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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-966/691 

2022-09-01/2022-09-05 

Vilnius 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-966/691-I-1 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-290 DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ 

INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ 

IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO; JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO 

KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠAS, TN: tn, 

• AM 2022-08-31 pranešimas. Paskelbta subsidijų teikimo tvarka 90 mln. eurų paramai 

iškastinio kuro atsisakančioms įmonėms, TN: tn, 

• LŠTA INFO. Priemonė: Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą 

ar mažinimą ir (ar) AEI panaudojimas, 

• APVA 2022-09-02 pranešimas. 90 MLN. EURŲ INVESTICIJŲ ĮMONĖMS, 

NORINČIOMS ATSISAKYTI IŠKASTINIO KURO, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2022-08-31 pranešimas. Priimti sprendimai, skatinantys didinti biokuro pasiūlą 

Lietuvos rinkoje, TN: tn, 

• LRV 2022-08-31 nutarimas Nr. 885 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2017 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 972 „DĖL PREKYBOS 

VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO 

KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE 

MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-09-02 iki 2024-12-31, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-I-2-1 priedas 2022-09-05.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-1 priede pateikiama; 

• LRV 2022-08-31 posėdis (darbotvarkės IŠRAŠAS): „1 Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 

30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine 

mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-22-

1487(2) (22-10775(3)“; „14 Dėl Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl 

elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros 

energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir 

(ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo (TAP-22-1510) (22-11619(2)“ 

TN: tn, Posėdžio 1 ir 14 klausimais medžiaga: (tiesioginės nuorodos tekste). 

• LITBIOMA 2022-08-31 raštas Nr. 2022-08-31/1 LRV kanceliarijai, kopija institucijoms 

DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 972 „DĖL 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba520470291611edb4cae1b158f98ea5
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbta-subsidiju-teikimo-tvarka-90-mln-euru-paramai-iskastinio-kuro-atsisakancioms-imonems
https://www.apva.lt/90-mln-euru-investiciju-imonems-norincioms-atsisakyti-iskastinio-kuro/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-sprendimai-skatinantys-didinti-biokuro-pasiula-lietuvos-rinkoje
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d85ba9e029ec11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-263
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PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA 

IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO (TAP-22-1487(2) (22-10775(3) 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-2 priede pateikiama:  

• AM 2022-09-01 pranešimas. Parengti aplinkosauginiai reikalavimai saulės elektrinėms 

paspartins jų įrengimą nedarant žalos aplinkai, TN: tn, Aplinkosauginius reikalavimų 

planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines projektas: 

(tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-3 priede pateikiama:  

• LRV 2022-08-31 nutarimo Nr. 883 priedo „TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS“ TN: 

tn; tn, IŠRAŠAS. 

o LRV 2022-08-31 nutarimo Nr. 883 priedo „TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS“ 

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

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

966/691-II-3-1 priedas 2022-09-05.doc). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2022-09-01 teikimas LRV Nr. 22-11689(2) DĖL APLINKOS APSAUGOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I 2223 1 ir 19 straipsnių 

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

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-II-4-1 priedas 

2022-09-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-5 priede pateikiama:  

• EM 2022-09-02 raštas Nr. 3-1483 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos derinimui 

pateiktu aplinkos ministro įsakymo „Dėl Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos 

įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtinimo“ projekto, TN: tn, 

o Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo plano projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai, įskaitant institucijų pateikyas išvadas, TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-II-5-1 priedas 2022-09-

05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2022-08-30 teikimas Nr. 22-5906(4) LRV dėl Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projekto, 

TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-II-6-1 

priedas 2022-09-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-7 priede pateikiama:  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/parengti-aplinkosauginiai-reikalavimai-saules-elektrinems-paspartins-ju-irengima-nedarant-zalos-aplinkai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f2d06f23285911edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=da096cec-80f2-4d44-8037-88dab4e85ac1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/660a7c5429eb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=c7433af6-1127-40cf-8eed-d37a18cf8310
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/660a7c5429eb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=c7433af6-1127-40cf-8eed-d37a18cf8310
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0c8183e029b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0c8183e029b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8acd38412aac11edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8acd38412aac11edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f26066e0286711edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f26066e0286711edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
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• LŠTA 2022-08- 29 raštas VERT Nr. 81 dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

parengtų 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų 

apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-II-8 priede pateikiama: 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-09-02 raštas Nr. SD-2209 LŠTA DĖL KIETOJO BIOKURO 

KOKYBĖS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PROJEKTO 

DERINIMO, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-08-30 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn; tn, 

o Aukcionų ir pagamintos šilumos ataskaita 2022-08, TN: tn; (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-1-1 priedas 2022-09-

05.xls), 

• LŠTA 2022-08-29 raštas VERT, Baltpool, EM Nr. 82 DĖL BIOKURO BIRŽOS 

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA rašto EM ir VERT projektas DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ŠILUMOS 

SEKTORIAUS VEIKLOMS IŠ ES FONDŲ 2021-2027 M., 

o LŠTA rašto projektą DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ŠILUMOS SEKTORIAUS 

VEIKLOMS IŠ ES FONDŲ 2021-2027 M., papildantys ir sąlygojantys dokumentai (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-2-1 

priedas 2022-09-05.zip), 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-09-01 raštas EM, LRS EirDPK, VERT Nr. 83 DĖL ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU VIDUTINIŲ BIOKURO IR DUJŲ BIRŽOS 

KAINŲ NUSTATYMU, PAKEITIMO, TN; tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-4 priede pateikiama  

• VERT INFO. Diskusija dėl galimybės maksimaliai panaudoti kogeneracinių jėgainių 

atliekinę šilumą tose sistemose, kur organizuojamas balansavimo aukcionas, 

o Diskusijos dėl galimybės maksimaliai panaudoti kogeneracinių jėgainių atliekinę šilumą 

tose sistemose, kur organizuojamas balansavimo aukcionas medžiaga (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-4-1 priedas 

2022-09-05.zip), 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-5 priede pateikiama  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/08/220829_81_pastab_VERT_del_nutarimu_projektu.docx
https://lsta.lt/rastai/
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2519242&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/08/220829_82_LSTA_rastas_VERT_Baltpool_EM_del_uztikrinimo_priemoniu.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/09/220901_83_LSTA_rastas_del_SUI_vid_kuro_kainos.docx


 

4 

• ŽŪM 2022-08-30 raštas/atsakymas LŠTA, NŽT Nr. 2D-2473 (12.146 E ) DĖL STATYBŲ 

NUOMOJAMOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, TN: tn,  

• LŠTA INFO. Žiniai ŽŪM atsakymas Į LŠTA paklausimą dėl žemės mokesčio, 

o ŽŪM atsakymą į LŠTA paklausimą dėl žemės mokesčio lydintys dokumentai, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-5-1 

priedas 2022-09-05.zip), 

 

Šio skyriaus IS-966/691-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2022-09-01 pranešimas. Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos ir Nord 

Pool bendradarbiaus aiškinantis kainos kilimą elektros energijos biržoje, TN: tn, 

• VERT 2022-08-30 pranešimas. Kas apibrėžia kompensacijas vartotojams už sukauptą, 

tačiau nepanaudotą pagamintos elektros energijos kiekį? TN: tn, 

• VERT 2022-08-29 pranešimas. VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl prijungimo 

įmokos prie elektros tinklų, TN: tn, 

• VERT 2022-08-29 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir ESO dėl suvartotos 

elektros energijos perskaičiavimo, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-1 priede pateikiama:  

• LEA 2022-09-02 pranešimas. LIETUVOJE BENZINO KAINA VĖL MAŽĖJA, TN: tn, 

• LEA 2022-08-31 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ, TN: tn, 

• LEA 2022-08-26 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

SAVAITĖS ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ, TN: tn, 

o SAVAITĖS: 2022 08 26-09 01 ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-IV-1-1 

priedas 2022-09-05.pdf), 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-2 priede pateikiama  

• LRV 2022-09-02 pranešimas. Lietuva 2050-aisiais: ar galime nuspėti ateitį? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022 08 31 pranešimas. Pradedamas rengti Statybos kodeksas remsis statinio gyvavimo 

ciklo stadijomis, TN: tn, 

o Statybos kodekso koncepcija TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-966/691-IV-3-1 priedas 2022-09-05.pdf), 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-4 priede pateikiama 

• EM 2022-09-01 pranešimas. Būsimiems energetikams - 300 eur stipendijos, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-5 priede pateikiama 

• GENTVILAS: URĖDIJOS SUSTABDYS BIOKURO BRANGIMĄ, Valdas Pryšmantas, 

BNS, 2022 m. rugsėjo 2 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/09/220831-ZUM-ats_i_LSTA_rastas_Nr78_ZUM_del_Zemes_istatymo_91_str.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-01/baltijos-saliu-nacionalines-reguliavimo-institucijos-ir-nord-pool-bendradarbiaus-aiskinantis-kainos-kilima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-30/kas-apibrezia-kompensacijas-vartotojams-uz-sukaupta-taciau-nepanaudota-pagamintos-elektros-kieki.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-29/vert-vartotojo-naudai-issprende-ginca-del-prijungimo-imokos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-29/vert-isnagrinejo-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso.aspx
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvoje-benzino-kaina-vel-mazeja/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima11/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga4/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga4/
https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-2050-aisiais-ar-galime-nuspeti-ateiti
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-rengti-statybos-kodeksas-remsis-statinio-gyvavimo-ciklo-stadijomis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-rengti-statybos-kodeksas-remsis-statinio-gyvavimo-ciklo-stadijomis
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/busimiems-energetikams-300-eur-stipendijos
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gentvilas-uredijos-sustabdys-biokuro-brangima.d?id=91136135
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Šio skyriaus IS-966/691-IV-6 priede pateikiama 

• EUROPA IMASI TAUPYTI IR MAŽINTI ENERGIJOS KAINAS: VIENAS 

SPRENDIMAS KELIA NERIMĄ DĖL LIETUVOS, Vytautas Budzinauskas 2022 m. 

rugsėjo 3 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• ATEINANTIS RUDUO ATNEŠ DIDELIŲ IŠŠŪKIŲ: AVULIS PASIŪLĖ DAR VIENĄ 

IŠEITĮ PIGESNIAM ŠILDYMUI, Raminta Rakauskė, 2022 m. rugpjūčio 29 d. 

www.delfi.lt, TN: tn, 

• KAIP TAUPYTI ŠILUMOS ENERGIJĄ DAUGIABUČIUOSE: EKSPERTAI ŽADA IKI 

50 PROC. MAŽESNES SĄSKAITAS, DELFI.lv 2022 m. rugpjūčio 28 d. www.delfi.lt, TN: 

tn https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-

50-proc-mazesnes-saskaitas/, 

• ARTĖJANT ŠILDYMO SEZONUI SKUBAMA IEŠKOTI IŠEIČIŲ: SIŪLYMAI ĮTIKINA 

NE VISUS, LNK, 2022 m. rugpjūčio 31 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-IV-7 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-08-31 pranešimas. Nuo šildymo sezono pradžios 

bendrovė teiks elektros balansavimo paslaugas, TN: tn, 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-09-01 pranešimas. Svarstant naudoti mažasierį mazutą 

bendrovė pateikė poveikio aplinkai vertinimo atrankos ataskaitą, TN: tn, 

o SKYSTOJO KURO LAIKINAS NAUDOJIMAS AB VIL-NIAUS ŠILUMOS 

TINKLAI TERMOFIKACINĖJE ELEKTRINĖJE, ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS 

ATRANKOS INFORMACIJA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-966/691-IV-7-1 priedas 2022-09-05.pdf), 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-966/691-V-1 priede pateikiama 

• 8-oji tarptautinė konferencija „Smart Energy Systems“, TN: tn, (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-966/691-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA ĮMONIŲ VADOVŲ PASITARIMO APŽVALGA  2022-09-01 

 

Šio skyriaus IS-966/691-VI-2 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA pirmadienio webinarai_kiti tarptautiniai renginiai. 

 

Šio skyriaus IS-966/691-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje INFO. viešas pirkimas mobilių 

katilinių 

 

Šio skyriaus IS-966/691-VI-4 priede pateikiama 

• Lietuvos standartizacijos departamento 2022-08-31 pranešimas. Išleistas šešioliktasis 2022 

m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, TN: tn, 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/europa-imasi-taupyti-ir-mazinti-energijos-kainas-vienas-sprendimas-kelia-nerima-del-lietuvos.d?id=91125397
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-50-proc-mazesnes-saskaitas/
https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-50-proc-mazesnes-saskaitas/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejant-sildymo-sezonui-skubama-ieskoti-iseiciu-siulymai-itikina-ne-visus.d?id=91091415
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/nuo-sildymo-sezono-pradzios-bendrove-teiks-elektros-balansavimo-paslaugas:696
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/svarstant-naudoti-mazasieri-mazuta-bendrove-pateike-poveikio-aplinkai-vertinimo-atrankos-ataskaita:697
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/svarstant-naudoti-mazasieri-mazuta-bendrove-pateike-poveikio-aplinkai-vertinimo-atrankos-ataskaita:697
https://lsta.lt/aktualijos/8-oji-tarptautine-konferencija-smart-energy-systems/
https://www.lsd.lt/
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o Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis Nr. 16 TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-VI-4-1 priedas 2022-09-

05.pdf), 

https://www.lsd.lt/
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  
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IS-966/691-I-1 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO 

PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-290 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į 2022 m. 

kovo 23 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų 

ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ nuostatas, 

2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 703 „Dėl lėšų skyrimo“ ir 

2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolą Nr. 40, 

t v i r t i n u Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar 

mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (pridedama).  

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Simonas Gentvilas 

_________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO 

PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 

juridinių asmenų, paraiškų (toliau – paraiška), mokėjimo prašymų teikimo ir vertinimo 

reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidų 

kategorijas.  

2. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės 

agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės: investicijų į iškastinio kuro (gamtines dujas, 

dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus) keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba520470291611edb4cae1b158f98ea5
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(išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, 

gaminamą toje pačioje rinkoje. 

3. Finansavimas yra valstybės pagalba, kurią teikiant taikomos 2022 m. kovo 23 d. 

Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės 

sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – komunikatas) 2 straipsnio 

2.4 papunkčio nuostatos  ir 2022 m. rugpjūčio 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SA. 103781 

Lietuvos Respublikai (toliau – Europos Komisijos sprendimas). 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos 

2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 703 „Dėl lėšų skyrimo“, 2022 m. birželio 29 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolu Nr. 40, priemonei įgyvendinti skiriama iki 90 

(devyniasdešimt) milijonų eurų. 

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

Agentūra), suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo grafiką, savo interneto 

svetainėje skelbia kvietimą teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo 

subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi šiuo 

tvarkos aprašu. 

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

6.1. APVIS – Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinė sistema, per kurią 

teikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai, kiti dokumentai ir vykdomas susirašinėjimas. 

6.2. Paraiška – Agentūrai pareiškėjo teikiamas Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas 

nustatytos formos dokumentas gauti subsidiją. 

6.3. Pareiškėjas – juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo ir šio tvarkos aprašo 

nustatyta tvarka pateikęs paraišką Agentūrai subsidijai gauti. 

6.4. Subsidija – šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka juridiniams asmenims teikiama 

nustatyto dydžio finansinė parama projekto įgyvendinimui. 

6.5. Mokėjimo prašymas – per APVIS teikiamas patvirtintos formos prašymas apmokėti ir 

(ar) kompensuoti projekto išlaidas. 

6.6. Projekto įgyvendinimo pradžia – Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo 

skyrimo pareiškėjui paskelbimo Teisės aktų registre data.  

6.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėn. nuo 

Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui paskelbimo dienos. 

Įgyvendinimas – sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos 

montavimas, derinimas, paleidimas. 

6.8. Projekto įgyvendinimo pabaiga – data, iki kurios baigtos visos projekto veiklos, 

padarytos visos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per APVIS pateiktas galutinis 

mokėjimo prašymas, tačiau ji yra ne vėlesnė už nurodytą Tvarkos aprašo 18 punkte. 

6.9. Vertinamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį įgyvendinta veikla daro poveikį 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčiams. Skaičiuojant šiltnamio efekto 

sumažinimą,  taikomi tipiniai taršos faktoriai kiekvienai deginamo kuro rūšiai pagal statybos 

techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.  

įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo 2 priedo 2.18 lentelės duomenis 

(išskyrus elektros energijos taršos faktorių, kuris skaičiuojamas taikant 0,15 t CO2e/MWh reikšmę). 

6.10. Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės – suprantamos kaip jos apibrėžtos  

Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 

suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, I priede. 

 

II SKYRIUS 

SĄLYGOS NORINT GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ 



 

10 

 

7. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims, nukentėjusiems dėl karo sukeltos krizės, 

investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo 

ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje 

pačioje rinkoje. 

8. Finansavimas negali būti teikiamas, jei pareiškėjui taikomos Europos Sąjungos (toliau – 

ES) sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta komunikato 33 punkte. Informacija 

apie ES taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto 

tinklalapyje https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166. 

9. Finansinė parama teikiama pagal komunikato 2 straipsnio „Laikinosios valstybės 

pagalbos priemonės“ 2.4 papunktį „Pagalba dėl itin smarkaus gamtinių dujų ir elektros energijos 

kainų padidėjimo patirtoms papildomoms išlaidoms padengti“, valstybės pagalba vertinama  

susijusių įmonių lygiu:  

9.1. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos dėl su Rusijos Federacijos agresija prieš 

Ukrainą susijusiu gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų padidėjimu. Tinkamos finansuoti 

išlaidos gaunamos sudauginus gamtinių dujų ir elektros energijos, kurias nuo 2022 m. vasario 1 d. 

iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – tinkamas finansuoti laikotarpis) įmonė, kaip galutinė vartotoja, 

nupirko iš išorės tiekėjų, vienetų skaičių ir kainos, kurią įmonė moka už suvartotą vienetą, 

padidėjimą (pvz., matuojamą Eur/MWh). Kainos padidėjimas apskaičiuojamas kaip vieneto kainos, 

kurią įmonė mokėjo konkretų mėnesį tinkamu finansuoti laikotarpiu, ir dvigubos (200 proc.) 

vidutinės vieneto kainos, kurią įmonė mokėjo baziniu laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 

m. rugpjūčio 31 d., skirtumas: 

(p(t)-p(ref)×2) ×q(t),  

čia  

p – vieneto kaina;  

q – suvartotas kiekis;  

ref – bazinis laikotarpis nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., t – konkretus 

mėnuo nuo 2022 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 

9.2. Bendra pagalba vienai įmonei paraiškos Agentūrai teikimo metu neviršija 30 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Tvarkos aprašo 9.1 papunktyje,  iki didžiausios 2 mln. eurų 

sumos. 

9.3. Pagal komunikato 52 punktą teikiama pagalba gali būti sumuojama su pagalba, teikiama 

pagal komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos pagalbos sumos“, su sąlyga, kad nebus viršijama bendra 

suma – 2 mln. eurų. Pagal Tvarkos aprašą finansinė parama pagal komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos 

pagalbos sumos“ neteikiama. 

9.4. Kai kada, siekiant užtikrinti ekonominės veiklos tęstinumą, gali prireikti papildomos 

pagalbos. Todėl galima suteikti pagalbą, viršijančią vertes, apskaičiuotas pagal komunikato 52 

punkto e ir f papunkčius, jei, be komunikato 52 punkto a–d ir g papunkčiuose nustatytų sąlygų, 

laikomasi šių sąlygų: 

9.4.1. Pagalba gali būti teikiama įmonei, jei ji yra daug energijos naudojanti įmonė, kaip 

apibrėžta 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje Bendrijos 

energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – Energijos mokesčių 

direktyvos) 17 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje, t. y. jei energinių produktų (įskaitant 

kitus energinius produktus – ne gamtines dujas ir elektros energiją) pirkimas sudaro ne mažiau kaip 

3,0 proc. gamybos vertės. 

9.4.2. Pagalba gali būti teikiama įmonei, jei ji patiria veiklos nuostolių (, įmonė turi veiklos 

nuostolių, jei tinkamo finansuoti laikotarpio pajamos, neatskaičius palūkanų, mokesčių, 

nusidėvėjimo ir amortizacijos, neskaitant vienkartinio vertės sumažėjimo, yra neigiamos), kai 

tinkamų finansuoti išlaidų, apibrėžtų komunikato 52 punkto e papunktyje, padidėjimas sudaro ne 

mažiau kaip 50 proc. veiklos nuostolių tinkamu finansuoti laikotarpiu, apibrėžtu komunikato 52 
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punkto e papunktyje, informacija apie veiklos nuostolius teikiama nuo 2022 m. vasario 1 d. 

pateikiant įmonės finansininko patvirtintus dokumentus. 

9.4.3. Bendra pagalba neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų Tvarkos aprašo 

9.1 papunktyje,  ir sudaro ne daugiau kaip 80 proc. įmonės veiklos nuostolių. 

9.4.4. Bendra pagalbos suma – paraiškos teikimo Agentūrai metu neviršija 25 mln. eurų 

vienai įmonei. 

9.5. Daug energijos naudojančioms įmonėms, veiklą vykdančioms komunikato I priede 

išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose, bendra pagalba gali būti padidinta iki ne daugiau kaip   

70 % tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų tvarkos aprašo 9.1 papunktyje,  susijusių su produktų 

gamyba komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose, ir gali sudaryti ne daugiau 

kaip 80 % šios veiklos nuostolių. Bendra pagalbos suma  paraiškos teikimo metu negali viršyti 50 

mln. eurų vienai įmonei. Į komunikato I priedą neįtrauktai veiklai skirta suma negali viršyti 25 mln. 

eurų. Jeigu įmonė veiklą vykdo keliuose sektoriuose, kuriems pagal komunikato 53 punktą 

taikomos skirtingos didžiausios sumos, atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, 

pavyzdžiui, atskirdama sąskaitas, užtikrina, kad būtų laikomasi kiekvienai iš tų veiklos rūšių 

nustatytos atitinkamos viršutinės ribos ir kad nebūtų viršijama bendra didžiausia suma – 50 mln. 

eurų vienai įmonei. 

9.6. Pagal Tvarko aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčius teikiama pagalba gali būti sumuojama su 

pagalba, teikiama pagal komunikato 2.1 skirsnį (pagal Tvarkos aprašą finansinė parama pagal 

komunikato 2.1 skirsnį „Ribotos pagalbos sumos“ neteikiama), su sąlyga, kad nebus viršijamos 

komunikato 53 punkto d papunktyje arba komunikato 53 punkto e papunktyje nustatytos viršutinės 

ribos, atsižvelgus, kuri iš jų taikoma. 

10. Maksimali subsidijos suma apskaičiuojama pagal Tvarkos aprašo 9 punktą. Jei 

planuojamos įsigyti įrangos išlaidos mažesnės už pagal 9 punkto sąlygas apskaičiuotą maksimalią 

tinkamų išlaidų sumą, paraiškoje turi būti prašoma finansuoti tik pagal turimus komercinius 

pasiūlymus pagrįsta įrangos išlaidų suma. Jei planuojamos įsigyti įrangos išlaidos yra didesnės už 

pagal 9 punkto sąlygas apskaičiuotą maksimalią tinkamą išlaidų sumą, paraiškoje nurodoma visa 

planuojamos įsigyti įrangos išlaidų suma, tačiau turi būti prašoma tik maksimali galima pagal  9 

punkto sąlygas apskaičiuota suma, likusi išlaidų dalis turi būti dengiama pareiškėjo  lėšomis. 

11. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis 

siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba 

mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas 

vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai 

perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą 

ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka 

finansuoti:  

11.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, 

vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), 

aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės 

kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). 

Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis 

vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos); 

11.2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, 

gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo 

specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), 

saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis 

talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei 

jos įrengiamos); 

11.3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra; 

11.4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas 

iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga; 
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11.5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą 

vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus 

degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto 

šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose; 

11.6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti 

įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos; 

11.7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su 

tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo 

projekto ribose; 

11.8. Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos 

sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu. 

12. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia subsidija, pareiškėjas privalo finansuoti pats; 

pareiškėjas privalo padengti netinkamas finansuoti, tačiau būtinas projektui įgyvendinti išlaidas. 

