoti 

minimų daugiabučių gyventojų susirinkimus bei pasiūlyti jiems pasikeisti seną elevatorinį punktą į 

naują šilumos punktą. 

Nusprendusiems modernizuoti – iki 80 proc. valstybės parama 

Nuo š. m. liepos 28 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) priima 

paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Šiai 

priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 4 mln. eurų. 

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios 

įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Remiantis 

naujajame kvietime numatytomis sąlygomis, šilumos tiekėjas gali būti ne tik pareiškėju, bet ir 

paramos gavėju, jeigu jam nuosavybės teise priklauso šilumos punktas. 

Pagal šį kvietimą gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pakeisti elevatorinį 

šilumos punktą į naują automatizuotą arba atnaujinti jau pasenusį anksčiau įrengtą automatizuotą 

šilumos punktą daugiabučiame name bei subalansuoti šildymo sistemą. 

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, 

termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 
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šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų 

nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. 

Ekspertų teigimu, atnaujinus seną šilumos punktą, energijos sąnaudos gali sumažėti iki 15 

proc., o kartu įgyvendinant kitas šiame Kvietime numatytas priemones, sutaupytos 

skaičiuojamosios energijos sąnaudos gali siekti ir 25 proc. 

Gyventojams planuojantiems diegti išvardintas (ar dalį jų) energinio efektyvumo didinimo 

priemones numatyta iki 80 proc. valstybės parama. 

Visa detali informacija apie kvietimo sąlygas – https://apvis.apva.lt/. 

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. 

Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas. 

Parengta pagal APVA skelbiamą informaciją 

Atnaujinta 2022-07-29 

 
 



 

106 

 

IS-961/686-VI-3 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-07-29 pranešimas 

TN: tn  

 

2022 M. I PUSMEČIO ŪKINĖS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2022 m. liepos 28 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) 

valdyba įvertino Bendrovės 2022 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2022 

m. birželio 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2022 m. I 

pusmečio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams. 

Bendrovės 2022 m. I-o pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus yra pelnas – 3 128 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 5 376  

tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 43 843 tūkst. Eur (2021 m. I-ą pusmetį – 27 098 tūkst. EUR), o 

Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojama bendrovė UAB „GO Energy LT“ 

(įm. kodas 303042623) pelnas – 2 614 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 5 138  tūkst. 

EUR pelnas), pardavimų pajamos – 43 825 tūkst. Eur (2021 m. I-ą pusmetį – 27 093 tūkst. EUR).  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 m. birželio 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo 

koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per 

laikotarpį nuo 2021 metų pabaigos padidėjo nuo 1,27 iki 1,50 (Grupės – padidėjo nuo 1,23 iki 

1,48). 2022 m. I-o pusmečio EBITDA Bendrovės – 6 556 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio – 8 599 

tūkst. EUR), Grupės – 6 135 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 8 651 tūkst. EUR). 

Pateikiame 2022 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su 

atsakingų asmenų patvirtinimu. 

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855. 

Priedai: KE Finansines ataskaitos 2022.06.30.pdf 

_________ 
 

AB „Kauno energija“ 2022 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinys su 

atsakingų asmenų patvirtinimu TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

961/686-VI-3-1 priedas 2022-08-01.pdf). 
 

 

 