13. Agentūra  teikia informaciją Aplinkos ministerijai elektroniniu paštu apie kiekvieną 

pagalbos sumą, viršijančią 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų, pirminės žemės ūkio produktų 

gamybos ir žuvininkystės sektoriuose – viršijančią 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų,  suteiktą pagal 

komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos suteikimo dienos (pareiškėjo pavadinimas, 

įmonės dydis, suteiktos subsidijos dydis, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas Nace 2). 

Šią informaciją Aplinkos ministerija privalo paskelbti EK valstybės pagalbos skaidrumo viešos 

paieškos interneto tinklalapyje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 

12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos. Išsamūs dokumentai, susiję su šiame komunikate 

numatytos pagalbos skyrimu, kuriuose turi būti visa informacija, būtina siekiant nustatyti, ar 

laikytasi visų būtinų sąlygų, saugomi 10 metų nuo pagalbos suteikimo ir EK prašymu jai 

pateikiami.  

14. Per 20 darbo dienų nuo finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu, skirtą 

finansavimo sumą Agentūra registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registre vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

15. Netinkamos finansuoti išlaidos: 

15.1. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios 

išlaidos; 

15.2. žemės pirkimo arba nuomos išlaidos; 

15.3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) 

pirkimo, nuomos arba lizingo (išperkamosios nuomos) ir eksploatavimo išlaidos; 

15.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos; 

15.5. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą (šis reikalavimas 

nedraudžia pareiškėjui projektą įgyvendinti skolintomis lėšomis); 

15.6. pirkimo ir (ar) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti). Jeigu projekto 

vykdytojas projekto įgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus įgyja teisę į PVM atskaitą ir gali susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei šia 

galimybe nepasinaudojo, iš projekto lėšų sumokėtas PVM pripažįstamas netinkamu finansuoti. 

Jeigu PVM negali būti įtrauktas į atskaitą ir PVM negalima susigrąžinti, PVM gali būti 

finansuojamas projekto lėšomis. Projekto vykdytojas privalo informuoti Agentūrą, kad jis pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus įgijo teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto 

lėšų sumokėtą PVM, net jei šia galimybe nepasinaudojo, ir sugrąžinti netinkamą finansuoti PVM; 

15.7. naudoto turto (nenaujos įrangos) įsigijimas; 

15.8. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos; 

15.9. baudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

15.10. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu; 
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15.11. išlaidos, kurios anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar yra priimtas sprendimas jas 

finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos arba ne 

Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų; 

15.12. gamybos priemonių keitimo į analogiškas gamybos priemones, jų nemodernizuojant, 

išlaidos; 

15.13. techninės priežiūros, projektavimo, techninio projekto vykdymo priežiūros, 

ekspertizės, inžinerinių tyrimų išlaidos, sutarčių administravimo mokesčiai; 

15.14. išlaidos, kurias apmokėjo ne pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo) arba ne pareiškėjo 

lėšomis; 

15.15. sąskaitos už išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus 

atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai; 

15.16. 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 laikomos netinkamomis išlaidomis; 

15.17. išlaidos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą; 

15.18. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) 

technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus; 

15.19. išlaidos, kurioms neišrašytos ir nepateiktos PVM sąskaitos faktūros ar prekių, 

paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai; 

15.20. išlaidos, padarytos iki 2022 m. vasario 24 d. 

16. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams: 

16.1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas 

nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, 

elektrai ir (ar) dujoms  sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis 

nustatomas vadovaujantis pareiškėjo pateiktais metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. 

duomenimis: 

elektros, kuro ar dujų išlaidos*/savikaina + bendrosios administracinės veiklos sąnaudos   

 

*jei elektros, kuro ar dujų išlaidos apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje prie savikainos ir 

veiklos sąnaudų, reiktų jas imti iš abiejų P/N eilučių, jei vienoje, iš P/N eilutės,  kurioje apskaityta. 

Kriterijus vertinamas pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Pareiškėjas turėtų 

pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet ir P/N savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimą, kuriuo 

remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų. Šildymo išlaidos neįtraukiamos, jei pareiškėjas 

šildymą gauna iš išorinio tiekėjo. Jei pareiškėjas šildosi dujomis ar elektra arba naudoja elektrą ar 

dujas gamyboje,  – išlaidas galima įtraukti. 

16.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) 

restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų 

fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks 

dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus. 

16.3. Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet 

neapsiribojant):  

16.3.1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, 

kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos; 

16.3.2. pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija 

arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo 

deklaracijoje; 

16.3.3. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba 

prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams.  

17. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos su paraiška 

būtina pateikti, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiuos ir kitus 

reikalavimus patikrinti Agentūra gali naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais. Jei 
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dėl objektyvių priežasčių dokumentai vertinant pareiškėjo atitiktį neprieinami, Agentūra gali prašyti 

pareiškėjo pateikti privalomą dokumentą. 

18. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo projekto 

įgyvendinimo pradžios. Pratęsti projekto įgyvendinimą neplanuojama. 

 

III SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS  

 

19. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Paraiškos teikiamos per APVIS.  

20. Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, 

projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei 

pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis 

(telefono nr., el. paštą), fizinio asmens, teikiančio paraišką, pareigas, vietovę (adresą), kurioje 

planuojama įgyvendinti projektą. 

21. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektams įvertinti priimamos, kol 

pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16:00 val. 

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas 

pagrindinis sąrašas.  

22. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija 

finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. 

Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų Agentūros kvietime nurodytos sumos. Viršijus 10 

procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Paraiškos 

registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos 

eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS, tačiau tik tada, jei pareiškėjas iš pagrindinio sąrašo 

atsisako rezervuoto finansavimo ar paraiška atmetama arba priemonės įgyvendinimui skiriama 

papildomų lėšų. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo pagrindinio ir (ar) rezervinio sąrašo 

paraiškoms Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti priimamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 

31 d. (komunikato galiojimo laikotarpiu). 

23. Su paraiška privaloma pateikti informacija ar dokumentai:  

23.1. dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Labai 

mažai, mažai, vidutinei įmonei privaloma pateikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso 

deklaracijos formą F1 (SVV),  didelei –aprašymą, kad atitinka didelės įmonės statusą, kaip 

apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme. Šie dokumentai teikiami, jei 

prašomos subsidijos suma yra 100 tūkst. eurų arba didesnė; 

23.2. informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo (informacija 

apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 15.1 

papunktyje); 

23.3. informacija apie pareiškėją ir susijusias įmones (Kontroliuojamų vienetų ir 

kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos (FR0438) kopija); 

23.4. jeigu paraiškos aprašyme pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra gali prašyti 

pateikti papildomą informaciją:  planuojamo diegti sprendimo aprašą (atsižvelgiant į esamą būklę), 

technologinę schemą, paskirtį, planuojamos diegti įrangos galią, veikimo principus, siekiamą 

naudą; 

23.5. viešųjų pirkimų dokumentai (jei pirkimas paskelbtas ar atliktas), ne ankstesni kaip 

2022 m. vasario 24 d., arba apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar pasiūlymas su įkainiais 

(nurodant kainos pagrindimą); 

23.6. informacija apie planuojamo avanso dydį eurais (nurodant preliminarų laiką, kada 

planuojama prašyti avanso, jei pareiškėjas numato teikti prašymą); 

23.7. įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja fizinį ar kitą juridinį asmenį 

atlikti veiksmus, susijusius su paraiškos ar mokėjimų prašymų pateikimu; 

23.8. pareiškėjo deklaracija; 
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23.9. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM 

mokėtojai); 

23.10. informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą pagal komunikatą; 

23.11. Agentūros kvietime nurodytų laikotarpių dujų ir (ar) elektros sąskaitų kopijas ar kitus 

išlaidas pagrindžiančius dokumentus; 

23.12. pareiškėjas turi pateikti pagrindžiančią informaciją ar dokumentus, kad: 

23.12.1. įmonė yra daug energijos sunaudojanti įmonė (įrodymai, kad energinių produktų 

(įskaitant kitus energinius produktus nei gamtinės dujos ir elektros energija) pirkimas sudaro ne 

mažiau kaip 3,0 proc. gamybos vertės), pagal 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis. 

Pareiškėjas turėtų pateikti ne tik finansinę atskaitomybę, bet P/N savikainos ir veiklos sąnaudų 

detalizavimą, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų; 

23.12.2. įmonė patiria veiklos nuostolių (įrodymai, kad tinkamo finansuoti laikotarpio 

pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos, neskaitant vienkartinio 

vertės sumažėjimo, yra neigiamos). Informacija dėl veiklos nuostolių teikiama nuo 2022 m. vasario 

1 d., pateikiant įmonės finansininko patvirtintus finansinius dokumentus, ataskaitas.  

23.12.3. įmonė veiklą vykdo komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose; 

23.12.4. įmonė veiklą vykdo pirminę žemės ūkio ar akvakultūros veiklą. 

24. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos 

paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. 

Vertinant paraišką nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami 

dokumentai, ar pareiškėjas tinka subsidijai gauti. Dėl objektyvių priežasčių paraiškos vertinimas 

gali būti pratęstas Agentūros sprendimu. Paraiškos, neatitinkančios Tvarkos aprašo II skyriuje 

pareiškėjui keliamų reikalavimų, atmetamos, pareiškėjas informuojamas apie atmetimo priežastis 

per APVIS.   

25. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) 

paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, 

ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus 

ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami 

dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, 

nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, liga), paraiška atmetama.  

26. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros leidimo negali būti koreguojami 

ar tikslinami.  

27. Paraiškas vertina Agentūros darbuotojai pagal Agentūros direktoriaus nustatytą tvarką. 

28. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techniniai (-is) projektai 

(-as) (jei taikoma) turi būti parengti (-as) ir pateikti (-as) ir pateiktas informacinėje sistemoje APVIS 

su tarpiniu mokėjimo prašymu. 

29. Remiantis komunikato 2 straipsnio „Laikinosios valstybės pagalbos priemonės“ 2.4 

papunkčio „Pagalba dėl itin smarkaus gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo 

patirtoms papildomoms išlaidoms padengti“ 52 a punktu, sprendimas skirti finansavimą per 10 

darbo dienų pasibaigus paraiškos vertinimui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., 

įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. 

30. Apie sprendimą skirti finansavimą Agentūra per 10 darbo dienų nuo sprendimo 

priėmimo dienos raštu per APVIS informuoja pareiškėją. Šis sprendimas skelbiamas Agentūros 

interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai 

gavę finansavimą, projektų pavadinimai, subsidija. 

31. Pareiškėjas po finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu turi teisę atsisakyti 

skirtos subsidijos. Apie finansavimo atsisakymą pareiškėjas raštu per APVIS informuoja Agentūrą 

nurodydamas atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką ir 

paraiškos vertinimo metu. Tokiu atveju pareiškėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 

dienų grąžinti gautą subsidiją ar jos dalį Agentūrai, jei projekto išlaidos buvo apmokėtos. 

32. Pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie nurodyti paraiškoje, pareiškėjo 

deklaracijoje ir Tvarkos apraše. Pareiškėjui nevykdant pareiškėjo deklaracijoje, paraiškoje ir šiame 
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tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę priimti sprendimą sustabdyti paramos 

teikimą, sumažinti išmokamos subsidijos dalį, inicijuoti išmokėtos subsidijos susigrąžinimą arba 

taikyti finansines korekcijas Agentūros nustatyta tvarka. 

33. Pareiškėjas prekių ir paslaugų, darbų pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, 

privalo atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Lietuvos 

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

perkančiųjų subjektų, įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamiesi 

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. Pareiškėjas yra atsakingas už 

pirkimų reikalavimų laikymąsi teisės aktuose nustatyta tvarka. 

34. Pareiškėjas 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“. 

35. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja vykdyti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, gauti visus 

reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas 

neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir negavo minėtų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų 

dokumentų, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti. 

36. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai, užtikrina, kad projekto išlaidos nėra ir nebus 

finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, 

Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybių institucijų lėšų, kitų nacionalinių 

programų. Šis reikalavimas netaikomas nuosavo indėlio (lėšų) daliai. 

37. Teikdamas paraišką Agentūrai, pareiškėjas patvirtina, kad neturi prekybinių 

įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. 

 

IV SKYRIUS 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

 

38. Pareiškėjo prašymu Agentūra gali priimti sprendimą skirti iki 50 procentų avansą. 

Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą per APVIS ir 

finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl 

avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl 

avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra 

valstybė ar savivaldybė). Finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantija, laidavimo raštas ar 

laidavimo draudimo raštas dėl avanso sumos turi galioti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Sumokėta avansinė lėšų suma atskaitoma iš kitų mokėjimų. Užpildytą avansinio mokėjimo prašymą 

Agentūra patikrina per 15 darbo dienų ir, patvirtinusi jo tinkamumą, perduoda Nacionaliniam 

bendrųjų funkcijų centrui prašomą avansinio mokėjimo sumą išmokėti pareiškėjui į prašyme 

nurodytą banko sąskaitą arba nurodo pareiškėjui finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, 

laidavimo rašto ar laidavimo draudimo rašto trūkumus, kuriuos pareiškėjas turi ištaisyti per 5 darbo 

dienas. 

39. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu (per 30 kalendorinių 

dienų po išlaidų apmokėjimo dienos pareiškėjas Agentūrai turi pateikti atsiskaitymą įrodančius 

dokumentus) ir (ar) išlaidų kompensavimo būdu, pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą. Su 

mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie išlaidas, jas pagrindžiantys ir apmokėjimą 
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įrodantys dokumentai. Agentūra turi teisę prašyti papildomų su projektu susijusių dokumentų, 

reikalingų įvertinti išlaidų tinkamumą finansuoti. 

40. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos, kai: 

40.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas (nurodytas teisingas faktiškai 

įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, prašoma 

subsidijos suma); 

40.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis finansuoti; 

40.3. tiesioginės išlaidos atitinka sąlygas, nurodytas šio tvarkos aprašo 11.1–11.8 

papunkčiuose; 

40.4. išlaidos įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų 

pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, turi būti 

užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas. 

41. Jei trūkumų nenustatoma, mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.  

42. Įgyvendinęs projektą iki projekto įgyvendinimo pabaigos, pareiškėjas per APVIS 

Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Agentūros 

interneto svetainėje www.apva.lt gali būti nustatyti ir kiti mokėjimo prašymo pateikimo būdai, jei 

APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos. 

43. Pareiškėjas privalo paviešinti įgyvendintą projektą (pvz. paskelbti tinklalapyje naujieną, 

informaciją ar pan. (savo, savivaldybės ar žiniasklaidos interneto svetainėje), nurodant projekto 

pavadinimą, įgyvendintą veiklą, šiai veiklą gautą lėšų kiekį, finansavimo šaltinį. 

44. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu pateikus mokėjimo prašymus 

(su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais): avansinį, tarpinį (tarpiniai mokėjimo prašymai teikiami 

ne dažniau kaip kas 6 mėn.) ir galutinį. 

45. Norint įsitikinti, kad įsigyta, sumontuota, eksploatuojama įranga atitinka paraiškoje 

nurodytą įrangą, su galutiniu mokėjimo prašymu būtina pateikti: 

45.1. faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus; 

45.2. išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą 

su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu); 

45.3. rangos sutartį, kai darbai atliekami rangos būdu; 

45.4. ilgalaikio turto įvedimo ar atidavimo eksploatuoti aktą (-us); 

45.5. įrengtos ar įdiegtos įrangos nuotraukas.  

46. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto 

įgyvendinimą įrodančiais dokumentais nustato, ar išlaidos atitinka šio tvarkos aprašo II skyriuje 

nustatytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms, neviršija projekto paraiškoje ir Agentūros 

direktoriaus įsakyme nurodytos subsidijos sumos. 

47. Jei su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) mokėjimo 

prašyme nenurodyti teisingas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo 

kodas ir pavadinimas, pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo Agentūros grąžinto patikslinti mokėjimo 

prašymo turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą 

terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos 

priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, 

nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas. 

48. Agentūra turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje Agentūros direktoriaus 

nustatyta tvarka.  

49. Jei trūkumų nenustatoma, galutinis mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.  

50. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas privalo grąžinti 

Agentūrai per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo.  

 

V SKYRIUS 

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJAS, PRIEŽIŪRA 
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51. Jeigu pareiškėjas nesilaiko šio tvarkos aprašo nustatytų projekto finansavimo sąlygų, 

Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo 

atšaukimo arba finansinių korekcijų taikymo. 

52. Agentūra per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos 

turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Pareiškėjas įsipareigoja sudaryti 

sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Patikros atliekamos Agentūros direktoriaus 

nustatyta tvarka. Pareiškėjui nevykdant šio tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę 

iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją. 

53. Už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn (arba 

tampa valdytoju) ir naudoja pareiškėjo deklaracijoje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu 

ir 5 metus pasibaigus projekto įgyvendinimui . Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai 

turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų pasibaigus projekto įgyvendinimui. Pareiškėjas be 

Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina 

subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).  

54. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto 

paraiškų vertinimu, atranka, sprendimu dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimu dėl 

finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.  

__________________________ 

 

AM 2022-08-31 pranešimas. Paskelbta subsidijų teikimo tvarka 90 mln. eurų paramai 

iškastinio kuro atsisakančioms įmonėms 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija parengė ir su Europos Komisija suderino finansavimo tvarką, pagal 

kurią įmonėms, investuojančioms į energetinę konversiją, bus teikiama parama. Europos Komisija 

trečiadienį patvirtino 90 mln. eurų vertės Lietuvos finansinį modelį, skirtą remti įvairių sektorių 

įmones, mažinančias iškastinio kuro vartojimą.   

Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės 

pagalbos priemonių ekonomikai remti sistemą, kuri leidžia valstybėms narėms pasinaudoti 

lankstesnėmis valstybės pagalbos taisyklėmis ir paremti ekonomikos sektorius, nukentėjusius dėl 

Rusijos karinės invazijos į Ukrainą.   

„Siekiame sumažinti įmonių patiriamą naštą dėl padidėjusių dujų ir elektros kainų. Laiku 

priimti sprendimai atsisakyti iškastinio kuro ten, kur tai įmanoma, padidins įmonių atsparumą 

aukštoms, nestabilioms gamtinių dujų bei elektros kainoms“, – sako aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas.   

Kvietimą paraiškų teikimui Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs nuo rugsėjo 2 d. 

(penktadienio) 8 val. iki spalio 14 d. 16 val. Sprendimai dėl konkretaus finansavimo skyrimo 

įmonėms bus priimti ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Pagalba bus teikiama subsidijų  forma įmonėms, nukentėjusioms nuo Rusijos agresijos prieš 

Ukrainą, kurios investuos į energetinę konversiją – technologijas, leidžiančias iškastinį kurą pakeisti 

atsinaujinančiais energijos ištekliais arba mažinančias iškastinio kuro vartojimą.  

Tinkamos finansuoti išlaidos yra iškastinio kuro katilų keitimas į šilumos siurblius (oras-

vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius 

(išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai).  

Paramą bus galima gauti iškastinį kurą, naudojamą gamybos procese, pakeitus AEI ar 

elektra, taip pat iškastinį kurą naudojančiuose katiluose įrengus biogranules naudojančių degiklių ir 

biodulkių gamybos bei deginimo įrenginius. 

Taip pat numatyta kompensuoti biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimą, elektros 

generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę įrengimas modernizuojant esamus katilus 

įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Taip pat šilumos saugyklų, skirtų vandens 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbta-subsidiju-teikimo-tvarka-90-mln-euru-paramai-iskastinio-kuro-atsisakancioms-imonems
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba520470291611edb4cae1b158f98ea5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324(10)


 

19 

saugojimui ir šilumos akumuliavimui, įrengimą, kitos technologinės, programinės įrangos ir 

įrenginių įsigijimą, susijusį su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 

proc. 

________ 

 

LŠTA INFO. Priemonė: Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar 

mažinimą ir (ar) AEI panaudojimas 

 

DĖMESIO 

 

APVA nuo šiandien kviečia įmones, nukentėjusias dėl karo sukeltos krizės, teikti 

paraiškas ir pretenduoti gauti investicijų, reikalingų iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, 

atisakymui ar mažinimui ar perėjimui prie atsinaujinančių energijos išteklių. Tam iš valstybės 

biudžeto numatyta 90 mln. eurų. 

Maksimali kompensacinė išmoka, priklausomai nuo išlaidų už dujas ir elektros energiją 

padidėjimo ir kitų sąlygų, gali siekti iki 50 mln. eurų. 

Įmonės pretenduojančios gauti finansavimą įsipareigoja atsisakyti ar mažinti iškastinio kuro 

vartojimą, ir taip sumažinti kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 20 proc. 

Investicijos turi būti naudojamos iškastinio kuro katilų keitimui į šilumos siurblius (oras-vanduo, 

gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius karštam 

vandeniui ruošti, taip pat iškastinį kurą naudojančiuose katiluose įrengti biogranules naudojančius 

degiklius ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginius. Tačiau negali būti naudojamos vėjo ir 

saulės elektrinių įrengimui elektros gamybai. 

Kvietimas ir visa reikalinga medžiaga https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-

asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-

energijos-istekliu-panaudojimas  

 

Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
_________ 

 

 APVA 2022-09-02 pranešimas.  

 

90 MLN. EURŲ INVESTICIJŲ ĮMONĖMS, NORINČIOMS ATSISAKYTI IŠKASTINIO 

KURO 

TN: tn  

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo šiandien kviečia įmones, nukentėjusias 

dėl karo sukeltos krizės teikti paraiškas ir pretenduoti gauti investicijų, reikalingų iškastinio kuro, 

ypač gamtinių dujų, atisakymui ar mažinimui ar perėjimui prie atsinaujinančių energijos išteklių. 

Tam iš valstybės biudžeto numatyta 90 mln. eurų. 

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://www.apva.lt/90-mln-euru-investiciju-imonems-norincioms-atsisakyti-iskastinio-kuro/
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Maksimali kompensacinė išmoka, priklausomai nuo išlaidų už dujas ir elektros energiją 

padidėjimo ir kitų sąlygų, gali siekti iki 50 mln. eurų. 

„Investicijos į atsinaujinančią energetiką puiki proga įmonėms, kurios patyrė naštą dėl 

padidėjusių dujų ir elektros kainų, padidinti energinį efektyvumą, užsitikrinti stabilumą kylant dujų 

ir kito iškastinio kuro kainoms, prisidėti prie energetinės nepriklausomybės ir klimato kaitos 

mažinimo,“ – sako APVA atstovė Lina Čepienė. 

Įmonės pretenduojančios gauti finansavimą įsipareigoja atsisakyti ar mažinti iškastinio kuro 

vartojimą, ir taip sumažinti kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 20 proc. 

Investicijos turi būti naudojamos iškastinio kuro katilų keitimui į šilumos siurblius (oras-vanduo, 

gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius karštam 

vandeniui ruošti, taip pat iškastinį kurą naudojančiuose katiluose įrengti biogranules naudojančius 

degiklius ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginius. Tačiau negali būti naudojamos vėjo ir 

saulės elektrinių įrengimui elektros gamybai. 

Paraiškos per informacinę sistemą APVIS bus priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų šiai 

priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 

*** 

 

Juridiniams asmenims 

Paraiškos 

priimamos 

nuo  

Kvietimo pavadinimas  

Skirtas 

finansavimas 

(Eur.)  

Paraiškos 

priimamos iki  

2022-09-02 

Nauja BL-AM-IKM01 Juridinių asmenų 

investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą 

ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas  

90000000 Eur. Liko 41 d. 

_______ 

 

Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Nr. BL-AM-IKM01 

 

Priemonė: Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar 

mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas  

Paraiškos priimamos nuo : 2022-09-02 08:00  

Paraiškos priimamos iki: 2022-10-14 16:00  

Kompensacinė išmoka: 50000000.00 Eur. 

Kvietimui numatytas finansavimas: 90000000.00 Eur.  

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO 

PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

PANAUDOJIMĄ 

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8 val. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), 

nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, 

naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros 

energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros 

energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.  

Subsidijos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. D1-290 patvirtintą Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo 

pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (toliau - 

Aprašas). 

Pareiškėjas: Pareiškėjas - juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.  

Valstybės paramos suma: 90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų. 

Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas: 

https://apvis.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/?ordering=publish_date
https://apvis.apva.lt/?ordering=publish_date
https://apvis.apva.lt/?ordering=publish_date
https://apvis.apva.lt/?ordering=title
https://apvis.apva.lt/?ordering=provided_funding
https://apvis.apva.lt/?ordering=provided_funding
https://apvis.apva.lt/?ordering=provided_funding
https://apvis.apva.lt/?ordering=expiration_date
https://apvis.apva.lt/?ordering=expiration_date
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas


 

21 

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 9-10 punktuose. 

Įmonėms, kurios atitinka  9.1 - 9.3, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 

2 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.4, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas 

finansavimas iki 25 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.5, 10 ir 16 punktuose nustatytas 

sąlygas, galimas finansavimas iki 50 mln. eurų. Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, 

kuri vertinama  susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui prašome naudoti pavyzdinę 

tinkamų išlaidų skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1). 

Paraiškų priėmimo tvarka 

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.  

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų finansavimo 

priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16.00 val.  

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų 

sudaromas pagrindinis sąrašas. Jeigu pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos 

suma viršija finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį 

sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų kvietime nurodytos sumos, viršijus 10 

procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Paraiškos 

registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos 

eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS, tačiau paraiškų vertinimas atliekamas tik tada jei 

pareiškėjas iš pagrindinio sąrašo atsisako rezervuoto finansavimo ar paraiška atmetama arba 

priemonės įgyvendinimui skiriama papildomų lėšų. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo 

pagrindinio ir (ar) rezervinio sąrašo paraiškoms  Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti 

priimamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, 

kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/. 

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu 

https://apvis.apva.lt/ .  

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba 

norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, 

kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi 

jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis 

asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens 

bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį 

asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką). 

Nuorodą į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), rasite ČIA. 

  

Atkreipti dėmesį pildant paraišką: 

• Aprašyme detaliai aprašyti įrenginių, technologinių procesų indėlį mažinant ŠESD kiekį. 

• Aprašyme nurodyti ar planuojama prašyti projekto avanso. Jeigu projektui bus 

reikalingas avansas nurodyti kada planuojama pateikti avansinį mokėjimą prašymą ir 

kokio dydžio.  

• Skaičiuojant tinkamų finansuoti išlaidų dydį naudotis parengta skaičiuokle (žr. su 

paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1).  

• Atliekant ŠESD skaičiavimus naudotis parengta skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų 

pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr.2). 

• Teikiant paraišką pagal Aprašo 11.7 p.: “kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos 

ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar 

mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo projekto ribose”, vertinama, ar yra ŠESD 

kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.  

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas: 

1. Užpildyta pavyzdinė tinkamų išlaidų apskaičiavimo skaičiuoklė, rasite ČIA  

2. Užpildyta ŠESD sumažinimo efekto apskaičiavimo skaičiuoklė, rasite ČIA  

3. Pareiškėjo deklaracija, rasite ČIA  

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/1%20priedas%20-%20Pavyzdin%C4%97%20tinkam%C5%B3%20i%C5%A1laid%C5%B3%20skai%C4%8Diuokl%C4%97.xlsx
http://www.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20INSTRUKCIJA.pdf
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4
https://www.apva.lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/1%20priedas%20-%20Pavyzdin%C4%97%20tinkam%C5%B3%20i%C5%A1laid%C5%B3%20skai%C4%8Diuokl%C4%97.xlsx
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/2%20priedas%20-%20%C5%A0ESD%20sutaupymo%20skai%C4%8Diuokl%C4%97.xlsx
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/3%20priedas%20-%20Parei%C5%A1k%C4%97jo%20deklaracija.docx
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4. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija, rasite ČIA 

5. Informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas ir kainas, 

teikiamos visų mėnesių elektros ir dujų sąskaitos ar kiti dokumentai nuo 2021 m. 

vasario mėn. iki 2021 rugpjūčio mėn. (imtinai) ir nuo 2022 m. vasario iki 2022 m. 

rugpjūčio mėn. (imtinai) 

6. Dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Labai 

mažai, mažai, vidutinei įmonei privaloma pateikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaracijos formą F1 (SVV),  didelei – pateikti aprašymą, kad atitinka didelės 

įmonės statusą, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme. 

Šie dokumentai teikiami jei prašomos subsidijos suma yra 100 tūkst. eurų arba didesnė. 

7. Informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo sukeltos 

krizės (teikiama informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų 

sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 16.1 papunktyje, teikiamas 2021 m. 

finansinių ataskaitų rinkinys ir savikainos bei veiklos sąnaudų detalizavimas). 

8. Informacija apie pareiškėją ir susijusias įmones (Kontroliuojamų vienetų ir 

kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos (FR0438) kopija); 

9. Papildoma informacija apie planuojamą veiklą (pvz.: planuojamo diegti sprendimo 

aprašas (atsižvelgiant į esamą būklę), technologinė schema, paskirtį, planuojamos diegti 

įrangos galia, veikimo principai, siekiama nauda) 

10. Viešųjų pirkimų dokumentai (jei pirkimas paskelbtas ar atliktas) arba apklaustų tiekėjų 

komerciniai pasiūlymai ar pasiūlymas su įkainiais 

11. Informacija ar dokumentai  įrodantys, kad įmonė yra daug energijos sunaudojanti 

įmonė, kaip tai nurodyta Aprašo 23.12.1 p. Teikiami 2021 m. finansinės atskaitomybės 

duomenys ir savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimas, kuriuo remiantis galima būtų 

apskaičiuoti minėtą kriterijų. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.4 ar 9.5 p.) 

12. Informacija ar dokumentai  įrodantys, kad įmonė patiria veiklos nuostolių, kaip tai 

nurodyta Aprašo 23.12.2. p. Informacija dėl veiklos nuostolių teikiama nuo 2022 m. 

vasario 1 d., pateikiant įmonės finansininko patvirtintus finansinius dokumentus, 

ataskaitas. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.4 ar 9.5 p.) 

13. Informacija ar dokumentai apie tai, kad įmonė veiklą vykdo komunikato I priede 

išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 

9.5 p.) 

14. Informacija ar dokumentai apie tai, kad įmonė veiklą vykdo pirminės žemės ūkio 

produktų gamybos ir žuvininkystės sektoriuose (taikoma, jei vykdoma veikla šiuose 

sektoriuose) 

15. Kiti dokumentai. 

16. Įgaliojimas teikti paraišką  (jei teikiama ne pareiškėjo vadovo). 

Pagrindiniai teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl 

juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite ČIA (žr. aktualią 

redakciją) 

2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų 

ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“  rasite ČIA 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos: 

Pagal Aprašo 11. Punktą finansuojama: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis 

siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba 

mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas 

vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai 

perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą 

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/4%20priedas%20-%20PVM%20deklaracija.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba520470291611edb4cae1b158f98ea5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0324(10)
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ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka 

finansuoti: 

11.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, 

vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), 

aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės 

kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). 

Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis 

vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos); 

11.2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, 

gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo 

specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), 

saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis 

talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei 

jos įrengiamos); 

11.3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra; 

11.4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas 

iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga; 

11.5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą 

vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus 

degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto 

šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose; 

11.6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti 

įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos; 

11.7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su 

tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo 

projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.); 

11.8. Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos 

sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu. 

Pareiškėjams taikomi reikalavimai 

Pareiškėjams taikomi reikalavimai numatyti Aprašo 16 punkte: 

16.1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas 

nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, 

elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų (išsamesnė informacija 

Apraše). 

16.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) 

restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų 

fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks 

dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus. 

16.3. Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet 

neapsiribojant):  

16.3.1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, 

kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos; 

16.3.2. pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija 

arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo 

deklaracijoje; 

16.3.3. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba 

prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams. 

 

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku: 

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.; 

Penktadienį 8.00-15.45 val.; 

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val. 
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APVA kontaktai: 

Esant klausimams, prašome kreiptis tel. Nr.: +37067884377, el. p.: konversija@apva.lt 

 

 

mailto:konversija@apva.lt
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IS-966/691-I-2 priedas 

 

AM 2022-08-31 pranešimas. Priimti sprendimai, skatinantys didinti biokuro pasiūlą Lietuvos 

rinkoje 

TN: tn  

 

 
 

Trečiadienį Vyriausybė priėmė nutarimą, kuris numato medienos pramonės įmonėms, 

pateikusioms ir pardavusioms gamybos liekanas per elektroninę medienos pardavimo sistemą, 

suteikti papildomą limitą žaliavinei medienai pirkti pusmetiniuose VĮ Valstybinių miškų urėdijos 

medienos aukcionuose. 

Taip siekiama paskatinti verslą perdirbant medieną susidarančias liekanas siūlyti įsigyti 

visiems rinkos dalyviams lygiomis sąlygomis aukcionuose ir kartu didinti biokuro žaliavos pasiūlą 

šalyje. Taip pat šiuo nutarimu Valstybinių miškų urėdijai pavesta ypatingos skubos tvarka pradėti 

biokuro ruošą ir prekybą biokuru. 

Urėdijai pavedama 2022–2024 m. laikotarpiu gaminti ir parduoti biokurą energijos išteklių 

biržoje tam panaudojant iki 20 proc. per metus planuojamo pagaminti malkinės medienos, plokščių 

medienos, popierrąsčių ir miško kirtimo liekanų kiekio, iš viso apie 400 tūkst. ktm per metus. 

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė miškų urėdija iki šiol tiekdavo tik žaliavinę medieną ir 

tiesiogiai biokuro rinkoje nedalyvavo.  

„Urėdijos dalyvavimas biokuro biržoje prisidės prie biokuro tiekimo stabilumo ir bendrai 

šios rinkos tvarumo užtikrinimo ateinančius keletą metų. Taip pat šiais pakeitimais motyvuojame 

nuolatinius medienos pirkėjus gamybos liekanas parduoti miestams ir miesteliams biokuro 

gamybai“, – pažymi aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Biokuro rinkos dalyviai skundžiasi, kad dalis pramonės įmonių medienos apdirbimo 

liekanas parduoda tiesiogiai užsienio įmonėms, net nesiūlo šios produkcijos Lietuvos biokuro 

gamintojams. Rinkos dalyvių skaičiavimais, pramonės liekanas išvežančios įmonės bendrai 

perdirba apie 1,5 mln. ktm medienos per metus, o galimų medienos perdirbimo liekanų susidaro 

apie 40 proc. šio kiekio, t. y. apie 600 tūkst. ktm. Tai yra ženklus kiekis biokuro sektoriui, nes per 

metus Lietuvoje sunaudojama apie 4 mln. ktm biokuro. 

Šios priemonės padės užsitikrinti pakankamą biokuro žaliavos pasiūlą 2022–2023 m. 

šildymo sezonui, nes iš Rusijos ir Baltarusijos dėl Europos Sąjungos joms įvestų sankcijų į Lietuvą 

nebegalima įvežti medienos produktų. Į Lietuvą iš šių valstybių per metus būdavo įvežama apie 1,2 

mln. tonų (apie 1,6 mln. ktm) smulkintos medienos produktų, kurie buvo naudojami ir kaip 

biokuras.  

Be to, Vyriausybės pavedimu Aplinkos ministerija rengia prekybos mediena 

reglamentavimo pakeitimus, kurie įteisins atvirų aukcionų (varžymosi dėl medienos įsigijimo realiu 

laiku) ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti taikymo principus, leisiančius efektyviau 

konkuruoti įsigyjant medieną.  

Šiems pakeitimams parengti ir pasiruošti juos techniškai įgyvendinti reikia daugiau laiko, 

todėl atvirus aukcionus preliminariai planuojama pradėti 2023 m. 

_______ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-sprendimai-skatinantys-didinti-biokuro-pasiula-lietuvos-rinkoje
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TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-08-31 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2022-09-01 Nr. 2022-

18148  

Įstaigos 

suteiktas 

nr.: 

885 

Suvestinių 

redakcijų 

sąrašas pagal 

datą: 

Nėra 

Galioja   

Įsigalioja 2022-09-02 

(Nutarimo 1.2.2 ir 1.2.4 

papunkčiai įsigalioja 2025 

m. sausio 1 d.) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
TAR, 2022-09-

01, Nr. 18148 

Eurovoc 

terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. 

NUTARIMO NR. 972 „DĖL PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA 

ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 885 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 972 

„Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1.  Papildyti 31 punktu: 

„31. Nustatyti, kad:  

31.1. valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija:  

31.1.1. biokuro gamybą ir prekybą pradeda vykdyti ypatingos skubos tvarka, 2022–2024 m. 

laikotarpiu gamina ir parduoda biokurą (smulkintą medieną) energijos išteklių biržoje Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybą 

energijos išteklių biržoje, nustatyta tvarka;  

31.1.2. 2023–2024 m. laikotarpiu rezervuoja biokuro gamybai iki 20 procentų per 

kalendorinius metus planuojamo pagaminti malkinės medienos, plokščių medienos, popierrąsčių ir 

miško kirtimo liekanų kiekio, biokuro gamybai nepanaudotą rezervuotą Medieną parduoda 

aukcionuose trumpalaikėms sutartims sudaryti.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d85ba9e029ec11edb4cae1b158f98ea5
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31.2. 2023–2024 m. laikotarpiu Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine 

mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodyti pardavimui 

teikiami Medienos kiekiai ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti gali būti netaikomi 

malkinei medienai, plokščių medienai, popierrąsčiams ir miško kirtimo liekanoms, siekiant 

užtikrinti šio nutarimo 31.1.2 papunktyje nurodytų nuostatų įgyvendinimą.“ 

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta 

žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą: 

1.2.1. Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„7.6. kartą per mėnesį EMPS interneto svetainėje paskelbia visų pasirašytų sutarčių 

vykdymo eigą: pardavėjo teritorinio padalinio pavadinimas, pirkėjo pavadinimas, sutarties data, 

sutarties tipas (ilgalaikė, pusmetinė ar trumpalaikė), sutartyje nurodytas kiekis bei pardavėjo 

pirkėjui perduotas Medienos ir biokurui skirtų medienos apdirbimo pramonės liekanų kiekis. Šią 

informaciją EMPS administratoriui privalo teikti pardavėjas už kiekvieną kalendorinį mėnesį per 10 

darbo dienų nuo praėjusio kalendorinio mėnesio pabaigos;“. 

1.2.2. Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„7.6. kartą per mėnesį EMPS interneto svetainėje paskelbia visų pasirašytų sutarčių 

vykdymo eigą: pardavėjo teritorinio padalinio pavadinimas, pirkėjo pavadinimas, sutarties data, 

sutarties tipas (ilgalaikė, pusmetinė ar trumpalaikė), sutartyje nurodytas kiekis bei pardavėjo 

pirkėjui perduotas Medienos kiekis. Šią informaciją EMPS administratoriui privalo teikti pardavėjas 

už kiekvieną kalendorinį mėnesį per 10 darbo dienų nuo praėjusio kalendorinio mėnesio pabaigos;“. 

1.2.3. Pakeisti 181.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„181.2. nustatant žaliavinės medienos aukcioną pusmetinėms sutartims sudaryti laimėjusių ir 

teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąrašą, pirkėjams taikomas maksimalus galimo pirkti 

žaliavinės medienos kiekio limitas. Jis nustatomas kaip vidutinio per kalendorinį pusmetį pardavėjo 

konkrečiam pirkėjui pagal pusmetines ir trumpalaikes sutartis perduoto žaliavinės medienos kiekio 

ir konkretaus pirkėjo pagal per EMPS sudarytas sutartis kitiems asmenims perduoto biokurui skirtų 

medienos apdirbimo pramonės liekanų kiekio suma, padidinta 10 procentų, skaičiuojant pagal 

Tvarkos aprašo 7.6 papunktį paskelbtus duomenis už paskutinius 24 kalendorinius mėnesius iki 

aukciono vykdymo kalendorinio ketvirčio pradžios, tačiau ne mažesnis kaip 1000 ktm. Pirkėjams, 

kuriems per paskutinius 24 kalendorinius mėnesius iki aukciono kalendorinio ketvirčio pradžios 

nebuvo perduota žaliavinė mediena pagal pusmetines, trumpalaikes sutartis ir kurie per tą patį 

laikotarpį nebuvo perdavę biokurui skirtų medienos apdirbimo pramonės liekanų pagal sutartis, 

sudarytas per EMPS, taip pat taikomas maksimalus galimo pirkti žaliavinės medienos kiekio limitas 

– 1000 ktm. Maksimalus galimas pirkti žaliavinės medienos kiekis netaikomas vykdant 

pakartotinius žaliavinės medienos aukcionus pusmetinėms sutartims sudaryti;“. 

1.2.4. Pakeisti 181.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„181.2. nustatant žaliavinės medienos aukcioną pusmetinėms sutartims sudaryti laimėjusių ir 

teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąrašą, pirkėjams taikomas maksimalus galimo pirkti 

žaliavinės medienos kiekio limitas. Jis nustatomas kaip vidutinio per kalendorinį pusmetį pardavėjo 

konkrečiam pirkėjui pagal pusmetines ir trumpalaikes sutartis perduoto žaliavinės medienos kiekio 

suma, padidinta 10 procentų, skaičiuojant pagal Tvarkos aprašo 7.6 papunktį paskelbtus duomenis 

už paskutinius 24 kalendorinius mėnesius iki aukciono vykdymo kalendorinio ketvirčio pradžios, 

tačiau ne mažesnis kaip 1000 ktm. Pirkėjams, kuriems per paskutinius 24 kalendorinius mėnesius 

iki aukciono kalendorinio ketvirčio pradžios nebuvo perduota žaliavinė mediena pagal pusmetines 

ir trumpalaikes sutartis, taip pat taikomas maksimalus galimo pirkti žaliavinės medienos kiekio 

limitas – 1000 ktm. Maksimalus galimas pirkti žaliavinės medienos kiekis netaikomas vykdant 

pakartotinius žaliavinės medienos aukcionus pusmetinėms sutartims sudaryti;“. 

1.2.5. Pakeisti 181.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„181.3. jeigu pirkėjas nuosavybės teise įsigijo žaliavinės medienos perdirbimo įrenginių, 

leidžiančių jam perdirbti papildomą žaliavinės medienos kiekį arba pradėti perdirbti žaliavinę 

medieną, pirmus 24 mėnesius nuo tokių įrenginių įrengimo dienos, nustatant jam taikomą 

maksimalų galimą pirkti žaliavinės medienos kiekį pagal Tvarkos aprašo 181.2 papunktį, yra 
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atsižvelgiama į tokių įrenginių per kalendorinį pusmetį prognozuojamą perdirbti žaliavinės 

medienos kiekį (t. y. prognozuojamas per kalendorinį pusmetį perdirbti žaliavinės medienos kiekis 

pridedamas prie pagal Tvarkos aprašo 181.2 papunktį nustatyto maksimalaus galimo pirkti 

žaliavinės medienos kiekio), kuris kiekvieną vėlesnį ketvirtį atnaujinamas pagal informaciją, 

nurodytą Tvarkos aprašo 7.6 papunktyje. Prognozuojamas papildomai perdirbti žaliavinės medienos 

kiekis nustatomas pagal pirkėjo iki aukciono EMPS administratoriui pateiktą ir pirkėjo vadovo 

patvirtintą informaciją apie įsigytais žaliavinės medienos perdirbimo įrenginiais prognozuojamą 

perdirbti žaliavinės medienos kiekį, ši informacija turi būti papildomai patvirtinta nepriklausomo 

finansų srities auditoriaus. Nepriklausomo finansų srities auditoriaus patvirtinimas rengiamas pagal 

EMPS administratoriaus parengtą ir EMPS administratoriaus interneto svetainėje paskelbtą užduotį 

nepriklausomiems auditoriams atlikti sutartas procedūras.“ 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2.2 ir 1.2.4 papunkčiai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

Aplinkos ministras  Simonas Gentvilas 

_______ 

 

PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR 

MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2022-09-02 

iki 2024-12-31, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

966/691-I-2-1 priedas 2022-09-05.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr
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IS-966/691-II-1 priedas 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis 

TN: tn  

 

Data 2022-08-31  

Pradžios laikas 13:15 

 

Svarstomi klausimai 

 

IŠRAŠAS 

1 Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose 

miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-22-1487(2) (22-10775(3)  

 

Pranešėjai: aplinkos ministras - Simonas Gentvilas 

Dalyviai: patarėja - Edita Karaliūtė 

 

Klausimo medžiaga  

NV-2475_pazyma.pdf  

G-8642_teikimas.pdf  

nutarimo pr.pdf  

lyginamasis.pdf  

rastas.pdf  

________ 

 

14 Dėl Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) 

gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų 

buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas 

sumažinti, taikymo“ pakeitimo (TAP-22-1510) (22-11619(2)  

 

Pranešėjai: energetikos ministras - Dainius Kreivys 

Dalyviai: patarėja - Jurgita Bžozovska 

 

Klausimo medžiaga  

G-8702 teikimas.pdf  

nutarimo projektas.pdf  

nutarimo projekto LV.pdf  

antikorupcinio vertinimo pazyma.pdf  

Suin. ins. past.pdf  

Suin. ins. past(1).pdf  

Der_pazyma_LRV_nut_kompensac.docx.pdf  

________ 

 

https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-263
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852150_imp_8d2aedd6aed64db87e6c3f56e83a10df.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852151_imp_0e9c0a2b328b6a9fecbbaa9e2068e99c.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852152_imp_b1e2f9292cf202289f81e400bb3553b7.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852153_imp_33cbb3907ee47e558b178f92dc2f4535.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852154_imp_75dd2d1910d7aed526a401c04865c834.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852240_imp_056d5a5e247bd8706b69603fb7e0ed35.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852241_imp_b5ccb5ab3f462d26b41c422ff6317c35.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852242_imp_3f31b3c90e0fabe915b3bb88ebfd1237.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852243_imp_ea0d3c30abaf24c2914d8762ba43672c.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852244_imp_88921314cf7e932b3adee7ada96ee23c.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852245_imp_7365b127c50525455be4f444657220fa.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2852246_imp_daba6b6ce16eb4ad8622771cd8c9fe36.pdf
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IS-966/691-II-2 priedas 

 

AM 2022-09-01 pranešimas. Parengti aplinkosauginiai reikalavimai saulės elektrinėms 

paspartins jų įrengimą nedarant žalos aplinkai 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija parengė Aplinkosauginius reikalavimus planuojant, statant ir 

eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines ir kviečia gyventojus, socialinius partnerius, 

suinteresuotų asociacijų, organizacijų, įmonių atstovus, ekspertus, mokslo ir studijų institucijas su 

jais susipažinti.  

Šie reikalavimai bus privalomi planuojant, statant ir eksploatuojant didesnes kaip 100 kW 

saulės šviesos energijos elektrines, bet visais atvejais netaikomi elektrinėms įrengiamoms ar 

įrengtoms ant pastatų ar statinių.  

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatyta, kad saulės 

šviesos energijos elektrinių statybai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) 

privaloma atlikti tik tai atvejais, kai šios veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai atitinkama saugomų teritorijų institucija nustato, 

kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Kitais atvejais neatliekama nei atranka dėl PAV, nei PAV.  

Standartizuotų aplinkosauginių reikalavimų nustatymas leis paspartinti saulės šviesos 

energijos elektrinių plėtrą, nedarant žalos aplinkai ir gyventojams, skatins pasirinkti aplinkai 

palankesnes technologijas.  

Jie leis užtikrinti spartesnį atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų diegimą ir 

panaikinti Lietuvos, kaip ir kitų ES valstybių, priklausomybę nuo  rusiško iškastinio kuro, tačiau 

tuo pačiu užtikrinti ir aplinkos apsaugą.  

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros tęsdavosi nuo 24 iki 191 kalendorinės 

dienos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų kokybės ir laiko, kurio reikėjo veiklos 

organizatoriams ar PAV dokumentų rengėjams pataisyti dokumentus pagal gautas pastabas.   

Naujos teisės aktų nuostatos vidutiniškai 2 mėnesiais paspartins saulės šviesos energijos 

elektrinių statybos projektų įgyvendinimą.  

Šiuo teisės aktu įgyvendinamos Energetikos ministerijos parengto ir Seimo priimto 

„Proveržio paketo“ nuostatos.   

Kartu bus įgyvendinta 2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl 

greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūrų ir 

palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo sutartims bei komunikatas  „ES saulės energetikos 

strategija“.  

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, per 2022 m. Lietuvoje inicijuotos 22 atrankos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo bendrai 1549,49 MW instaliuotos galios saulės šviesos energijos 

elektrinių statybai. Priimta 18 atrankos išvadų, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.   

Daugiausiai saulės šviesos energijos elektrinių  planuojama statyti Kauno ir Utenos regionų 

teritorijose – atitinkamai 6 ir 4, Klaipėdos regione – 3, Vilniaus ir Panevėžio – po 2, Telšių, Šiaulių, 

Marijampolės ir Alytaus regionuose po 1. Saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji galia siekia 

nuo 4 iki 400 MW, daugiausiai apie 100 MW.  

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki rugsėjo 14 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje 

(TAIS).  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/parengti-aplinkosauginiai-reikalavimai-saules-elektrinems-paspartins-ju-irengima-nedarant-zalos-aplinkai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3e217191291311edb36fa1cf41a91fd9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3e217191291311edb36fa1cf41a91fd9
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IS-966/691-II-3 priedas 

 

TN: tn; tn,   

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2022-08-31 nutarimo Nr. 883 

priedas 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS 

IŠRAŠAS 

Eil. 

Nr. 

Teikia 

(ministras, -

ė) 

Teisės akto 

projekto 

registracijos 

Nr. Seime 

Teisės akto projekto pavadinimas Teisės akto projekto siūlomi esminiai pakeitimai 

Projekto 

siūlomas 

svarstymo 

Seime 

mėnuo 

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATAS ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

I PRIORITETAS. VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS 
 

II PRIORITETAS. ASMENYBĖS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA 
 

III PRIORITETAS. SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIAUSIŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ĮGALINIMAS 
 

IV PRIORITETAS. ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS 
 

V PRIORITETAS. AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA 
 

VI PRIORITETAS. LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS 
 

25. S. Gentvilas nereg. Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybę – 

pašalinti taikant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymą nustatytus trūkumus 

rugsėjis 

26. S. Gentvilas nereg. Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos įstatymo Nr. VIII-2025 

pakeitimo įstatymo projektas ir 

lydimieji įstatymų projektai 

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, pakeisti 

nuostatas, tiksliai apibrėžiančias aplinkosauginių mokesčių 

procentinį skyrimą konkrečioms specialiųjų programų 

priemonėms, atsisakyti nuostatų, kad programų lėšos, 

nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos 

kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti, taip pat 

rugsėjis 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f2d06f23285911edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=da096cec-80f2-4d44-8037-88dab4e85ac1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/660a7c5429eb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=c7433af6-1127-40cf-8eed-d37a18cf8310
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nuostatų, kad Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos 

naudojamos darbo užmokesčiui. Siekiant mažinti 

administracinę naštą mokesčių už valstybinius gamtos 

išteklius mokėtojams, atsisakyti ketvirtinių deklaracijų ir 

pereiti prie metinių deklaracijų. Nustatyti, kad 100 proc. 

surenkamų už angliavandenilių išteklius mokesčių skiriami 

savivaldybių biudžetams 

27. S. Gentvilas nereg. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-

2223 pakeitimo įstatymo projektas 

Papildyti įstatymo nuostatas dėl aplinkosauginių išimčių 

taikymo esant ekstremaliajai energetikos padėčiai ar 

ekstremaliajai situacijai 

spalis 

30. D. Kreivys nereg. ES 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 projektas 

Numatyti pakeitimus, skatinančius ilgalaikį centralizuotos 

šilumos tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines 

priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų 

dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo didinimu, 

šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių 

mažinimu. Perkelti Direktyvą (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

lapkritis 

32. S. Gentvilas XIVP-

1747–

XIVP-1748 

ES 

Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-

764 pakeitimo įstatymo projektas 

(nauja redakcija) ir lydimasis 

įstatymo projektas 

Sukurti mechanizmą, didinantį vandentvarkos įmonių 

efektyvumą, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos 

viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugos. Perkelti Direktyvą (ES) 2020/2184 dėl žmonėms 

vartoti skirto vandens kokybės   

rugsėjis 

33. S. Gentvilas XIVP-1185 

ES 

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 

27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 581, 

59 straipsnių, II skyriaus penktojo 

skirsnio pakeitimo, 40 straipsnio 

pripažinimo netekusiu galios ir 

Įstatymo papildymo 3 priedu 

įstatymo projektas 

2023–2025 m. sumažinti iškastiniam kurui taikomų akcizų 

lengvatų arba jų atsisakyti, taip pat nuosekliai didinti 

gazoliams, akmens anglims, koksui ir lignitui taikomus akcizų 

tarifus. Nustatyti akcizus šildymui skirtoms durpėms ir 

nuosekliai juos didinti, atsižvelgiant į tai, kad, sumažinus 

iškastiniam kurui taikomų akcizų lengvatų arba jas 

panaikinus, šildymui skirtų durpių paklausa gali išaugti, nes 

taptų viena pigiausių šildymo alternatyvų, ir siekiant 

neskatinti vartotojų rinktis šio taršaus kuro, kuris šiuo metu 

nėra akcizų objektas. Nuo 2025 m. (kai bus sumažinta 

iškastiniam kurui taikomų akcizų lengvatų ar jos panaikintos) 

rugsėjis 
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į kai kuriems energiniams produktams taikomus akcizų tarifus 

įtraukti CO2 dedamąją, kuri būtų proporcinga kuro rūšies CO2 

išmetimui, atsižvelgiant į kaloringumą. Toks sprendimas 

ilgainiui skatintų atsisakyti šių aplinkai žalingų kuro rūšių. 

Panaikinti nebeaktualias akcizų lengvatas, taikomas I kartos 

biodegalams. Nustatyti, kad akcizai netaikomi etilo alkoholiui, 

skirtam moksliniams tyrimams arba naudojamam medicinos 

priemonių gamybos procesuose, jeigu galutiniame produkte 

nėra alkoholio 

VIII PRIORITETAS. ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA 
 

IX PRIORITETAS. VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS 
 

X PRIORITETAS. ATSAKINGA FINANSŲ POLITIKA 
 

XI PRIORITETAS. STIPRI IR SAUGI LIETUVA 
 

55. D. Kreivys nereg. Elektros energetikos įstatymo Nr. 

VIII-1881 2, 7, 9, 69, 71 straipsnių 

ir vienuoliktojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo, Įstatymo 

papildymo 721 straipsniu ir 711 

straipsnio pripažinimo netekusiu 

galios įstatymo projektas 

Sudaryti analogiškas laikino elektros energijos persiuntimo iš  

elektros tinklų ir į elektros tinklus nutraukimo ir apribojimo 

sąlygas tinklų naudotojams ir gamintojams, nesant tinklų 

naudotojų ir gamintojų kaltės. Taip pat reglamentuoti elektros 

energijos persiuntimo skirstomaisiais tinklais atnaujinimo jam 

nutrūkus trukmę bei sąlygas, įskaitant nuostolių, atsiradusių 

dėl tokio nutrūkimo trukmės viršijimo, atlyginimo sąlygas. 

Suteikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai galimybę 

per metus perskaičiuoti ir patvirtinti patikslintas kainų 

viršutines ribas 

rugsėjis 

65. A. Bilotaitė XIVP-

1819– 

XIVP-1834 

ES 

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-

971 pakeitimo įstatymo projektas 

(nauja redakcija) ir lydimieji 

įstatymų projektai 

Tobulinti bendro ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo 

teisinį reglamentavimą, užtikrinantį koordinuotą ir efektyvų 

pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, 

nuolatinę situacijos stebėseną, vertinimą ir valdymą, įsteigti 

nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių 

valdymo centrą. Įgyvendinti Reglamentą (ES) 2021/836 dėl 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 

rugsėjis 

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETŲ PATVIRTINIMU, PROJEKTAI 

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU, PROJEKTAI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3836R2021&locale=lt
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Projektai, susiję su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra arba Europos Komisijos paklausimais dėl atitikties ES teisei 
 

Projektai, perkeliantys arba įgyvendinantys ES teisės aktų nuostatas 
 

PROJEKTŲ, ĮGYVENDINANČIŲ KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUS, VALTYBĖS KONTROLĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ 

REKOMENDACIJAS, SĄRAŠAS  

_______ 

 

LRV 2022-08-31 nutarimo Nr. 883 priedo „TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SIŪLO 

ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS“ TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-II-3-1 

priedas 2022-09-05.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/660a7c5429eb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=c7433af6-1127-40cf-8eed-d37a18cf8310
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IS-966/691-II-4 priedas 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, 

tel. 8 626 22 252, el. p. info@am.lt, https://am.lrv.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

 

 

 2022-09-01 Nr. 22-11689(2) 

Į  Nr.  

 

DĖL APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 

Nr. I-2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – projektas).  

Projektas parengtas siekiant sudaryti galimybes užtikrinti efektyvų valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos likvidavimą ar jos padarinių šalinimą arba valstybės lygio ekstremaliosios 

energetikos padėties metu kylančių grėsmių gyventojų saugumui, sveikatai ar šalies ūkio veiklai 

valdymą. Projekte numatyta, kad kai ūkinės veiklos objektui eksploatuoti ar ūkinei veiklai vykdyti 

reikalingas leidimas ar veikla vykdoma įrenginyje, kuris turi būti įregistruotas, Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos ar ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, 

priimtu Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vyriausybės ar jos 

įgaliotos valstybės institucijos sprendimu, priimtu Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

nustatyta tvarka, gali būti nustatytos konkrečios laikinosios ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ar 

veiklos vykdymo sąlygos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos arba valstybės lygio 

ekstremaliosios energetikos padėties metu. 

Neigiamų pasekmių priėmus projektą nenumatoma. Projektas neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 

11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

Projekto įgyvendinimas nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų.  

Projekte nenustatomos naujos funkcijos ir įpareigojimai, kuriems įgyvendinti valstybės 

institucijoms reikėtų papildomų lėšų. 

Įstatymo pakeitimą inkorporuojant į teisinę sistemą, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ar jų 

pakeitimų priimti nereikės. Projektui įgyvendinti įgyvendinamųjų teisės aktų rengti nereikės. 

Projektas neperkelia ES teisės aktų nuostatų.  

Projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 

 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties 

įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų 

įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.  

Antikorupciniu požiūriu rizikingų projekto nuostatų nėra. Teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo pažyma pridedama. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0c8183e029b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
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Projektas 2022-08-19 buvo pateiktas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos 

ministerijai, Finansų ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, 

Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Lietuvos 

pramonininkų konfederacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Aplinkos 

apsaugos agentūrai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (TAIS Nr. 22-

11690 (Projektas); Nr. 22-11689 (Vyriausybės nutarimo projektas)). Visos institucijos Projektui iš 

esmės pritarė, pritarė be pastabų arba per nustatytą laiką (ir vėliau) pastabų nepateikė. Atsižvelgta į 

Teisingumo ministerijos ir Susisiekimo ministerijos redakcinio pobūdžio pastabas. Energetikos 

ministerijos siūlymas „apsvarstyti poreikį nustatyti ne tik valstybės, bet ir savivaldybės lygio 

ekstremaliąją situaciją ir ekstremaliąją energetikos padėtį“ apsvarstytas, tačiau nepriimtas. 

Manome, kad netaikyti ūkinės veiklos objektams leidime nustatytų sąlygų ir tokiems objektams ar 

įrenginiams eksploatuoti ir (ar) ūkinei veiklai vykdyti nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir 

aplinkos apsaugos standartų sprendimai gali būti priimami tik Vyriausybės lygiu.   

Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir galimą su ja susijusią valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją ar valstybės lygio ekstremaliąją energetikos padėtį, projektas TAIS buvo derinamas skubos 

tvarka. 

Kitų konsultavimosi su visuomene būdų nebuvo, pastabų iš visuomenės negauta. 

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo 

koordinavimo grupės vadovas Raimondas Sakalauskas (tel. 8 686 00052, el. p. 

raimondas.sakalauskas@am.lt), vyresnioji patarėja Aušra Palubinskienė (tel. 8 695 17282, el. p. 

ausra.palubinskiene@am.lt), Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas – Vitalijus Auglys, tel. 8 

686 46087, el. p. vitalijus.auglys@am.lt) vyresnioji patarėja Beata Vilimaitė Šilobritienė (tel. 8 645 

89487, el. p. beata.silobritiene@am.lt), patarėja Dalia Židonytė (tel. 8 695 40243, el. p. 

dalia.zidonyte@am.lt), vyresnioji patarėja Elena Auglienė (tel. 8 645 22458, el. p. 

elena.augliene@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 1 lapas. 

2. Projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatymo Nr. I-2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui“ projektas, 1 lapas. 

4. Aiškinamasis raštas, 3 lapai. 

5. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma 2022-08-18 Nr. D15-1633, 8 lapai. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

E. Auglienė, mob. 8 645 22 458, el. p. elena.augliene@am.lt  

_______ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I 2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo 

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

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

administratorių, žyma:IS-966/691-II-4-1 priedas 2022-09-05.zip).  

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0c8183e029b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
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IS-966/691-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

 2022-09-02 

Į 2022-08-16 

Nr. 3-1483 

Nr. D8(E)-4297 

 

 

   

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), susipažinusi 

su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos derinimui pateiktu aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtinimo“ projektu 

(toliau – Plano projektas), teikia šias pastabas bei pasiūlymus: 

1. Plano projekte už daugumą numatytų užduočių bei veiksmų 2022 – 2030 m. laikotarpiui 

įgyvendinimą atsakingos institucijos bei jų įgyvendinime dalyvaujančios institucijos nėra 

pavaldžios Aplinkos ministerijai, todėl yra rizika, kad kai kurie Plano projekte numatyti veiksmai 

gali būti pilnai neįgyvendinti. Siekiant sumažinti minėtą riziką, kaip ir kitų planų tvirtinimo 

atvejais1 , siūlome Plano projektą tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu arba 

pasitarimo sprendimu. 

2. Plano projektas planuojamas tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 

yra numatyta, kad 5.1. užduoties, „užtikrinti elektros energetikos sektoriaus transformaciją 

numatant, kad visa pastatuose tiekiama elektros energija būtų neutrali CO2“, termino pabaiga yra 

2030 m. IV ketv. Pažymėtina, kad šiuo metu siekiama įgyvendinti Nacionalinio pažangos plano2 

tikslus, kuriais numatyta, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju 

galutiniu energijos suvartojimu, iki 2030 m. Lietuvos Respublikoje turi būti padidinta iki 50 proc. 

Pažymėtina, kad ir Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos tikslas yra transformuoti esamą pastatų 

fondą, kad 2050 metais jis būtų pilnai nepriklausomas nuo iškastinio kuro. Todėl atsižvelgiant į 

minėtas nuostatas, siūlome Plano projekto 5.1. užduotyje į dalyvaujančias institucijas įtraukti 

Aplinkos ministeriją bei Lietuvos energetikos agentūrą ir patikslinti jos įgyvendinimo pabaigą 

analogiškai nurodytai Plano projekto 5.2. užduotyje. 

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 48 str. 2 dalimi yra 

nustatyta, kad projektuojant naujus visuomeninės, pramoninės ir komercinės, gyvenamosios 

paskirties pastatus (jų dalis), turi būti numatyta įrengti atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojantį elektros energijos gamybos įrenginį, kurio leistina naudoti galia būtų ne mažesnė kaip 

 
1 Nacionalinį oro taršos mažinimo planas, patvirtintas Lietuvos respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. 

nutarimu Nr. 371; 

Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021 - 2030 m., pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 52, 2 kl.). 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų 

nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8acd38412aac11edbf47f0036855e731
mailto:info@enmin.lt
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vartotojo objektui suteikta leistina naudoti galia. Kai nurodytos leistinos generuoti galios 

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiam elektros energijos gamybos įrenginiui įrengti nėra 

techninių galimybių, nurodytos paskirties pastato (jo dalies) valdytojas turi užtikrinti, kad elektros 

energijos vartojimo poreikis būtų padengtas kitais pagrindais įsigyjama elektros energija iš 

atsinaujinančių energijos išteklių. Energetikos ministerijos nuomone, siekiant įgyvendinti minėtas 

nuostatas, būtina atlikti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir kitų Aplinkos ministerijos priimamų statybą reglamentuojančių teisės aktų 

pakeitimus, todėl siūlome šį veiksmą įtraukti į Plano projektą. 

4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 51 

str. 6 dalies nuostatas, už Plano projekto 5.1.2. veiksmo „parengti rekomendacijas dėl saulės 

elektrinių ant daugiabučių stogų ir (ar) fasadų įrengimo ir pastato stogo ir (ar) fasado panaudos 

sutarties standartines sąlygas“ įgyvendinimą siūlome nurodyti Lietuvos energetikos agentūrą. 

5. Plano projekto 5.1.3. veiksmą siūlome patikslinti, jį išdėstant taip: „renovuojant prie 

centralizuoto šildymo tinklų (toliau – CŠT) neprijungtus daugiabučius ir negyvenamos paskirties 

pastatus, pastato renovacijos projekte įvertinti jų prijungimo prie CŠT tikslingumą ir/arba užtikrinti 

elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos gamybos įrenginių, gaminančių energiją iš 

atsinaujinančių išteklių, įdiegimą“. 

6. Plano projekto 5.2.4. veiksmą siūlome patikslinti, jį išdėstant taip: „skatinti naudoti 

AEI centralizuoto šildymo sektoriuje (naudojant biomasės kurą, saulės energijos technologijas, 

šilumos siurblius (atliekinės ir geotermimės energijos panaudojimą) ir / ar šilumos kaupimą).   

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Bernadišius, tel. 8602 46591, el. p. vytautas.bernadisius@enmin.lt  

_______ 

 

Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo plano projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai, įskaitant institucijų pateikyas išvadas, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-966/691-II-5-1 priedas 2022-09-05.zip). 

mailto:vytautas.bernadisius@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8acd38412aac11edbf47f0036855e731
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IS-966/691-II-6 priedas 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, 

tel. 8 706 63661,  el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-08-30 Nr. 22-5906(4) 

Į  Nr.  

 

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO 

TN: tn  

 

Teikiame Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) (pirmasis teikimas 

2022-05-31 raštu Nr.(10)-D8(E)-2950, TAIS Nr. 22-5906(2)), patikslintą pagal 2022 m. rugpjūčio 

30 d. vykusio tarpinstitucinio pasitarimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus.  

Įstatymo projektu siekiama: 

- nustatyti aiškų reikalavimą, kad visuomenė pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų ir planuojamos ūkinės veiklos  teikia atsakingajai institucijai, 

- nustatyti aiškius draudimus planuojamos ūkinės veiklos skaidymui, 

- patikslinti sąvokų apibrėžtis,  

- tiksliau apibrėžti kompensacinius mechanizmus,  

- patikslinti nuostatas, susijusias su tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atlikimu ir 

atsisakyti poveikį patiriančios valstybės informavimo atrankos etape;  

- detalizuoti reikalavimus dėl prievolės atlikti poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV)  

gyvulininkystės srityje, urbanistiniams objektams, metalurgijos srityje, pramoninių teritorijų 

vystymo ir kitose srityse; 

- patikslinti nuostatas dėl PAV įstatymo taikymo, kai ūkinė veikla plečiama ar keičiama; 

- atsižvelgus į praktinio taikymo metu kylančius klausimus, siekiant PAV įstatymo struktūros 

aiškumo, patikslinti kai kurias įstatymo nuostatas arba perkelti jas į kitus straipsnius; 

- atlikti redakcinius pakeitimus.  

Rengiant Įstatymo projektą, 2021 m. gruodžio mėnesį vykdytos viešosios konsultacijos, kai 

kurie siūlomi pakeitimai suformuluoti atsižvelgus į šių konsultacijų rezultatus. Siūlomi pakeitimai 

darbo tvarka iš anksto aptarti su kai kuriomis valstybinėmis institucijomis ir suinteresuotais 

asmenimis. 

Konkrečios Įstatymo projekte siūlomos teisinio reguliavimo priemonės nurodytos Įstatymo 

projekto aiškinamajame rašte. 

Priėmus nurodytus įstatymo pakeitimus, tikėtinas teigiamas poveikis aplinkai: 

- užtikrinant visuomenės dalyvavimą priimant aplinkosauginius sprendimus; 

- užtikrinant 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/92/ES 

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f26066e0286711edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092&locale=lt
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padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, nustatytų 

tikslų laikymosi; 

- nustatant kompensacines neigiamo reikšmingo poveikio aplinkai priemones;  

- užkertant kelią veiklų skaidymui, kuriuo siekiama išvengti atrankos ar poveikio aplinkai 

vertinimo procedūrų arba suminio poveikio vertinimo. Numatomas teigiamas poveikis verslo 

sąlygoms: 

- nustatant aiškesnį reglamentavimą ir patogesnę PAV įstatymo struktūrą; 

- patikslinant nuostatas dėl pakartotinių atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 

prievolės ir aiškiau nustatant, kada procedūros nekartojamos; 

- patikslinant veiklos rūšių pavadinimus ir tuo išvengiant perteklinių reikalavimų netinkamai 

taikant nuostatas; 

- užtikrinama valstybės institucijų parama planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui norint gauti informaciją iš užsienio valstybių 

tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo metu; 

- nustatytas baigtinis atvejų sąrašas, kai saugomų teritorijų institucijos gali būti kviečiamos 

dalyvauti vertinant poveikį aplinkai subjekto teisėmis.  

Neigiamų pasekmių priėmus Įstatymo projektą nenumatoma. 

Įstatymo projekto įgyvendinimas nepareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų. Įstatymo 

projekte nenustatomos naujos funkcijos ir įpareigojimai, kuriems įgyvendinti valstybės 

institucijoms reikėtų papildomų lėšų. 

Priimtas įstatymas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

Įstatymo projektas poveikio socialinei aplinkai neturės. 

Įstatymo projektas tiesioginio poveikio klimato kaitai neturės. 

Įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai vadovaujantis Vyriausybės 1999 m. 

gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties 

įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 

Įstatymų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas. 

Įstatymo projekte pateikta nauja sąvoka „planuojamos ūkinės veiklos artima aplinka“ ir 

keičiamos ar tikslinamos kitos sąvokos suderintos su Valstybine lietuvių kalbos komisija Lietuvos 

Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Įstatymo projektu perkeliamos 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2014/52/ES, nuostatos. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, patvirtintai 

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. Įstatymo projektas įrašytas į Vyriausybės 2021–

2024 metų teisėkūros planą (Eil. Nr. 113) kaip Vyriausybės programą įgyvendinantis teisės akto 

projektas. 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.  

Įstatymo projektas skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS, Nr. 22-5906, 22-5906(2)).  

Įstatymo projektas teiktas derinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos 

ministerijai, Finansų ministerijai, Kultūros ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos 

apsaugos ministerijai, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, 

Kultūros paveldo departamentui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, Valstybinei atominės 

energetikos saugos inspekcijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Atliekų tvarkytojų ir 

turėtojų asociacijai, Lietuvos atliekų tvarkytojų asociacijai, Lietuvos chemijos pramonės įmonių 

asociacijai, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052&locale=lt
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asociacijai, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų 

asociacijai, Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijai, Žemės ūkio rūmams, Rudaminos 

bendruomenei. 

Įstatymo projektas be pastabų suderintas su Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, 

Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba, VĮ Lietuvos oro uostais. Pastabų nepateikė Atliekų tvarkytojų ir turėtojų 

asociacija, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų 

tvarkytojų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo 

centrų asociacija, Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija, Žemės ūkio rūmai, Rudaminos 

bendruomenė. Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos 

savivaldybių asociacijos, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro, Lietuvos kiaulių augintojų 

asociacijos pateiktas pastabas atsižvelgta. Į didžiąją dalį Teisingumo ministerijos pastabų 

atsižvelgta, išskyrus pastabas, susijusias su papildomais įpareigojimais planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriui ar poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjui, kadangi tokie pakeitimai turėtų 

būti iš pradžių aptarti su suinteresuotais asmenimis (verslo subjektais ir įmonėmis, rengiančiomis 

poveikio aplinkai vertinimą), be to, tam reikėtų skirti papildomo laiko, todėl pasiūlyti pakeitimai 

neįtraukiami į Įstatymo projektą, neatsižvelgimo priežastis aptarta su Teisingumo ministerija. Į 

Energetikos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos, Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro, Klaipėdos bendruomenių asociacijos, VĮ Klaipėdos valstybinių jūrų uosto 

direkcija, AB „LTG Infra“ pastabas atsižvelgta iš dalies, pastabas pateikę asmenys informuoti apie 

atsižvelgimą į pastabas. Neatsižvelgta į Kultūros paveldo departamento pasiūlymą. Su Valstybine 

saugomų teritorijų tarnyba pastabos suderintos darbo tvarka. Pastabos, į kurias atsižvelgta iš dalies 

arba neatsižvelgta, pateiktos derinimo pažymoje. 

Įstatymo projektas ir susiję dokumentai pataisyti atsižvelgus į Vyriausybės kanceliarijos 

Teisės grupės pastabas. 

Viešoji konsultacija dėl PAV įstatymo pakeitimo su visuomene organizuota per platformą 

E.pilietis 2021 m. gruodžio 8–31 d. apklausos būdu. Viešųjų konsultacijų tikslas – sužinoti Lietuvos 

suinteresuotų asmenų ir visuomenės nuomonę dėl PAV įstatymo pakeitimo poreikio. Apklausos 

metu norėta išsiaiškinti suinteresuotų asmenų ir visuomenės nuomonę  dėl poreikio atlikti poveikio 

aplinkai vertinimo procedūras vystant vėjo elektrines; reikalavimo atlikti atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo procedūras vystant saulės elektrines; kiti aktualūs pasiūlymai. Apklausos metu 

gauta labai skirtingų nuomonių, kai kurie respondentai siūlė labai griežtinti reikalavimus dėl PAV 

atlikimo vėjo ir saulės šviesos elektrinėms, kiti siūlė jų atsisakyti. Gauta pasiūlymų dėl kitų PAV 

įstatymo nuostatų tikslinimo, į kuriuos atsižvelgta rengiant Įstatymo projektą.  

Planuojama, kad Įstatymo projektas įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. Vadovaujantis 

Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad teisės aktai, keičiantys ar 

nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja 

gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo 

jų oficialaus paskelbimo dienos. Įstatymo projektą pateikus Seimui rugsėjo mėnesio pradžioje, 

Įstatymo projekto įsigaliojimo terminas yra realus. Prireikus įsigaliojimo terminą galima koreguoti 

iki jį priimant. 

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas 

– Vitalijus Auglys, tel. 8 686 46087, el. p. vitalijus.auglys@am.lt) vyresnioji patarėja Beata 

Vilimaitė Šilobritienė (tel. 8 645 89487, el. p. beata.silobritiene@am.lt), vyriausiasis specialistas 

Mindaugas Raulinaitis (tel. 8 695 41925, el. p. mindaugas.raulinaitis@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 30 lapų. 

2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 34 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 
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4. Aiškinamasis raštas, 25 lapai. 

5. Direktyvos 2011/92/ES (iš dalies pakeistos direktyvos 2014/52/ES) ir Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo 

projekto atitikties lentelė, 69 lapai. 

6. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 14 lapų. 

7. Derinimo pažyma, 12 lapų. 

8. Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo 

pinigine išraiška skaičiuoklė. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Vilimaitė Šilobritienė, +370 645 89 487, el. p. beata.silobritiene@am.lt 
   

________ 

 

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 

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

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-II-6-1 priedas 2022-09-05.zip). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052&locale=lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f26066e0286711edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=9&searchModelUUID=38023bda-367d-4dce-90e6-795e9894c506
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IS-966/691-II-7 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 

10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 

2667025 

info@lsta.lt, 

www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus 

filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos parengtu 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir 

pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1) ir 2019 m. rugpjūčio 2 d. 

nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos 

įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę 

išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – Nutarimo 

projektas Nr. 2).  

 Nutarimo projekte Nr. 2 išbrauktos nuostatos, dubliuojančios energetikos įrenginių ir 

objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo paslaugų apmokėjimo proceso aprašymą. 

Tarp išbrauktų nuostatų yra, kad energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas ne 

vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo visų teisingai pateiktų reikalingų dokumentų dienos, o skubos 

tvarka – 5 darbo dienas. Tuo tarpu Nutarimo projekte Nr. 1 reglamentuojama, kad energetikos 

įrenginių techninės būklės patikrinimas turi būti atliktas ne skubos tvarka per 20 darbo dienų 

terminą, ar skubos tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei terminus siūloma prailginti 

dvigubai, tai atitinkamai turi atsispindėti ir paslaugų įkainyje, nes paslauga nebus taip greitai 

atliekama kaip iki šiol. Atsižvelgus į tai, siūlome Nutarimo projekto Nr. 2 ketvirtame punkte 

išdavimo paslaugai taikomą skubos koeficientą, lygų 2, keisti į 1,5. Kitu atveju, Nutarimo projekte 

Nr. 1 penktame straipsnyje pažymų išdavimo terminus palikti iki šiol galiojusio dydžio: 10 darbo 

dienų ir 5 darbo dienos, jei skubos tvarka. 

  

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

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

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai  2022-08-29 Nr. 81 

Į 2022-08-02 Nr.  R2-(KA)-4493 

    

DĖL  NUTARIMŲ PROJEKTŲ 

mailto:mantas@lsta.lt
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III SKYRIUS 

 

TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 
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IS-966/691-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-08-30 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. 

TN: tn; tn,  

 

 
Paskutinis taškas 2022-08-30 

 
 

Vėliausio 2022-08-30 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-08-30 aukcioną 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 47 250 46.25 +2.70 % 63 420 42.50 52.63 3 710 

M10-2022  Smulkinta mediena 7 280 47.04 -1.51 % 49 000 46.19 42.00 3 640 

M11-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 21 000 44.75 50.00 1 400 

Q04-2022  Smulkinta mediena 35 420 52.61 +0.30 % 122 430 48.59 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 2 730 50.00 -4.00 % 216 580 48.13 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 8 400 51.00 +5.08 % 100 800 51.50 55.00 25 200 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 350 104.34 +18.34 % 560 105.00 135.25 450 

 

BK prekybos rodikliai po 2022-08-30 aukciono 14 00 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2519242&oldti=2756576
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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 50 120 46.63 +5.64 % 28 350 44.62 0.00 0 

M10-2022  Smulkinta mediena 8 400 47.00 -0.09 % 31 920 47.71 0.00 0 

M11-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 14 000 44.33 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 15 400 54.75 +3.91 % 40 040 49.00 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 4 550 60.00 +16.67 % 208 390 49.13 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 8 400 49.00 -4.08 % 84 000 53.67 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 130 111.56 +7.90 % 200 100.00 0.00 0 

_______ 

 

Vėliausio šilumos aukciono rezultatai 

 
_________ 

 

Aukcionų ir pagamintos šilumos ataskaita 2022-08, TN: tn; (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-966/691-III-1-1 priedas 2022-09-05.xls), 

_________ 

https://www.baltpool.eu/
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 Vadovaujantis Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi, šilumos 

tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros 

ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai 

įsigydami visą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) duomenimis, iki šiol daugiau kaip 

95 proc. reikiamo biokuro kiekio reguliuojami šilumos gamintojai įsigyja energijos išteklių biržoje, 

kurioje biokuro prekyba vyksta įskaitant, bet neapsiribojant  pagal Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 30 nutarimu Nr. O3-201 patvirtintą 

Energijos išteklių biržos reglamentą (toliau – Reglamentas).  

Reglamento 17.1.1 ir 17.2.1 papunkčiuose nustatyti pavedimų užtikrinimo priemonių 

dydžiai, kurie yra nuo 5 proc. iki 15 proc. pavedimo pirkti bendros vertės ir priklauso nuo dalyvio 

patikimumo kategorijos. Vadovaujantis Reglamento 17.3. punktu, užtikrinimo priemonė galioja iki 

biokuro produkto pristatymo laikotarpio pabaigos, prie kurio pridedami dar 75 (septyniasdešimt 

penkios) kalendorinės dienos. 

Per paskutinius metus biokuras, naudojamas šilumos gamyboje, parango kelis kartus. 

Praėjusį šildymo sezoną vidutinė biokuro kaina, UAB „Baltpool“ duomenimis, buvo apie 23 

Eur/MWh, kai tuo tarpu dabar ateinančiam šildymo sezonui šilumos tiekėjai perka biokurą po 50-60 

Eur/MWh. Kadangi biokuro biržoje pavedimų užtikrinimo priemonių dydžiai proporcingi 

perkamam biokuro kiekiui ir kainai, todėl sąnaudos šios užtikrinimo priemonėms reikšmingai 

padidėjo. 

Dėl energetinės krizės ir kuro tiekimo nepatikimumo valdžios įstaigos skatina šilumos 

gamintojus iš anksto apsirūpinti žiemai biokuru 3-6 mėnesių trukmės sandoriais. Esant nenormaliai 

aukštoms biokuro kainoms ir ilgiems tiekimo laikotarpiams, Baltpool biržoje pavedimų užtikrinimo 

priemonių sumos tampa didele našta reguliuojamoms šilumos tiekimo įmonėms, kurios neturi 

galimybių kaupti finansinius rezervus, o paskolų apyvartinėms lėšoms palūkanos neįskaičiuojamos į 

reguliuojamas šilumos kainas. Dėl sistemiškai augančių kuro ir kitų išteklių kainų, šios sąnaudos 

pavėluotai įskaičiuojamos į reguliuojamas šilumos kainas ir taip dar bloginama dažnu atveju 

nuostolingai dirbančių įmonių finansinė būklė.      

Drastiškai padidėjus biržos prekybos užtikrinimo priemonių sąnaudoms, šilumos tiekėjai 

susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu ir tai pradeda riboti biržoje įsigyjamą biokurą iš anksto 

reikalingais kiekiais. Kuo ilgesnio laikotarpio sandoris, tuo didesnė pinigų suma yra būtina 

„užšaldyti“ Baltpool biržoje. Kai kurioms sunkioje padėtyje atsidūrusioms šilumos tiekimo 

įmonėms tokia sistema lemia esminius biokuro įsigijimo pokyčius: perkama trumpalaikiais 

sandoriais ir/arba mažesniais kiekiais nei reikėtų. Bankiniai kreditų ir laidavimų limitai taip pat yra 

riboti, todėl stipriai išaugus kainoms vis sudėtingiau yra įsigyti reikiamą biokuro kiekį.  

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, būtini skubūs Reglamento nuostatų pakeitimai, 

sumažinant užtikrinimo priemonėms būtinas finansines lėšas. Siūlome bent du kartus sumažinti 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Energijos išteklių biržos operatoriui UAB „Baltpool“ 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-08-29 Nr. 82 

Į  Nr.  

    

DĖL BIOKURO BIRŽOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ 
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užtikrinimo priemonių procentinę dalį sandorio vertei (atitinkamai iki 2,5, 5 ir 7,5 proc. 

priklausomai nuo patikimumo kategorijos) bei nustatyti užtikrinimo priemonės įgyvendinimą, 

proporcingą sandorio įvykdymo laikotarpiui, t. y. kas mėnesį grąžinant biržos dalyviui proporcingą 

sandorio vertės dalį (pvz., ketvirtinio sandorio įgyvendinimo metu dalyviui po mėnesio grąžinama 

1/3 užtikrinimo priemonės vertės, po 2 mėnesių – dar 1/3, po 3 mėnesių – likusi 1/3). Manome, kad 

ir 75 dienų „užšaldytų“ lėšų grąžinimo terminas krizinėje situacijoje yra per ilgas ir siūlome 

trumpinti iki 30 dienų.  

Prašome išnagrinėti ir įvertinti šiame rašte išdėstytus siūlymus, siekiant taip kiek 

amortizuoti labai augančias šilumos kainas ir blogėjančią šilumos tiekimo įmonių finansinę padėtį. 

Pažymėtina, kad absoliuti dauguma savivaldybių nuosavybėje esančios ir valstybės reguliuojamą 

veiklą pagal išduotą licenciją vykdančios šilumos tiekimo įmonės yra pakankamai patikimos ir 

nekelia rizikos dėl savo finansinių įsipareigojimų vykdymo. Tą patvirtina ilgalaikė jų veikla 

Baltpool biržoje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  
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Š.m. liepos mėn. pabaigoje vyko Energetikos ministerijos, Viešųjų investicijų projektų 

agentūros ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) atstovų susitikimas, kurio metu 

buvo pristatytos modeliuojamos ES 2021-2027 metų fondų paramos schemos centralizuoto šilumos 

tiekimo (toliau – CŠT) veikloms. Atsižvelgiant į planuojamų įgyvendinti finansinių priemonių 

išankstinį (ex-ante) vertinimą3“ bei numatomus EK reglamento (ES) Nr. 651/20144 (toliau – BBIR) 

pakeitimus, CŠT sektoriui nebebus taikoma parama tiesioginių negrąžinamų subsidijų forma, 

planuojama valstybės pagalbos schema - lengvatinė paskola kartu su subsidija. Tokiu būdu 

finansavimo intensyvumas, lyginant su 2014-2020 metų laikotarpiu, šilumos tiekimo įmonėms 

ženkliai sumažėtų: maksimali subsidijos dalis siektų tik 30 proc.( iki šiol buvo 50 proc.)  

Pažymėtina, jog : 

1) Esant tokiam mažam paramos intensyvumui projektai bus negyvybingi, investicijos 

nemažins šilumos kainos, nebus sukurta papildoma pridėtinė vertė, nesudarius sąlygų 

šilumos tiekimo įmonėms efektyviausiai (mažiausiais kaštais) prisidėti prie ES bei Lietuvos 

strateginių tikslų šilumos ūkio sektoriuje. 

2) Aukščiau paminėto ex-ante vertinimo ataskaitoje rekomenduojama CŠT sektoriaus veikloms 

2021–2027 m. taikyti  lengvatinių paskolų (derinant kartu su subsidija) finansavimo 

priemones, tačiau tuo pačiu pabrėžiama, jog „<...>Numatoma, kad tokia finansavimo forma 

galėtų būti taikoma tuo atveju, jeigu kartu būtų atliekamos šilumos kainų skaičiavimo 

metodikos korekcijos ir įgyvendinamų investicijų projektai turėtų mažesnę įtaką galutinei 

kainai vartotojui“. Prašome Energetikos ministeriją įvertinti ir šią aplinkybę, kadangi šiuo 

metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) galiojantys  kainodaros 

principai yra nepasikeitę - neatsiperkančios ir šilumos kainą per sukurto turto amortizaciją 

didinančios investicijos net nederinamos VERT ir todėl bus neįmanomos igyvendinti. 

Paramos pilnai subsidijų forma nebuvimas arba mažas jos intensyvumas faktiškai sustabdys 

ilagalaikį ekonominį efektą ir ilgą atsipirkimo laiką generuojančias investicijas. 

3) Vadovaujantis VERT patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, į investicijų 

nusidėvėjimo sąnaudas, kurios vertinamos nustatant šilumos kainos pastoviąją dedamąją, ES 

 
3 2021 m. liepos 20 d. Finansų ministerijos protokoliniu sprendimu patvirtintas „Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo bei transporto 

sektoriuose planuojamų įgyvendinti finansinių priemonių išankstinis (ex-ante) vertinimas: 

https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai?query=Energijos+vartojimo+efektyvumo+didinimo+ir+&ff=1  
4 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka 

(Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5780-1-1  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

 

Kopija: Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-08-29 Nr.  

Į  Nr.  

    

DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ŠILUMOS SEKTORIAUS VEIKLOMS IŠ ES FONDŲ 

2021-2027 M. 

https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai?query=Energijos+vartojimo+efektyvumo+didinimo+ir+&ff=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5780-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5780-1-1
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subsidijos nėra įtraukiamos. Tai reiškia, kad ES subsidija mažina atliktų investicijų įtaką 

galutinei šilumos kainai. Subsidijų dalį pakeičiant paskolomis, didinamos šilumos tiekimo 

įmonių išlaidos, o visi investiciniai kaštai perkeliami į šilumos kainą. Pridedame Utenos ir 

Ukmergės įmonių planuojamų įgyvendinti projektų ekonominius skaičiavimus, kurių 

rezultatai akivaizdžiai parodo, jog investicijos į AEI technologijas (šilumos siurbliai ir kt.) 

yra finansiškai tikslingos tik jei tokiems projektams būtų skirta ne mažesnė 50-60 proc. 

parama negrąžinamos subsidijos forma.  

4) Dabartinėje energetinės krizės situacijoje dauguma šilumos tiekimo įmonių jau ir taip yra 

slegiamos didelių įsiskolinimų tiek dėl vykdomo būtino CŠT infrastruktūros atnaujinimo, 

tiek dėl augančio vartotojų nemokumo ir apyvartinių lėšų trūkumo kurui įsigyti. 

Subsidijavimo sumažinimas faktiškai reiškia, kad šilumos ūkio plėtra ir modernizavimas 

perkeliamas ant vartotojų pečių per nemažėjančias, o didėjančias šilumos kainas. Vartotojų 

lūkesčių nepatenkinimas vers juos sparčiau ieškoti alternatyvių šildymosi būdų, atsijungiant 

nuo miestų šilumos  tinklų, kas dar labiau didins šilumos savikainą ir griaus visą CŠT 

sistemą.  

5) Be to, poreikio taikyti finansų inžinerijos instrumentus šilumos tiekimo įmonių projektų 

įgyvendinimui nėra, kadangi rinkoje ir taip yra pakankamos skolinimosi galimybės 

(dauguma šilumos tiekimo įmonių ima paskolas iš bankų), todėl prašome subsidijos dalį 

taikyti tiesiogiai tokią , kokią reglamentuoja BBIR 

6) Atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančią BBIR (2014 m. birželio 17 d.) redakciją visų 

Lietuvos miestų šilumos tiekimo bendrovės, kadangi yra savivaldybių valdomos ir 

absoliučiai didžioji akcijų dalis joms priklauso, taikant valstybės pagalbą yra visos 

priskiriamos „didelės įmonės“ kategorijai, todėl negali pasinaudoti papildomai numatomu 

paramos intensyvumu (vidutinėms (10 proc.) ir mažoms (20 proc.) įmonėms ). 

 

Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos el. paštu pateiktą susipažinti šiuo metu Europos 

Komisijos darbo grupėse derinamą BBIR pakeitimo projekto paskutinę versiją, teikiame šiuos 

siūlymus dėl šilumos sektoriui aktualių 38, 41 ir 46 straipsnių papildymo/pakoregavimo:  

• Siūlome vietoje 30 proc numatyti didesnį paramos intensyvumą. padidinant iki 40 proc. 

atitinkamai 41 straipsnio 7 dalies (b) punkte:  

„7. The aid intensity shall not exceed:  

(a) 15 % of the eligible costs for electricity storage;  

(b) 30  40% of the eligible costs for any other investment covered by this Article.”; 

bei 46 straipsnio 3 punkte: 

„3. The aid intensity shall not exceed 30  40% of the eligible costs.“ 

• Siūlome 41 ir 46 straipsnius papildyti atskiru punktu dėl  paramos intensyvumo remiamoms 

teritorijoms (taip kaip yra numatyta 38 a straipsnyje): 

„The aid intensity may be increased by 15 percentage points for investments located in assisted 

areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 percentage points for 

investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(c) of the Treaty.“ 

• 38 a straipsnio 4 dalį siūlome išbraukt, kadangi energijos efektyvumo priemones pastatuose 

gali įgyvendinti ir šilumos tiekimo įmonės: 

4. This Article shall not apply to aid for cogeneration and aid for district heating or cooling. 

 

Papildomi argumentai dėl didesnio intensyvumo paramos CŠT sektoriui: 

1. Tikslas - kol kas neefektyvias CŠT sistemas paversti efektyviomis, atsisakant gamtinių dujų 

ir pakeičiant jas tvarius AEI naudojančiomis sistemomis.  

2. Tikslas jau efektyvias CŠT sistemas su 70% AEI kuro struktūroje pilnai paversti vien tik 

AEI naudojančiomis sistemomis – tai NENS uždavinys. Pikinių poreikių tenkinimas AEI 

pagrindu santykinai brangus, nes tokie įrenginiai veikia labai trumpą laiką (apie 1000 

val/m.). Jų diegimui reikalingas labai didelis kapitalo kaštų sumažinimas, nes priešingu 

atveju liks 10-30 % iškastinio kuro struktūroje.     
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3. Aplinkos energijos (saulės, hidroterminės, geoterminės, atliekinės ir t.t.) panaudojimui 

reikalingi dideli kapitaliniai įdėjimai, kurie nedidintų šilumos kainų – sudaro prielaidas tai 

įgyvendinti tik esant 60 % ar didesniam paramos intensyvumui. Eilė atliktų studijų tą 

įrodo. 

4. Aukšti infrastruktūros kaštai, kurie būtini efektyvių CŠT sistemų plėtrai, prijungiant prie jų 

iškastinio kuro vartojimus. Tai pasiteisino praeitame ES paramos laikotarpyje, kai su 50 % 

parama buvo atnaujinta ir įrengta apie 200 km CŠT vamzdynų Lietuvoje ir padidėjo AEI 

dalis.   

5. CŠT infrastruktūra yra kompleksinė, kuria naudojasi įvairiausi ūkio subjektai ir 

vartotojai: buitiniai ir komerciniai vartotojai, šilumos karšto vandens ir vėsumos vartotojai, 

kogeneracinės elektrinės atiduodančios atliekinę šilumą vartotojams, pramonės įmonės, ir 

duomenų centrai, paslaugų įmonės ir t.t. kurios turi perteklinės šilumos. Tai plati ir didelė 

pridėtinė vertė miestams ir šalims. Tam reikia paskatų (didesnės kapitalo paramos) šios 

infrastruktūros vystymui. 

6. CŠT sistemos labai reikalingos elektros sistemos balansavimui ir stabilizavimui todėl 

turi būti kaip galima didesnės. Tačiau jų plėtra reikalauja didelių kapitalinių investicijų – t.y. 

subsidijų infrastruktūros sukūrimui ir plėtrai. 

7. Šalyse, kur naudojamos CŠT sistemos (tame tarpe Baltijos šalyse), jos įrengtos iš esmės 

kiekviename mieste ir miestelyje. Todėl jų efektyvumas ir paslaugų kaštai turi didelę 

įtaką plačiam visuomenės ratui ir ypač regionams, 

8. CŠT sistemos grindžiamos vietiniais diversifikuotais AEI stipriai prisidėtų užtikrinant 

energetinį saugumą, kuris ypatingai aktualus karo sąlygomis.  

9. Dėl kompleksinės, tarpsektorinės ir plačios socialinės vertės CŠT sistemų aktyvus ir gilesnis 

parėmimas panaudojant ES subsidijas yra esminis prioritetas, kuri jau davė gerų 

pavyzdžių ir šią gerąją praktiką reikia toliau naudoti, bet nestabdyti. 

10. CŠT sektoriuje yra geros perspektyvos panaudoti pačias įvairiausias energijos rūšis, 

kaupti ir balansuoti energijos srautus, bet reikia gilesnio palaikymo inovacijoms ir platesnės 

infrastruktūros.   

 

 

PRIDEDAMA: finansinsinės paramos įtaka Planuojamų įgyvendinti projektų gyvybingumui 

(Utenos ir Ukmergės šilumos tiekimo įmonėse). 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7097, el. p. ramune@lsta.lt  

________ 

 

LŠTA rašto projektą DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ŠILUMOS SEKTORIAUS VEIKLOMS IŠ 

ES FONDŲ 2021-2027 M., papildantys ir sąlygojantys dokumentai (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-2-1 priedas 2022-09-05.zip), 
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 Energijos ištekliai, reikalingi šilumos ir/ar elektros gamybai įsigyjami biržoje, kaip 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas: 

„191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas 

1. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja 

biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami visą elektros 

ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį. 

<...> 

23 straipsnis. Gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, įsigijimas 

1. 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, privalo 

gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 

procentų reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai 

reikalingo gamtinių dujų kiekio.“ 

Pastarasis įstatymas taip pat numato išimtis, kuomet biokuras ir gamtinės dujos gali būti 

įsigyjamos ne biržoje: jeigu energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima 

įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą 

yra ekonomiškai naudingiau (191 straipsnio 2 dalis); jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių 

priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies arba gamtinių dujų 

įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra 

mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės 

aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai naudingesnis (23 straipsnio 2 dalis). 

 Imperatyvios įstatyminės nuostatos suteikia teisę rinkos dalyviams įsigyti tam tikrą 

dalį kuro išteklių kitais teisėtais būdais ne biržoje, tačiau praktikoje Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) suteikta teisė dalies šių teisėtai atliktų pirkimų sąnaudų 

nepripažinti pagrįstomis reguliuojamos veiklos kainose, nes Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 20 dalyje numatyta, kad kai kuras, naudojamas šilumos 

ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų 

biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne 

per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės 

biokuro kainos arba vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios 

plėtros komisijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-09-01 Nr. 83 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU VIDUTINIŲ BIOKURO 

IR DUJŲ BIRŽOS KAINŲ NUSTATYMU, PAKEITIMO 
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biržos kainos. Vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę 

metinę gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. Tai 

reiškia, kad energijos išteklių biržoje ir gamtinių dujų biržoje įsigyjamo biokuro ir (ar) gamtinių 

dujų įsigijimo sąnaudos nėra ribojamos, o dvišalių sandorių pagrindu (ne biržose) įsigyjamo 

biokuro ir (ar) dujų įsigijimo sąnaudos ribojamos Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotomis 

vidutinėmis metinėmis atitinkamos kuro rūšies rinkos kainomis. Gamtinių dujų sąnaudų atveju, ne 

biržoje įsigytų gamtinių dujų sąnaudos ribojamos Tarybos apskaičiuota vidutine metine gamtinių 

dujų biržos kaina.    

 Įvertinus tai, kad ne kartą tiek viešai, tiek tarp energetikos įmonių bei valstybės 

institucijų vykusių susitikimų metu buvo išsakytos dvejonės dėl galimybės gamtinių dujų biržoje 

įsigyti reikiamą gamtinių dujų kiekį ateinančiam 2022–2023 metų šildymo sezonui, ir valstybės 

institucijų atstovams išsakius poziciją, kad šilumos tiekėjai, nepriklausimai nuo kuro kainų dydžio, 

pirmiausia turi užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą, didžioji dalis šilumos tiekėjų, siekdami 

užsitikrinti reikiamą gamtinių dujų kiekį ateinančiam 2022–2023 metų šildymo sezonui, gamtines 

dujas įsigis ne gamtinių dujų biržoje, o dvišalių sandorių pagrindu. Pažymėtina, kad šilumos 

tiekėjai, gamindami reikiamą vartotojams patiekti šilumos kiekį, pirmiausia maksimaliu pajėgumu 

išnaudoja atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius (tiek savo, 

tiek nepriklausomų šilumos gamintojų), likusį trūkstamą šilumos kiekį pagamina iš iškastinio kuro. 

Šilumos tiekėjai deda visas pastangas optimizuoti kuro struktūrą ir mažinti šilumos gamybai 

reikiamo kuro sąnaudas, įvertindami turimus šilumos gamybos pajėgumus ir technines galimybes 

šilumos gamybos įrenginiuose naudoti ne tik gamtines dujas, tačiau ir kitą kurą (mazutą, dyzeliną ir 

pan.). Nepaisant to, šilumos tiekėjai šio šildymo sezono metu dalį šilumos kiekio neišvengiamai 

turės gaminti ir naudojant gamtines dujas. 

Aukščiau paminėti šilumos tiekėjų sprendimai dėl gamtinių dujų įsigijimo dvišalių 

sandorių pagrindu neabejotinai padės užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams 

ateinančio šildymo sezono laikotarpiu, tačiau, įvertinus Įstatymo 32 straipsnio 20 dalyje numatytą 

faktinių kuro sąnaudų ribojimą vidutinėmis metinėmis gamtinių dujų biržos kainomis, šilumos 

tiekėjams tai gali sukelti rimtų finansinių sunkumų ateinančiais laikotarpiais: neužtikrinti 

subalansuotų piniginių srautų įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, kuro tiekėjams, 

valstybei, kredito įstaigoms ir pan. 

Pagal viešai skelbiamus ICE biržos duomenis, t. y. prognozuojamus TTF indeksus, pagal 

kuriuos prognozuojama gamtinių dujų kaina ateinančiais laikotarpiais, akivaizdu, kad gamtinių dujų 

kaina 2022 metų pabaigoje bus 3 kartus didesnė, nei metų pradžioje (žr. grafiką). 

Esant dabartiniam Įstatyme nustatytam reglamentavimui, kai faktinės metinės ne gamtinių 

dujų biržoje įsigytų dujų sąnaudos ribojamos vidutine metine gamtinių dujų biržos kaina, šilumos 

tiekėjai, kurie 2022 m. pabaigoje gamtines dujas įsigis ne gamtinių dujų biržoje (siekdami dvišalių 

sandorių pagrindu užsitikrinti reikiamą gamtinių dujų kiekį), patirs didelius nuostolius. Iš aukščiau 

pateikto grafiko matyti, kad gamtines dujas įsigyjant už didesnę nei 300 Eur/MWh kainą, šios 

sąnaudos bus apribotos apytiksliai iki 180 Eur/MWh, t. y. šilumos tiekėjai neatgaus apie 40 proc. 

gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų. 

 
* 2022-01 – 2022-07 mėn. – Tarybos skelbiamos atitinkamo mėnesio gamtinių dujų biržos rinkos 

kainos (https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-

zaliavos-kaina.aspx) 

https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
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* 2022-08 – 2022-12 mėn. – prognozuojamos gamtinių dujų kainos pagal TTF indeksą (2022-08-25 

duomenimis: ICE biržos svetainė https://www.theice.com) 

** Preliminari vidutinė metinė gamtinių dujų biržos kaina, apskaičiuota pagal Tarybos skelbiamas 

atitinkamo mėnesio gamtinių dujų biržos rinkos kainas ir prognozuojamas gamtinių dujų kainas 

(pagal TTF indeksą) 

 Papildomai pastebėtina, kad pagal Įstatymą faktinės ne gamtinių dujų biržoje įsigytos 

gamtinių dujų kainos lyginamos su gamtinių dujų biržos kaina, kuri apskaičiuojama naudojant tik 

gamtinių dujų biržoje įsigytų dujų kiekius ir kainas. Įvertinus tai, kad 2022 m. pabaigoje dauguma 

reikšmingą gamtinių dujų kiekį naudojančių šilumos tiekėjų gamtines dujas įsigis ne gamtinių dujų 

biržoje, skaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą didesnę įtaką turės 2022 m. 

pradžioje įsigytų gamtinių dujų kaina, kuomet ji buvo 3 kartus mažesnė, nei 2022 m. pabaigoje, kas 

dar reikšmingiau sumažins vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą ir padidins šilumos tiekėjų 

nuostolius. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatyme analogiškas reglamentavimas numatytas ir su 

biokuro sąnaudų ribojimu. Energijos išteklių biržos duomenimis, 2022 m. pabaigoje biokuro kaina 

biržoje sudarys daugiau nei 50 Eur/MWh, kai metų pradžioje ji buvo 2 kartus mažesnė – apie 25 

Eur/MWh. Šilumos tiekėjai, siekdami šilumos gamybai reikalingą biokurą įsigyti kuo pigiau, ieško 

biokuro tiekėjų, kurie pagal dvišalius sandorius parduotų biokurą mažesne kaina, nei susiformuoja 

energijos išteklių biržoje. Tačiau šiuo atveju net ir dvišaliais sandoriais perkant biokurą pigiau, nei 

energijos išteklių biržoje, dėl kuro kainų ribojimo ne kiekvieno atskiro mėnesio, o metinių 

kainų, išlieka tikimybė nepasidengti dalies biokuro sąnaudų. 

 Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau, taip pat siekiant užtikrinti šilumos tiekėjų 

pareigą tiekti šilumą ir vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis (būtinosiomis) sąnaudomis 

(Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas), bei šilumos tiekėjų teisę pasidengti būtinąsias šilumos 

tiekimo sąnaudas (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 2 dalis, Įstatymo 32 

straipsnio 2 dalis), manome, kad Įstatyme turi būti atlikti šie esminiai pakeitimai: 

1. Gamtinių dujų ir biokuro sąnaudų ribojimas vidutinėmis rinkos kainomis netaikomas ne 

tik tuo atveju, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti 

reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima 

įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio, tačiau ir tuo atveju, kai kitais būdais (ne energijos išteklių 

biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje) įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Tokiu būdu 

Įstatymas atitiktų Energijos išteklių rinkos įstatymo 191.1 punktą ir 23 straipsnio 2 dalį. 

2. Ne energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje įsigyto biokuro ir (ar) gamtinių 

dujų sąnaudos ribojamos ne metinėmis, o atitinkamo mėnesio, Tarybos apskaičiuotomis rinkos 

kainomis. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) siūlo inicijuoti Įstatymo 

pataisas atskirai arba papildant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 

10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 

straipsniais įstatymo projektą nuostatomis: 

1. Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. 

Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir 

(ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų 

biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Jeigu biokuras ir (ar) 

gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų 

ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro 

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

neprekiaujama biržoje, arba, jeigu buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto 

vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

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

https://www.theice.com/
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vidutinę metinę mėnesio biokuro biržos kainą, vidutinę metinę mėnesio biokuro kainą arba vidutinę 

metinę mėnesio gamtinių dujų biržos kainą, arba vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai 

kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka 

nustato Taryba.“ 

2. Pakeisti 32 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro 

biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių 

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio 

ar jo dalies, taip pat jei atitinkamos biokuro rūšies kiekis ar jo dalis buvo įsigyta ekonomiškai 

naudingiau ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio, 

taip pat jei reikalingas gamtinių dujų kiekis ar jo dalis buvo įsigyta ekonomiškai naudingiau.“ 

3. Pakeisti 32 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, 

geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų 

skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias. Kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės 

įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą 

sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinę mėnesio biokuro kainos arba vidutinės metinę mėnesio 

biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinę mėnesio gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę metinę 

mėnesio biokuro kainą, vidutinę metinę mėnesio biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę mėnesio 

gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

Atsižvelgus į šiame rašte išdėstytus argumentus, įvertinus susidariusią neapibrėžtą situaciją 

ne tik su gamtinių dujų ir biokuro kainų augimu, tačiau ir galimybe įsigyti minėtą kurą Energijos 

išteklių rinkos įstatymo suteikta teise ir siekiant patikimai apsirūpinti kuru šiam grėsmingam 

šildymo sezonui, raginame kuo skubiau inicijuoti siūlomus Įstatymo 32 straipsnio pakeitimus. 

 

Esame pasirengę bendradarbiauti ir teikti visą reikiamą informaciją sprendimams priimti. 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  
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VERT INFO. diskusijos dėl galimybės maksimaliai panaudoti kogeneracinių jėgainių atliekinę 

šilumą tose sistemose, kur organizuojamas balansavimo aukcionas medžiaga 

 
From: Aleksandr Nasyr <aleksandr.nasyr@vert.lt>  

Sent: Monday, August 29, 2022 5:11 PM 

To: Dainius Velykis <d.velykis@e-energija.lt>; e.balsaitis@vilkaviskiost.lt; t.gintautas@idexbaltic.lt; Aksana 

Stankevičienė <Aksana.Stankeviciene@kkj.lt>; Donatas Jasas <donatas.jasas@vert.lt>; Rasa Valatkevičienė 

<rasa.valatkeviciene@vert.lt>; Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt>; Airidas Daukšas 

<airidas.dauksas@vert.lt>; Brigita Stankevičienė <brigita.stankeviciene@vert.lt>; Aivaras Ciesiūnas 

<aivaras.ciesiunas@vert.lt>; Eglė Goculenko <egle.goculenko@vert.lt>; info@enmin.lt; info@baltpool.eu; 

tarnyba@vvtat.lt; taryba@kt.gov.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@lnsga.lt; bendras@lsa.lt; 
info-nae@e-energija.lt; info@alytausst.lt; info@anyksciusiluma.lt; info@balterma.lt; info@birstonosiluma.lt; 

admin@dbu.lt; administracija@eku.lt; info.joniskis@gren.com; info.svencionys@gren.com; info@igst.lt; 

info@jonavosst.lt; centras@kaisiluma.lt; info@kaunoenergija.lt; info@krenergija.lt; klenergija@klenergija.lt; 

info@kresiti.lt; info@lazdijusiluma.lt; info@litesko.lt; info@vilkaviskiost.lt; info@mst.lt; ms@moletusiluma.lt; 

info@nemenkom.lt; info@nkom.lt; pakruojo.siluma@gmail.com; info@palangosst.lt; bendrove@pe.lt; 

info@plungesbioenergija.lt; pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt; info@prienusiluma.lt; info@radsiluma.lt; 

info@raseiniust.lt; info@uabskuodosiluma.lt; info@sakiusiluma.lt; info@salcininkust.lt; info@senergija.lt; 

info@silalesst.lt; info@silutesst.lt; siluma@sirvintusiluma.lt; info@tst.lt; info@trakuenergija.lt; 

administratore@ukmergessiluma.lt; siluma@ust.lt; info@vsiluma.lt; info@velziokomunalinis.lt; info@chc.lt; 

visagino_energija@visaginoenergija.lt; kirtimu@e-energija.lt; info@grigeo.lt; info@foksita.lt; 

petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt; info@ekopartneris.lt; info@idexbaltic.lt; info@englt.lt; nh@newheat.lt; 
pramone@e-energija.lt; info.klaipeda@gren.com; info@kurana.lt; info@lifosa.com; info@simega.lt; 

info@energijosparkas.lt; info@biovatas.lt; gamyba@ignitis.lt; info@autoideja.lt; solutions@modusenergy.com; 

info@visaginolinija.lt; info@biozona.lt; info@zenergija.lt; info@ukmergeskatiline.lt; info@lt.indorama.net; 

info@lorizonenergy.lt; info@kte.lt; info@aldecgeneral.lt; info@klaipedosbaldai.lt; info@mediena.lt; info-ue@e-

energija.lt; info@lerenta.lt; karlu@e-energija.lt; Almantas VINIKAS <almantas.vinikas@gmail.com>; Artūras 

<info@forestenergy.lt>; info@paneveziostiklas.lt; info@vilniausbaldai.lt; info@kkj.lt; VKJ <vkj@ignitis.lt>; 

a.ignotaite@idexbaltic.lt; d.mikolaitis@idexbaltic.lt; m.rupeikyte@idexbaltic.lt; r.rutka@ekopartneris.lt; 

j.macaityte@englt.lt; epaulavicius@kte.lt; vytautas@lnsga.lt; dovydas.sabunas@kkj.lt; ramunas.paskauskas@kkj.lt; 

audrone.cerskyte@ignitis.lt; arunas.molis@ignitis.lt; saulius.kubilius@baltpool.eu; vaidotas.jonutis@baltpool.eu; 

morozas@aldecgeneral.lt 

Subject: diskusijos medžiaga 

 

Primename, kad rytoj 2022 m. rugpjūčio 30 d. 10:30 – 12:00 val. Taryboje (nuotoliniu būdu per MS 

Teams programą) vyks diskusija dėl galimybės maksimaliai panaudoti kogeneracinių jėgainių 

atliekinę šilumą tose sistemose, kur organizuojamas balansavimo aukcionas. 

Kvietimai į diskusiją buvo išsiųsti 2022-08-23. 

Šiuo laišku pridedame diskusijos medžiagą.  

 
Pagarbiai 

Aleksandr Nasyr 

Šilumos ir vandens departamento 

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas 

Tel. +370 5 213 9324 

Mob. +370 619 84734 
Faks. +370 5 213 5270 

Verkių g. 25C-1  

LT-08223 Vilnius 
www.vert.lt 

 

 

_______ 

 

Diskusijos dėl galimybės maksimaliai panaudoti kogeneracinių jėgainių atliekinę šilumą tose 

sistemose, kur organizuojamas balansavimo aukcionas medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-966/691-III-4-1 priedas 2022-09-05.zip), 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103  Vilnius 

  

Tel.    (8 5)  239 1001  

Faks.  (8 5)  239 1212  El. paštas 

zum@zum.lt 

http://www.zum.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188675190 

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT674010042400070079 

Luminor Bank AB  

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Kopija 

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 

ministerijos 

 2022-08-30 Nr. 2D-2473 (12.146 E ) 

Į  Nr.  

    

 

DĖL STATYBŲ NUOMOJAMOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE 

 

Žemės ūkio ministerija išnagrinėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2022-07-26 raštą 

Nr.78 ,,Dėl Žemės įstatymo 91  straipsnio taikymo praktikos“ (toliau – Raštas), kuriame 

atkreipiamas dėmesys į Lietuvos Respublikos žemės įstatymo  91 straipsnio taikymo praktiką. Rašte 

nurodoma, kad  Žemės įstatyme nėra numatytos išimtys, kuomet juridiniai ar fiziniai asmenys būtų 

dalinai ar pilnai atleisti nuo mokesčių už teisę statyti ar rekonstruoti statinius, įrenginius 

nuomojamoje valstybinėje žemėje. Raštu  siūloma papildyti Žemės 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.“ 

Teikdami nuomonę, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir kitus teisės aktus Žemės ūkio ministerijos 

kompetencijai nepriskirtas teisės aktų bei jų taikymo oficialus aiškinimas, todėl toliau teikiama 

nuomonė negali būti laikoma oficialiu teisės aiškinimu ir neturi privalomojo pobūdžio. 

Pasisakydami dėl iniciatyvos nustatyti Žemės įstatymo 91 straipsnio netaikymo išimtis, 

atkreipiame dėmesį, kad nuostatos dėl Žemės įstatymo 91 straipsnio taikomos tais atvejais, kai 

siekiama įgyti teisę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius išnuomotame 

valstybinės žemės sklype, kai valstybinės žemės sklypas išnuomotas Žemės  įstatymo 9 straipsnio 6 

dalies 1 punkte nustatytu atveju. Tais atvejais, kai valstybinės žemės sklypas valdomas kitais 

pagrindais – panaudos ar patikėjimo teisėmis, Žemės įstatymo 91 straipsnio nuostatos netaikomos.  

Taip pat svarbu pažymėti, jog numatant Žemės įstatymo 91 straipsnio netaikymo išimtis tam 

tikriems subjektams, turi būti įvertinta, ar tokių lengvatų nustatymas nepažeistų sąžiningos 

konkurencijos ir subjektų lygiateisiškumo principų. 

Nustatant, kokiais atvejais turėtų būti mokamas Žemės įstatymo 91 straipsnyje numatytas 

atlyginimas už galimybę statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius, pažymime, 

kad Žemės įstatymo 91 straipsnio 3 dalis numato, kad atlyginimo dydžio apskaičiavimui yra 

reikšmingi šie duomenys: statomo naujo ir (ar) rekonstruojamo statinio ar įrenginio užstatytas 

žemės  plotas ir bendras plotas bei rekonstruojamo esamo statinio ar įrenginio užstatytas žemės 

plotas ir bendras plotas. Pagal Žemės įstatymo 91 straipsnio 4 dalį, atlyginimas už galimybę statyti 

skaičiuojamas sudedant atlyginimą už bendro ploto padidėjimą ir atlyginimą už užstatyto ploto 

padidėjimą, tačiau tais atvejais, kai statinio ar įrenginio bendro ploto padidėjimas atitinka statinio ar 
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įrenginio užstatymo ploto padidėjimą, atlyginimas už galimybę statyti mokamas tik už statinio ar 

įrenginio bendro ploto padidėjimą, nepridedant atlyginimo už užstatyto žemės ploto padidėjimą. 

Statiniais (įrenginiais) užimtas žemės plotas (užstatytas plotas) skaičiuojamas pagal 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 

„Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklių patvirtinimo“, 132 punktą. Minėtas punktas nustato, kad  pastato (taip pat stogą turinčio 

inžinerinio statinio) užimtas žemės plotas (užstatytas plotas) – pastato (stogą turinčio inžinerinio 

statinio) antžeminės dalies išorinių sienų horizontalios projekcijos ir už jos ribų esančios požeminės 

pastato dalies (jei ji yra) horizontalios projekcijos plotų suma.  

Remiantis tuo, darytina išvada, kad užimtas (užstatytas) žemės plotas skaičiuojamas 

pastatams ir stogą turintiems inžinieriniams statiniams ir nenustatomas inžinieriniams statiniams, 

neturintiems stogo. Todėl tais atvejais, kai nuomojamame valstybinės žemės sklype ketinama statyti 

naujus (rekonstruoti esamus) statinius, kuriems sutinkamai su teisės aktais nėra skaičiuojamas ir 

nustatomas bendras plotas ir užstatytas žemės plotas, atlyginimas už teisę statyti valstybinėje 

žemėje neturėtų būti skaičiuojamas. 

Rašte nurodoma, jog Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teikiant 

prašymus dėl atlyginimo už teisę statyti valstybinės žemės sklype paskaičiavimo, reikalauja pateikti 

visų nuomojamame valstybinės žemės sklype esančių statinių kadastrinių matavimų bylas, jeigu jos 

sudarytos anksčiau nei prieš dvejus metus. 

Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos 

paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – Taisyklės),  411  punkto 

pirmojoje pastraipoje nurodyta, kad valstybinės žemės nuomininkas, pageidaujantis statyti naujus 

statinius ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius iki statybą leidžiančio dokumento 

išdavimo, o jeigu statybai statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, – iki naujų statinių ar 

įrenginių statybos ir (ar) esamų rekonstravimo pradžios valstybinės žemės nuomos procedūrą 

vykdančiai institucijai pateikia: kai statomas naujas ar rekonstruojamas esamas statinys, – statinio 

projektą, kai statomas naujas ar rekonstruojamas esamas įrenginys, – įrenginio techninį projektą, 

taip pat ne senesnius kaip dviejų metų statinių, įrenginių ir žemės sklypo kadastro duomenų bylas. 

Šioje nuostatoje nėra nurodyta, kokių statinių, įrenginių kadastro duomenų bylos turi būti 

pateikiamos. Manome, kad šią nuostatą reikėtų  sistemiškai aiškinti kartu su Žemės įstatymo 91 

straipsnio 3 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į Taisyklių  411 punkto  nustatymo tikslą. 

Reikalavimas pateikti aktualius statinių kadastrinių matavimų duomenis nustatytas siekiant 

išsiaiškinti aktualius nuomojamame valstybinės žemės sklype esančių statinių parametrus, siekiant 

juos palyginti su naujai numatomų statyti statinių parametrais. Informacija apie aktualius statinių 

parametrus reikalinga, kadangi Žemės įstatymo 91 straipsnio 3 dalyje nustatoma, kad atlyginimo už 

teisę statyti dydis nustatomas įvertinant  esamo statinio ar įrenginio užstatytą žemės plotą ir bendrą 

plotą ir naujai statomo statinio, įrenginio užstatytą žemės plotą ir bendrą plotą.  

Taigi, apskaičiuojant atlyginimo dydį rekonstruojamo statinio atveju, aktualus konkretaus 

pastato, statinio, kurį ketinama rekonstruoti, bendras plotas ir užstatytas žemės plotas. Tais atvejais, 

kai statomas naujas statinys valstybinės žemės sklype, kuriame jau yra pastatytų statinių, atlyginimo 

dydžiui aktualūs visų valstybinės žemės sklype esančių statinių duomenys.  

Rašte reiškiamos abejonės dėl Žemės įstatymo 91 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatų 

atitikties Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems  teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 

principams, kadangi atlyginimas už teisę statyti turi būti mokamas ir tais atvejais, kai naujai 

statomo statinio plotas nedidėja arba sumažėja.  

Derėtų  pažymėti tai, kad atlyginimas už teisę statyti valstybinės žemės sklype siejamas ne 

tik su naujai statomų statinių ar esamų statinių parametrų didėjimu. Atlyginimas už teisę statyti 

valstybinės žemės sklype mokamas ir tais atvejais, kai naujai statomų statinių plotas nedidėja arba 

sumažėja lyginant su nuomos sutarties sudarymo metu buvusių statinių parametrais.  
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Svarbu pažymėti, kad pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą valstybinė žemė 

išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise 

priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, 

inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba 

ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo 

priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar 

įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami 

teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatyto dydžio, kuris būtinas 

statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę 

paskirtį. Valstybė, būdama žemės savininke, gali nustatyti, kad tokiais atvejais, kai siekiama 

rekonstruoti esamus statinius nuomojamame valstybinės žemės sklype, valstybinės žemės nuomos 

sutartis gali būti nutraukta, tačiau Žemės įstatymo 9 ir  91  straipsniuose numatyta, kad valstybinės 

žemės nuomos sutartyje gali būti numatyta nuomininko teisė statyti naujus ar rekonstruoti esamus 

statinius, taigi valstybinės žemės nuomos sutarties turinys išplečiamas ir atitinkamai nustatomas 

atlyginimas už tokios teisės įgyvendinimą. 

 

Viceministras     Donatas Dudutis 

 

Dalia Žalalytė, tel. (8 5) 239 1356, el. p. Dalia.Zalalyte@zum.lt 

Dainora Švirmickienė, tel. (8 5) 239 1346, el. p. Dainora.Svirmickiene@zum.lt 

________ 

 

LŠTA INFO. Žiniai ŽŪM ats Į LŠTA paklausimą dėl žemės mokesčio 

 

Jūsų žiniai siunčiame Žemės ūkio ministerijos atsakymą į Asociacijos raštą DĖL 

STATYBŲ NUOMOJAMOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE (dėl žemės įstatymo taikymo 

apskaičiuojant atlygio dydį už nuomojamus žemės sklypus). 

Atsakyme matyti, kad šilumos tiekimo įmonėms būtų galima nemokėti žemės mokesčio, 

jeigu savivaldybė žemę perleistų naudotis, panaudos ar patikėjimo teise. Taip pat, kai 

nuomojamame valstybinės žemės sklype ketinama statyti naujus (rekonstruoti esamus) statinius, 

kuriems sutinkamai su teisės aktais nėra skaičiuojamas ir nustatomas bendras plotas ir užstatytas 

žemės plotas, atlyginimas už teisę statyti valstybinėje žemėje neturėtų būti skaičiuojamas. 

Ministerija atsargiai vertina galimybę į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktą minėto 

įstatymo 91 str. 7 d. pakeitimą, kad būtų nuo žemės mokesčio atleistos tos įmonės, kurios teikia 

viešąsias paslaugas gyventojams. Ministerija nuogąstauja, kad tai gali pažeisti konkurenciją.  

Raštai pridedami. 

Visi LŠTA siųsti/gauti raštai prienami LŠTA puslapyje registruotiems vartotojams 

https://lsta.lt/rastai/  

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
________ 

 

ŽŪM atsakymą į LŠTA paklausimą dėl žemės mokesčio lydintys dokumentai, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-III-5-1 priedas 2022-09-05.zip), 

https://lsta.lt/rastai/
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-966/691-III-6 priedas 

 

VERT 2022-09-01 pranešimas. Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos ir Nord 

Pool bendradarbiaus aiškinantis kainos kilimą elektros energijos biržoje  

TN: tn  

 

2022 m. rugpjūčio 29 d. Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos, Nord Pool 

elektros birža ir Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai aptarė elektros energijos kainų šuolį, 

įvykusį šių metų rugpjūčio 17 d., sąlygojusias priežastis. 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės reguliavimo institucijos sutarė bendradarbiauti su 

Nord Pool analizuojant priežastis, kurios lėmė kainų šuolį biržoje. 

Visi duomenys, reikalingi nacionalinėms reguliavimo institucijoms tiriant rinkos dalyvių 

elgesį, ir Nord Pool biržos stebėsenos duomenys bus pateikti Baltijos šalių nacionalinėms 

reguliavimo institucijoms. 

Nord Pool kartu su kitais paskirtaisiais elektros energijos rinkos operatoriais (PEERO, angl. 

NEMO) ir techninių paslaugų teikėju „N-Side“ ištirs, ar reikalingi kainos skaičiavimo algoritmo 

parametrų pokyčiai, bei pristatys tyrimo rezultatus. 

Šių metų rugpjūčio 17 d. elektros energijos kaina Baltijos šalyse pakilo iki €4,000/MWh 

vienai valandai. Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos pradėjo tyrimą, siekdamos 

nustatyti šio kainos pakilimo priežastis. 

_______ 

 

VERT 2022-08-30 pranešimas. Kas apibrėžia kompensacijas vartotojams už sukauptą, tačiau 

nepanaudotą pagamintos elektros energijos kiekį?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB 

„Ignitis“ dėl kompensacijos už sukauptą, tačiau nepanaudotą pagamintos elektros energijos kiekį. 

Vartotojas nurodė, kad nesutinka su UAB „Ignitis“ apskaičiuota kompensacija už 

sukauptą, bet nepanaudotą pagamintos elektros energijos kiekį. Vartotojo manymu, apskaičiuota 

kompensacija yra gerokai per maža. Vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis“ už jo 

sukauptą ir nepanaudotą elektros energiją sumokėti pagal rinkos kainą, kurią UAB „Ignitis“ taiko 

elektros energiją perkantiems vartotojams, bet ne mažesne negu vartotojo sutartyje nurodyta kaina, 

arba sukauptą kiekį perkelti į tolesnius metus. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nutarė, jog teisės aktai nenumato galimybės 

gaminančio vartotojo per kaupimo laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekį, viršijantį į elektros 

tinklus patiektą elektros energijos kiekį, perkelti į kitą kaupimo laikotarpį, tačiau už gaminančio 

vartotojo per kaupimo laikotarpį sukauptą elektros energijos kiekį energijos tiekėjas gaminančiam 

vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Įvertinus sutarties nuostatas, laikytina, kad kompensacija už vartotojo sukauptą, bet 

neatgautą elektros energijos kiekį vartotojui buvo apskaičiuota laikantis sutartyje numatytos 

tvarkos, todėl VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes sutartyje nenumatyta 

kitokia kompensavimo tvarka. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

________ 

 

VERT 2022-08-29 pranešimas. VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl prijungimo 

įmokos prie elektros tinklų  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-01/baltijos-saliu-nacionalines-reguliavimo-institucijos-ir-nord-pool-bendradarbiaus-aiskinantis-kainos-kilima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-30/kas-apibrezia-kompensacijas-vartotojams-uz-sukaupta-taciau-nepanaudota-pagamintos-elektros-kieki.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-29/vert-vartotojo-naudai-issprende-ginca-del-prijungimo-imokos.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl apskaičiuotos prijungimo prie elektros tinklų įmokos. 

Vartotojas nurodė, kad nesutinka su ESO apskaičiuota prijungimo įmoka, kadangi jo 

manymu, ESO darbus, susijusius su elektros energijos kokybės pagerinimu esamiems vartotojams, 

turėtų atlikti savo lėšomis ir jų neįtraukti į prijungimo įmoką. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog ESO, atlikusi elektros tinklo matavimus, 

ir pakartotinai įvertinusi elektros tinklo techninius parametrus nustatė, kad tiekiamos elektros 

kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl priėmė sprendimą savo lėšomis pagal investicinį 

projektą atlikti elektros tinklų plėtrą, tačiau vartotojui taip pat buvo priskirtas apmokėti 35 metrų 

geometrinis atstumas už esamo tinklo plėtrą. 

VERT nuomone, ESO sprendimas dėl vartotojui priskirto apmokėti rekonstruojamo tinklo 

atstumo, neatitinka teisės aktuose įtvirtinto principo, numatančio įmonės pareigą projektuojant 

elektros inžinerinius tinklus įvertinti elektros energetikos sistemos ne mažiau kaip 10 metų plėtros 

perspektyvas, racionalų esamų ir įrengiamų kitų įtampų elektros tinklų sistemų derinimą. 

ESO į prijungimo sąlygas įtraukta tinklo rekonstrukcija turėtų būti atlikta kartu su ESO 

investiciniu projektu. 

VERT nutarė, jog vartotojo prašymas pagrįstas bei nutarė įpareigoti ESO iš naujo 

perskaičiuoti vartotojui prijungimo įmoką, neįtraukiant į ją sąnaudų, susijusių su esamos oro linijos 

rekonstrukcija. ESO apie įpareigojimo įvykdymą turėtų informuoti VERT per 30 kalendorinių 

dienų. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

_________ 

 

VERT 2022-08-29 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir ESO dėl suvartotos 

elektros energijos perskaičiavimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įpareigojimo ESO objekte suvartotą elektros energijos 

kiekį perskaičiuoti pagal vidutinį suvartojimą. 

Vartotojas nurodė, kad 2021 m. pandemijos laikotarpiu (apie metus) objekte nevykdė jokios 

ūkinės veiklos, duomenys apie objekte suvartotą elektros energiją periodiškai buvo teikiami tiekėjui 

UAB „Ignitis“. Vartotojui, nedeklaravus objekte tam tikru laikotarpiu suvartoto elektros energijos 

kiekio, suvartotas kiekis buvo apskaitomas pagal vidutinį suvartojimą. 

Objektas 2021 m. gegužės mėn. buvo išnuomotas. Vartotojas, prieš perduodamas objektą 

nuomininkui, nusirašė objekte įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenį ir pastebėjo, jog labai 

išaugo elektros suvartojimas, nors objekte pandemijos laikotarpiu veikla nebuvo vykdoma. 

Vartotojas kreipėsi į ESO su prašymu nustatyti padidėjusio elektros energijos suvartojimo 

priežastis, tačiau ESO nesiėmė jokių veiksmų. Vartotojas kreipėsi į VERT ir prašė įpareigoti ESO 

atlikti objekte 2021 m. suvartotos elektros energijos perskaičiavimą pagal vidurkį. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, pagal ESO duomenis nustatė, koks buvo suvartotos 

elektros energijos vidurkis pagal vartotojo nereguliariai deklaruotus elektros skaitiklio rodmenis per 

mėnesį, taip pat paskutinį deklaruotą elektros skaitiklio rodmenį. 

Nustatyta, kad ESO atliko objekte įrengto skaitiklio patikrinimą ir užfiksavo skaitiklio 

rodmenį. ESO, atsižvelgdama į užfiksuotą faktinį rodmenį, atliko objekte suvartotos elektros 

energijos perskaičiavimą. Objekte įrengtas skaitiklis buvo pakeistas nauju, nes vartotojas pateikė 

prašymą atlikti skaitiklio metrologinę patikrą. Patikra nustatė, jog skaitiklis atitinka visus 

reikalavimus. 

VERT nustatė, jog vartotojas pagal sutarties sąlygas su ESO turėjo pareigą iki kiekvieno 

ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos užrašyti objekte įrengto skaitiklio rodmenis ir deklaruoti 

juos tiekėjui ar ESO. ESO pateikti įrodymai patvirtina, kad vartotojas neužrašė objekte įrengto 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-08-29/vert-isnagrinejo-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso.aspx
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skaitiklio rodmenų ir jų nedeklaravo ESO. Objekte skaitiklis veikia tinkamai, metrologinė patikra 

yra galiojanti. 

VERT nutarė, jog ESO pagrįstai nepateikė vartotojo prašytos informacijos apie trečiuosius 

asmenis. ESO teisėtai, neturėdama tam suteiktų įgaliojimų, nesiėmė veiksmų nustatyti asmenis, 

galimai vagiančius elektros energiją iš objekto, ir pagrįstai pasiūlė kreiptis į policiją. 

ESO neprivalo nustatinėti priežasčių, dėl kurių klientų, taip pat ir vartotojo objektuose 

atitinkamu laikotarpiu padidėjo elektros energijos suvartojimas. Už vidaus tinklo eksploatavimą yra 

atsakingas elektros energijos vartotojas. 

VERT nutarė, jog ESO teisėtai ir pagrįstai, užfiksavusi skaitiklio rodmenį, konstatavo 

objekte suvartotą kiekį, pagrįstai išrašė ir pateikė apmokėti sąskaitą. VERT nutarė, jog vartotojo 

reikalavimas nepagrįstas. 

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-966/691-IV-1 priedas 

 

 LEA 2022-09-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOJE BENZINO KAINA VĖL MAŽĖJA 

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius 2022 m. rugpjūčio 22–29 dienomis. 

Pastarąją savaitę vidutinės benzino kainos sumažėjo tik Lietuvoje ir Latvijoje 0,006–0,011 

Eur/l. Estijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje vidutinės benzino kainos padidėjo 0,001–0,044 Eur/l. 

Daugiausiai kaina augo Vokietijoje – 2,5 proc. 

Dyzelino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose valstybėse 0,054–0,102 Eur/l. 

Mažiausiai padidėjo Lietuvoje – 3,0 proc., daugiausiai padidėjo Lenkijoje – 6,5 proc. 

Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,759 Eur/l) praėjusią savaitę sumažėjo (0,006 Eur/l) 

ir yra mažiausia tarp Baltijos šalių. Antrą savaitę iš eilės Lietuvoje benzino vidutinė kaina yra 

mažesnė už dyzelino vidutinę kainą (1,841 Eur/l). Vidutinė dyzelino kaina tarp Baltijos šalių 

mažiausia Latvijoje (1,818 Eur/l). 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvoje-benzino-kaina-vel-mazeja/
https://www.ena.lt/uploads/benzino%20vidutinė%20kaina,%20Eur%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Dyzelino%20vidutinė%20kaina%200902%20100%20.jpg
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Bazinės (didmeninės) degalų kainos Lietuvoje nuo 06-20 iki 08-31 sumažėjo: benzino 

bazinė kaina (Orlen Lietuva duomenys) – 0,32 Eur/l, dyzelino – 0,18 Eur/l. 

  

 

https://www.ena.lt/uploads/Benzino%20A95%20vidutinių%20kainų%20pokytis,%20Eur%20litrui%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/dyzelino%20vidutinių%20kainų%20pokytis,%20Eur%20litrui%200902%20100%20.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Degalų%20vidutinės%20kainos%20lietuvoje%20nuo%2001-03%20iki%2008-29%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Benzino%20vidutinės%20kainos%20dedamosios%20lietuvoje%200902%20100.jpg
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Žaliavinės naftos kainos augo: Brent nafta pabrango 5,2 USD už barelį, Urals nafta 

pabrango – 5,9 USD už barelį. Per paskutiniąsias dvi savaites (rugpjūčio 15–29 d.) Brent naftos 

kaina, išskyrus vieną dieną (rugpjūčio 26 d.) buvo mažesnė už 100 USD už barelį. Paskutinį kartą 

mažesnės kaip 100 USD už barelį Brent naftos kainos dvi savaites iš eilės (išskyrus vieną dieną) 

buvo š. m. vasario 7– 21 d. 

https://www.ena.lt/uploads/benzino%20A95%20gamybos%20ir%20kitų%20kaštų%20dedamosios%20Lietuvoje%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/dyzelino%20vidutinės%20kainos%20dedamosios%20lietuvoje%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/dyzelino%20vidutinės%20gamybos%20ir%20kitų%20kaštų%20dedamosios%20lietuvoje,%20Eur%20litrui%200902%20100%20.jpg
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 LEA 2022-08-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio laikotarpio kainą. Kainos nurodomos be 

valstybės taikomo dalinio tiekimo kainos kompensavimo (0,09 Eur/kWh). Į trečiąjį 

liberalizacijos etapą patenkantys vartotojams pateikiama prognozuojama mėnesio sąskaitą 

nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri 

galioja iki sausio 1 d. 

Rugpjūčio 29 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis elektros 

tiekėjo dar nepasirinko 465 tūkst. vartotojų. Iš jų 399 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui, o 59 

tūkst. vartotojų priklauso garantiniam tiekimui (sutarčių su tiekėjas nesudarę I ir II etapo vartotojai). 

Nuo rugpjūčio 22 d. iki 29 d. sutartis sudariusių III etapo vartotojų skaičius padidėjo 4,0 tūkst. ir 

šiuo metu sudaro 51,4 proc. visų III etapo vartotojų (rugpjūčio 22 d. – 50,9 proc.). Garantiniame 

tiekime buvusių vartotojų skaičius per savaitę sumažėjo 4,3 tūkst. – tiek I ir II etapo vartotojų 

pasirinko nepriklausomus tiekėjus. 

Vartotojai, kurie iki rugpjūčio 28 d. pasirinko planus su fiksuota iki 24 mėn. kaina ir kurių 

sutartys įsigalios nuo rugsėjo 1 d. už rugsėjo mėn. mokės apie 0,52–0,55 Eur/kWh be 

kompensacijos arba 0,43–0,46 Eur/kWh su kompensacija (vienos laiko zonos tarifai). Be 

kompensacijos garantinio tiekimo kaina rugsėjo mėn. sieks 0,82 Eur/kWh. 

Šiandien Vyriausybės posėdyje bus svarstomas kompensavimo tvarkos pakeitimas. Jame 

nustatyta kompensavimo tvarka vartotojams, kurių pasirinktas nepriklausomas elektros energijos 

tiekėjas nevykdys prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to tokiems vartotojams bus užtikrinamas garantinis 

tiekimas. Pagal Energetikos įstatymą dalinis kompensavimas negali būti didesnis kaip 60 proc. 

galutinės elektros energijos kainos. Jei bus priimtas šis pakeitimas, jis būtų taikomas ir buvusiems 

„Perlo energija“ klientams. 

Šiuo metu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. jau yra taikomas 0,09 Eur/kWh dalinis tiekimo 

kainos kompensavimas visiems elektros energijos buitiniams vartotojams. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima11/
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%20prognozuojama%20mėnesio%20sąskaita%20(viena%20laiko%20zona)%200830%20100.jpg
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Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama 

apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per 

mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos 

suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu. 

https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%20prognozuojama%20mėnesio%20sąskaita%20(dvi%20laiko%20zonos)%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20nefiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%20prognozuojama%20mėnesio%20sąskaita%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20nefiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%201%20kWh%20kaina%200830%20100.jpg
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Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal 

konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas. 

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos 

fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis 

tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh), 

 papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)). 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”) siūlo ir ilgesnio 

kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra 

mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos 

laiko zonos planai): 

• „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,57533 Eur/kWh; 

• „Enefit“ (kainos fiksavimas 72 mėn.) – 0,41342 Eur/kWh. 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš 

nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir 

pan.) preliminarių kainų. 

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo 

laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos 

ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 

metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė 

mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros 

energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugpjūčio mėn. vidutinė kaina – 

0,480 Eur/kWh be PVM). 

2. Aktualu garantiniame laikotarpyje esantiems vartotojams  

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota 

einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros 

suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kainos perskaičiuojamos ir kinta 

kiekvieną mėnesį. 

 

 

https://www.ena.lt/uploads/Garantinio%20tiekimo%20ir%20visuomeninio%20tiekimo%20faktinė%20mėnesio%20sąskaita,%20Eur%20be%20kompensacijos%20%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Garantinio%20tiekimo%20kainos%20(planas%20–%20Standartinis),%20Eur%20kWh%200830%20100.jpg
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3. Aktualu III etapo vartotojams 

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną 

antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama 

informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. 

galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios 

data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu. 

 

 
4. Elektros energijos kainų pokyčiai 

9–11 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – rugpjūčio 30 d. preliminarių 

elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius. 

 

https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20kaina%20tarifai,%20kurių%20įsigaliojimas%20yra%20nuo%202023%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20kaina%20tarifai,%20kurių%20įsigaliojimas%20yra%20nuo%202023%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%201%20kWh%20kaina%202023%20%200830%20100.jpg
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Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų 

vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra 

preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo 

metu. 

https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%20prognozuojama%20mėnesio%20sąskaita%20(dvi%20laiko%20zonos)%200830%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Planų%20su%20fiksuota%20elektros%20energijos%20kaina%201%20kWh%20naktinė%20kaina%20(dvi%20laiko%20zonos)%200830%20100.jpg
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 LEA 2022-08-26 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA SAVAITĖS ENERGETIKOS 

DUOMENŲ APŽVALGĄ 

 

Lietuvos energetikos agentūros ekspertai pastebi, kad elektros kaina nežymiai mažėjo 

(1,4 proc.). Per praėjusią savaitę Lietuvoje pagamintas didžiausias kiekis elektros energijos 

šią vasarą – 98 GWh arba 30 proc. daugiau nei vidutiniškai šią vasarą per savaitę. Dujų 

kainos, kaip ir visoje Europoje, Lietuvoje pastarąją savaitę augo (21 proc.). Benzino vidutinė 

kaina Lietuvoje (1,77 Eur/l) lyginant su Baltijos šalimis ir Vokietija išlieka mažiausia. 

Vidutinė rugpjūčio 22–25 d. elektros kaina Lietuvoje buvo 503 EUR/MWh arba 1,4 proc. 

mažesnė nei rugpjūčio 12–18 d., kai ji siekė 510 EUR/MWh. Latvijoje kainos mažėjo truputį lėčiau 

– 1,38 proc. iki 502 EUR/MWh (nuo 509 EUR/MWh). Beveik visomis dienomis Latvijos elektros 

kainos buvo identiškos Lietuvos kainoms. Estijoje kaina mažėjo net 22 proc. iki 367 EUR/MWh 

(nuo 470 EUR/MWh). 

 
Elektros gamyba Lietuvoje didėjo 9,74 proc., lyginant su praėjusia savaite ir siekė 98 

GWh. Augo vėjo ir šiluminių el. gamybos dalis bendroje gamyboje. Tai didžiausia savaitinė 

gamyba šią vasarą ir 30 proc. daugiau nei vidutiniškai šią vasarą per savaitę. Pagrindinė 

priežastis – keturias dienas veikęs Elektrėnų 9 blokas. 

Importuojama elektros dalis mažėjo nuo 65 proc. iki 60 proc. viso poreikio. Importas iš 

ketvirtos Švedijos kainų zonos didėjo 5,82 proc.. NordBalt jungtimi – importuota 114,5 GWh 

elektros. Per Latvijos jungtį importas augo ženkliai (180,87 proc.) ir siekė 63,9 GWh. Pagrindinės 

to priežastys: pradėjusi veikti Rygos šiluminė elektrinė, taip pat pilnai veikiančios Estijos skalūnų 

elektrinės. Praėjusią savaitę Estija pasigamino elektros energijos daugiau nei suvartojo ir 

eksportavo. Per LitPol Link elektros balanse importą pakeitė eksportas. Eksportuota 34,2 GWh. 

Tuo tarpu, Vokietijoje vidutinė kaina per minimą savaitę augo 17,4 proc. ir pasiekė 533 

EUR/MWh – 30 EUR daugiau nei Lietuvoje. Lenkijoje vidutinė elektros kaina irgi augo (28 proc.) 

ir siekė 339 EUR/MWh (lyginant su 265 EUR/MWh kaina savaite prieš). 

Pastarąją savaitę vidutinė TTF dujų kaina pabrango 21,3 proc. (nuo 222,8 Eur/MWh 

rugpjūčio 12 – 18 d., iki 270,43 Eur/MWh rugpjūčio 19 – 25 d.). Nord Stream-1 dujotiekis veikė 

20% pajėgumu ir siekė 350 GWh/d. Nepaisant sumažinto dujų tiekimo iš Rusijos, ES dujų 

saugyklos pildomos pagal Europos Komisijos nustatytą grafiką. Šiuo metu užpildymas yra beveik 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga4/
https://www.ena.lt/uploads/Elektros%20gamyba%20Lietuvoje%20rugpjūčio%2019–25%20d.%20(GWh)%200826%20100.jpg
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78,2 proc., tačiau vidutinis dienos užpildymo srautas rugpjūčio 17–23 mažėjo 8 proc.  palyginus su 

rugpjūčio 10–16 dienomis. 

Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas siekia 55,5 proc. , tačiau vidutinis dienos užpildymo 

srautas vis dar mažėja. Rugpjūčio 17–23 dienomis vidutinis dienos srautas mažėjo 91 proc. 

palyginus su rugpjūčio 10 – 16 dienomis. Tai pakoregavo prognozuojamą saugyklos užpildymą 

spalio viduriui 0,3 TWh arba nuo prognozuoto 66 proc. iki 64,7 proc. saugyklos užpildymo. 

Rugpjūčio 19 d. buvo daugiau išimtą iš saugyklos, nei į ją įdėtą. 

 
Lietuvos dujų suvartojimas siekė 208 GWh ir buvo 15 proc. didesnis nei savaitę prieš tai. 

Augusį dujų suvartojimą lėmė jų naudojimas elektros gamybai Elektrėnų 9 bloke (KCB). Dujų 

srautas rugpjūčio 19–24 d. į Lenkiją, lyginant su rugpjūčio 12-17 d. didėjo nuo 199,99 GWh iki 

226,48 GWh. Savaitinis srautas GIPL dujotiekiu didėjo 13 proc. O per Latvijos jungtį siunčiamų 

dujų kiekis mažėjo beveik 18% lyginant su savaite prieš tai. Klaipėdos SGD terminalas veikė pilnu 

pajėgumu. 

 
Nors Lietuvoje aštuonias savaites iš eilės (nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 15 d.) mažėjusios 

vidutinių degalų kainos pradėjo nežymiai augti, benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,765 

Eur/l) lyginant su Baltijos šalimis ir Vokietija išlieka mažiausia. Benzino kaina Lietuvoje 

pirmąkart nuo gegužės mėn. vidurio vėl yra mažesnė už dyzelino vidutinę kainą (1,788 Eur/l). 

Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės duomenų 

apžvalgą, kurią galima rasti čia. 

_______ 

 

SAVAITĖS: 2022 08 26-09 01 ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-IV-1-1 priedas 2022-09-

05.pdf), 

https://www.ena.lt/uploads/Faktiniai%20dujų%20srautai%20Lietuvoje%20rugpjūčio%2011%20–%2024%20d.%20(GWh)%200826%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Degalų%20vidutinės%20kainos%20lietuvoje%20nuo%2001-03%20iki%2008-22%200826%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/2022%2008%2019-25%20Energetikos%20duomenu%20apzvalga.pdf
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga4/
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IS-966/691-IV-2 priedas 

 

LRV 2022-09-02 pranešimas. Lietuva 2050-aisiais: ar galime nuspėti ateitį? 

TN: tn  

 

 
 

„Daugeliui iš mūsų ateitis – per daug abstrakti, labiau esame susitelkę į kasdienių problemų 

sprendimą, ypač dabar – karo Ukrainoje akivaizdoje, tačiau turime žvelgti į ateitį ir susitarti, kokią 

šalį norime matyti po kelių dešimtmečių, kokios turėtų būti vystymosi kryptys, ir ką galime kartu 

padaryti dabar, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų“, – sako Ministrės Pirmininkės patarėjas, 

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050” rengimo koordinatorius Darius Žeruolis. Dvi 

diskusijos „Lietuva 2050“ tema įvyks ir diskusijų festivalyje „Būtent“ rugsėjo 2-3 dienomis 

Birštone. 

Pirmą kartą naudojamas ateities įžvalgų metodas  

Vienos diskusijos tema – „Kokios valstybės norime 2050-aisiais?“. Pasak D. Žeruolio, 

pasaulyje, ypač išsivysčiusiose šalyse stiprėja supratimas, kad būtina ne tik įvertinti praeitį, bet ir 

skirti dėmesio ateities perspektyvai. Apibrėžti Lietuvos viziją artimiausiems keliems 

dešimtmečiams siekiama ir šiuo metu kuriamoje valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2050“. 

D. Žeruolis sako, kad projektuoti Lietuvos ateitį skatina ir globalūs, ir lokalūs iššūkiai: 

„Visame pasaulyje aktualios tokios problemos kaip skaitmenizacija, klimato kaita, geopolitinės 

įtampos, demografinis disbalansas, tačiau turime ir Lietuvai svarbių iššūkių – nuo švietimo 

sistemos, socialinės aplinkos, vertybių kaitos visuomenėje iki ryšių su diaspora. Taigi turime 

galvoti, projektuoti ir kryptingai jau šiandien link tos trokštamos ateities judėti“. Rengiant strategiją 

„Lietuva 2050“ taikomas moksliškai pagrįstas ateities įžvalgų metodas, dar vadinamas strateginio 

prognozavimo metodu. Pasak pašnekovo, šį metodą ne vieną dešimtmetį viešosios politikos 

formavimui taiko tokios išsivysčiusios valstybės kaip Singapūras, JAV, Kanada, Suomija, 

Prancūzija ir kitos. 

Europos Komisija (EK) jau taip pat paskelbė, kad ateities įžvalgos bus integruojamos į ES 

politikos formavimą. „Tad ateities įžvalgų metodas nėra naujas, gana plačiai taikomas, tačiau 

Lietuvoje naudojamas pirmą kartą, – sako D. Žeruolis. – Labai svarbu, kad kurdami strategiją 

pasinaudotume žiniomis, informacija ir moksliniais tyrimais, numatant pagrįstą Lietuvos ateities bei 

galimybių įvairovę“. D. Žeruolis įvardina dar kelis labai svarbius strategijos rengimo aspektus – tai 

įtraukumas ir atvirumas. 

Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“ rengia Vyriausybės kanceliarija, 

bendradarbiaudama su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Vilniaus universitetu ir 

LR Seimo Ateities komitetu. „Šios institucijos atlieka didžiąją koordinacinio darbo dalį, surenka, 

susistemina įvairius duomenis ir informaciją, ruoš ir patį strategijos dokumentą, tačiau siekiama, 

kad procesas būtų atviras, o skirtinguose rengimo etapuose įsitrauktų visuomenė, įvairių jos grupių 

atstovai, skirtingų sričių ekspertai“, – pabrėžė D. Žeruolis. 

Įvardinti keturi galimi Lietuvos ateities scenarijai 2050-iesiems  

Antroje diskusijoje „Keturi Lietuvos 2050 scenarijai: ar ir kaip galime numatyti ateitį?“ 

strategijos rengėjai pristatys rengimo procesą ir keturis skirtingus Lietuvos ateities scenarijus. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-2050-aisiais-ar-galime-nuspeti-ateiti
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Vyriausybės strateginės analizės centro politikos analitikas Justinas Mickus pasakoja, kad 

bendradarbiaujant su įvairių sričių ekspertais, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, 

kultūros, mokslo atstovais „Lietuva 2050“ komanda parengė keturis skirtingus Lietuvos ateities 

scenarijus – kaip Lietuva gali atrodyti susiklosčius skirtingoms tarptautinėms ir vidinėms 

aplinkybėms. 

Pasak J. Mickaus, ateities scenarijų kontūrai buvo suformuoti kovo mėnesį vykusių 

žvalgomųjų dirbtuvių metu ir su įvairių sričių ekspertais gilinami gegužės ir birželio mėnesį 

vykusiose šešiose viešose diskusijose pagal konkrečią valstybės raidai svarbią temą – tai 

geopolitika, visuomenė (demografija, sveikata ir kultūra), švietimas, mokslas ir technologijos, 

ekonomika, aplinkos ir klimato kaita bei valstybės valdysena. Šių keturių ateities scenarijų rėmuose 

rudenį prasidės Lietuvos ateities vizijos kūrimo etapas, kuriame savo siūlymus teiks daugiau kaip 

100 bendrakūrėjų – tai įvairios nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, verslai, įvairios 

įstaigos, išreiškusios norą prisidėti prie strategijos rengimo. 

„Galiausiai apibendrinus surinktą informaciją bus pradėtas rengti valstybės pažangos 

„Lietuva 2050“ strategijos dokumentas bei rekomendacijos dėl veiksmų plano, kurį numatyta 

pateikti Seimui 2023 metų kovo mėnesį“, – numatytus darbus įvardino J. Mickus. 

 

 



 

81 

 

IS-966/691-IV-3 priedas 

 

AM 2022 08 31 pranešimas. Pradedamas rengti Statybos kodeksas remsis statinio gyvavimo 

ciklo stadijomis 

TN: tn  

 

Pradedamas rengti visų statybos sektoriaus dalyvių ilgai lauktas projektas – Statybos 

kodeksas. Jame bus nustatytos aiškios ir nuoseklios statinių projektavimo, statybos bei naudojimo 

taisyklės, atsisakant perteklinio, dubliuojančio, kazuistinio teisinio reguliavimo.  

Kodeksas apjungs visas statinių statybą reguliuojančių įstatymų nuostatas. Tai leis sudėtingą 

statybos procesų biurokratiją pakeisti inovacijomis ir suskaitmeninti, stipriai sumažinti 

administracinę naštą. 

Aplinkos ministerijos parengtame Statybos kodekso koncepcijos projekte pateiktos trys 

alternatyvos. Pritarus Vyriausybei, pasirinkta koncepcijos antroji alternatyva, paremta statinio 

gyvavimo ciklo (SGC) stadijomis, numato vidutinio masto reformą, į Statybos kodeksą perkeliant 

dalį šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatų, kartu siekiant kokybinės jų peržiūros. Antroji 

koncepcijos alternatyva išskiria svarbiausias SGC dalis ir pagal jas apibrėžia Statybos kodekso ir 

peržiūrimų teisės aktų apimtis. 

Pagal šią alternatyvą rengiamas Statybos kodeksas apims projektinių pasiūlymų, statinių 

projektavimo, statybos ir užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir avarijos 

reguliavimą. Rengiant kodeksą taip pat bus aiškiai apibrėžtas įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų 

skaičius bei susiaurintas subjektų, galinčių priimti statybų procesą reguliuojančius norminius 

dokumentus, ratas.  

Siekiant platesnės diskusijos ir didesnio specialistų, ekspertų, visuomenės įsitraukimo 

rengiant Statybos kodeksą Aplinkos ministerija sudarė darbo grupę. Į ją įtraukti Ekonomikos ir 

inovacijų, Kultūros, Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Krašto apsaugos ministerijų, Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos, Kalėjimų departamento, Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento, kitų valstybinių įstaigų atstovai.  

Taip pat joje dalyvauja socialinių  partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir akademinės 

bendruomenės atstovai – Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos 

projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Vilniaus TECH, Kauno 

technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir kiti.  

Darbo grupė dirbs Statybos kodekso projekto ir jo lydimųjų teisės aktų rengimo, derinimo ir 

svarstymo metu. Ji vertins ir teiks pastabas, konkrečius tobulinimo siūlymus pagal antrąją 

koncepcijos įgyvendinimo alternatyvą rengiamam Statybos kodekso projektui, spręs kitus su 

kodekso parengimu susijusius klausimus. Statybos kodekso įgyvendinimui reikalingų teisės aktų 

rengimo eiga bus koordinuojama pagal šios darbo grupės suderintą teisės aktų rengimo planą. Bus 

rengiami vieši klausymai, kad visuomenė galėtų sekti procesą. 

Su Statybos kodekso koncepcija galima susipažinti čia  

*** 

 

Statybos kodeksas 

 

Statybos kodekso koncepcija 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos“, 157.6 punkte numatyta sudėtingą statybos procesų 

biurokratiją pakeisti inovacijomis ir skaitmeninimu, parengiant Statybos kodeksą, kuriame bus 

nustatytos aiškios ir nuoseklios statinių statybos, projektavimo bei naudojimo taisyklės.   

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-rengti-statybos-kodeksas-remsis-statinio-gyvavimo-ciklo-stadijomis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/statybos-kodeksas
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Aplinkos ministerija parengė Statybos kodekso koncepciją, kurioje pateikė tris Statybos 

kodekso įgyvendinimo alternatyvas. Pasirinkta koncepcijos II alternatyva, kuri yra paremta statinio 

gyvavimo ciklo (toliau – SGC) stadijomis ir numato vidutinio masto reformą, į Statybos kodeksą 

perkeliant dalį šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatų, kartu siekiant kokybinės jų peržiūros. 

Statybos kodekso koncepcijos II alternatyva išskiria svarbiausias SGC dalis ir pagal jas apibrėžia 

Statybos kodekso ir peržiūrimų teisės aktų apimtis.  Statybos kodekso koncepcijos II alternatyvai 

pritarė  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.   

Pagal Statybos kodekso koncepcijos II alternatyvą rengiamas Statybos kodeksas apims 

projektinių pasiūlymų, statinių projektavimo, statybos ir užbaigimo, statinių naudojimo ir 

priežiūros, nugriovimo teisinį reguliavimą. Rengiant Statybos kodeksą taip pat bus aiškiai 

apibrėžtas įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų skaičius bei susiaurintas subjektų, galinčių priimti 

statybų procesą reguliuojančius norminius dokumentus, ratas. Statybos kodekso koncepciją galima 

rasti čia.  

Plačiau apie procesą:  

Proceso organizatorius: Aplinkos ministerija 

Proceso dalyviai: architektai, projektuotojai, statybos inžinieriai, statytojai, valstybės 

institucijų atstovai, mokslininkai, politikai, ekspertai, verslininkai ir aktyvūs piliečiai. Proceso 

laikotarpis: 2022 m. – 2023 m.  

Kontaktai:  Dainius Petravičius, 8 695 06732, dainius.petravicius@am.lt; Daiva Vencienė, 

8 616 34857, daiva.venciene@am.lt.    

Vizija: Kokybinė statybos reguliavimo pertvarka, teisinio reguliavimo konsolidacija ir 

perteklinio teisinio reguliavimo atsisakymas.  

Tikslas: Statybos kodeksas, kuriuo būtų siekiama pagerinti statybos procesus, padaryti 

teisinį reguliavimą vientisesnį ir aiškesnį, operatyviau reaguojantį į vykstančius pokyčius ir mažinti 

finansines, žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudas.   

Siekiamas rezultatas - Statybos kodeksas, apimantis teisės aktus (nuostatas), kuriais 

reglamentuojamas projektavimas, statyba ir statinių naudojimas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-29 

_______ 

 

Statybos kodekso koncepcija TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

966/691-IV-3-1 priedas 2022-09-05.pdf), 

 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/STPD/Statybos%20kodeksas/STATYBOS%20KODEKSO%20KONCEPCIJA.pdf
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-rengti-statybos-kodeksas-remsis-statinio-gyvavimo-ciklo-stadijomis
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IS-966/691-IV-4 priedas 

 

EM 2022-09-01 pranešimas. Būsimiems energetikams - 300 eur stipendijos 

TN: tn  

 

 
 

Šiais mokslo metais Energetikos ministerija skiria 20 stipendijų studentams, kurie renkasi 

energetikos studijas. 300 eurų stipendija bus skatinami studentai, kurie 6 aukštosiose mokyklose 

rinksis energetikos sektoriaus specialybes.  

„Energetikos sektorius šiandien yra vienas imliausių inovacijoms ir naujoms 

technologijoms. Elektros energijos suvartojimas Lietuvoje kasmet auga, ir per artimiausią 

dešimtmetį šis sektorius patirs milžinišką transformaciją, tad energetiko specialybė – vienas 

perspektyviausių profesinių pasirinkimų šiandien: energetikų reikės ne tik Lietuvai, bet ir kitoms 

šalims“ – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Tikimasi, kad tikslinės stipendijos motyvuos abiturientus renkantis studijas pasirinkti 

energetikos sritį, kuri yra ypatingai reikalinga valstybei bei stabilizuos studentų skaičių energetikos 

ir su ja susijusių mokslų srityse. 

Nuo 2018 m. pastebimas tendencingas stojančiųjų mažėjimas į energetikos srities studijų 

programas, kas ateityje automatiškai formuoja sektoriaus specialistų trūkumą. Šiuo metu jau 

stebima ypatingai sudėtinga situacija šilumos ūkio sektoriuje – studentai vangiai renkasi šios srities 

programas, aukštosios mokyklos diskutuoja dėl programų likimo, o specialistų Lietuvoje rengimas 

nepakankamas. 

Numatomos stipendijos šių studijų programoms:  

5 Elektros energetikos inžinerija (Vilniaus Gedimino technikos universitetas),  

3 Atsinaujinanti energetika ir 2 Mechanikos inžinerija (Kauno technologijos universitetas),  

3 Nano medžiagų chemija ir fizika (Vilniaus universitetas),  

2 Inovatyvių procesų inžinerija ir 1 Laivybos ir uostų inžinerija (Klaipėdos universitetas),  

po 2 vietas Elektros automatikos įrenginiai (Panevėžio kolegija)  

ir Elektros energetika (Kauno technikos kolegija).  

Studentams, įstojusiems į studijų programas susijusias su veikla energetikos sektoriuje tiek 

universitetuose, tiek kolegijose nuo 2022 m. skiriama 20 tikslinių stipendijų po 300 Eur per mėn. 

Stipendijos gali būti skiriamos tiek pirmosios, tiek antrosios studijų pakopos studentams. Nuo 2023 

m. įstojusiems planuojama skirti 80 stipendijų, nuo 2024 m. įstojusiems – 100 stipendijų. 

Valstybės tikslinės stipendijos skiriamos už mokymosi ir stojimo rezultatus, stipendijas 

skirsto aukštosios mokyklos pagal savo stipendijų tvarkas. 

  

 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/busimiems-energetikams-300-eur-stipendijos
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IS-966/691-IV-5 priedas 

 

GENTVILAS: URĖDIJOS SUSTABDYS BIOKURO BRANGIMĄ 

Valdas Pryšmantas, BNS, 2022 m. rugsėjo 2 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Simonas Gentvilas 

 

Nurodymas miškų urėdijas dalį medienos skirti biokurui ir jį be tarpininkų parduoti 

šilumos gamintojams sustabdys spartesnį šio kuro brangimą, sako aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas.  

Jo teigimu, urėdijos biokurą tiesiogiai parduos už savikainą, be to, jo žaliava nebus išvežta iš 

Lietuvos ar parduota brangiau per tarpininkus. 

„Biokuras, aišku, brangsta, bet jis brangsta ne šešiais-septyniais ar 10 kartų, kaip dujos, o 

dviem kartais. (...) Bet mes sustabdysime brangimą normalia kaina – tai, kas kainuoja urėdijoje 

nukirsti, sumalti, atvežti, tai nebus perteklinio pelno, normalia savikaina. Nes jeigu mes to dabar 

nedarytume, tai yra pavojus, kad nupirkti kelmai, šakos, malkinė, plokštinė mediena bus 

eksportuota arba pakeliui tarpininkai užsidės nemažus antkainius, tai mes tą sukontroliuojame“, – 

penktadienį Vilniuje žurnalistams sakė S. Gentvilas. 

Anot jo, urėdijos įpareigotos biokuro gamybai skirti 20 proc. malkinės medienos ir ją 

tiesiogiai parduoti aukcionuose. 

„Urėdija tampa tiesioginiu biokuro tiekėju, Vyriausybės nutarimu urėdija įpareigota 20 proc. 

malkinės plokštinės medienos parduoti ne kaip žaliavą, bet gaminti iš jos biokurą ir tiesiogiai 

dalyvauti aukcionuose ir tiesiogiai šilumos tiekėjams parduoti perlipant tarpininkus“, – kalbėjo S. 

Gentvilas. 

Ministro teigimu, Vyriausybės nurodyto kiekio turėtų užtekti, nes biokuro dalį rinkoje gali 

padidinti ir medienos perdirbimo įmonės. 

„Užteks tikrai. Lietuvoje sudeginama maždaug 4 milijonai kietmerių biokuro per metus. 

Urėdija pati anksčiau parduodavo 400 tūkst. kietmetrių miško kirtimo atliekų – kelmų ir taip toliau 

– tik dešimtadalį. Didžioji dalis ateidavo po lentpjovių, nes supjausčius rąstą lieka 50 proc. lenktos, 

50 proc. skiedrų, tai dabar mes raginame pramoninkus jas parduoti miestų ir miestelių 

šilumininkams, kad biokuro perteklius pasiūloje ir jis atpigtų“, – aiškino S. Gentvilas. 

Anot jo, urėdijos pagal naująją tvarką jau tiekia biokurą šilumos gamintojams, tam 

naudojama mediena iš teritorijos Rūdninkuose, kur bus įrengiamas karinis poligonas. 

„Dabar jau tai vyksta ir Rūdninkų poligonas, kuriame ruošiama NATO bazė, jos mediena 

bus neparduodama tiesiog aukcionuose, bet pačios urėdijos sumaltas biokuras ir vežamas tiesiogiai 

miestų ir miestelių šilumininkams, be tarpininkų tiesiogiai parduodamas. (...) Už reguliuojamą 

savikainą“, – kalbėjo S. Gentvilas. 

Vyriausybė praėjusį trečiadienį laikinai – dvejiems metams – penktadaliu apribojo medienos 

pardavimų rinką, siekiant didinti biokuro žaliavos pasiūlą šalies elektros ir šilumos gamybos rinkoje 

uždraudus ją įvežti iš Rusijos ir Baltarusijos. 

„Reikia suprasti, kad 15 mln. kietmetrių medienos nebus perkama iš Rusijos ir Baltarusijos, 

nes nenorime mokėti jiems pinigų, tai tie 15 mln. kietmetrių yra deficitas tiesiog, medienos kaina 

didėja, mes per 2-3 kartus apribojame jos eksportą. Interesas yra, kad ji būtų parduota čia 

tiesiogiai“, – penktadienį sakė S. Genvilas. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gentvilas-uredijos-sustabdys-biokuro-brangima.d?id=91136135
https://g4.dcdn.lt/images/pix/simonas-gentvilas-91103387.jpg
https://www.delfi.lt/temos/simonas-gentvilas
https://www.delfi.lt/temos/uredija
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/rudninku-poligonas
https://www.delfi.lt/temos/nato
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Aplinkos ministerijos iniciatyva Vyriausybė birželio viduryje pakeitė prekybos 

valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą, 

keičiantį aukciono ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims rezultatų nustatymo būdą. 

Pagal jį įsigyjant iki 1 tūkst. kietmetrių medienos galima be jokių apribojimų, kitiems 

pirkėjams maksimalus jos kiekis nustatomas atsižvelgiant į jų pirkimo istoriją. Teigiama, kad tai 

apsaugos nuo spekuliacijų rinkoje ir užtikrins žaliavą vietos gamintojams. 

BNS  

 

https://www.delfi.lt/temos/aplinkos-ministerijos
http://www.bns.lt/
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IS-966/691-IV-6 priedas 

 

EUROPA IMASI TAUPYTI IR MAŽINTI ENERGIJOS KAINAS: VIENAS SPRENDIMAS 

KELIA NERIMĄ DĖL LIETUVOS priemonių skirtingose šalyse sąrašas 

 Vytautas Budzinauskas 2022 m. rugsėjo 3 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Europos šalys ieško būdų, kaip nešalti ir neskendėti tamsoje, Rusijai galint bet kada 

užsukti dujas. Tuo metu Europos Sąjungos lygiu svarstoma keisti elektros gamybos 

kainodarą ir taip daryti spaudimą kainoms. Ekspertai perspėja vengti įsikišimo į rinką, nes ir 

Lietuvai, ir euro zonai jis gali virsti rimta krize.  

Taupymas: tamsesnės gatvės ir trumpesnės maudynės 

Europos Sąjungos šalys planuoja sumažinti dujų suvartojimą 15 proc. iki žiemos, jeigu 

Rusija išjungs dujas. Ši valstybė patenkindavo apie 40 proc. Bendrijos dujų poreikio. Lietuvoje 

skelbta, kad ji jau pasiekė minėtą sutaupymo rodiklį (iš esmės dėl trąšų gamyklos „Achema“ 

veiklos ribojimų), tačiau ir čia netrukus turėtų būti pristatytas taupymo priemonių planas. Tuo metu 

kai kurių šalių taikomi taupymo sprendimai apima gana platų spektrą. 

Ekonomistas Žygimantas Mauricas įsitikinęs, kad būtent taupymas yra viena iš efektyvesnių 

priemonių sprendžiant įtampą energijos išteklių rinkoje: trūkstant dujų reikia mažinti jų paklausą. 

Jis teigia, kad Europoje kylančios taupymo iniciatyvos yra teisingas žingsnis. „Tai svarbūs dalykai, 

siunčiamas signalas, ką reikia daryti šiuo metu. Nes dujų neatsiras daugiau šią žiemą. Jie (Rusija) 

neatsuks kranelio šiaip, už nieką. Jie atsuks mainais į kažką – į lojalumą, į prieštaravimą 

sankcijoms. (...) Tai toks dalykas yra teisingas parodant, ką reikia daryti šiuo metu ir kad tai yra 

vienintelis kelias“, – „Delfi“ sakė banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Ž. Mauricas. 

„Delfi“ pateikia pavyzdžius, kokių priemonių dėl taupymo imasi Europos šalys. 

Ribojimai šilumai ir vėsai 

Skirtingai nuo klimato ir metų laiko skiriasi ir priemonės, kurių imamasi. Tarkime, 

Vokietijoje nuspręsta sumažinti minimalią biurų temperatūrą iki 19 laipsnių, nebešildyti kai kurių 

viešųjų pastatų patalpų, praneša „Bloomberg“. 

Inercija suveikia, už tai nekalbėjome apie taupymą anksčiau, bet dabar nėra kur trauktis: 

matyti, kad negrįžta procesai. K. Buinevičius 

Ispanijoje nuspręsta riboti oro kondicionavimo temperatūrą iki 27 laipsnių viešosios 

paskirties pastatuose, daugumoje bendrovių, taip pat oro uostuose ir traukinių stotyse, o žiemą 

nustatyti ne didesnę nei 19 laipsnių šildymo temperatūrą, išimtis būtų taikoma, pavyzdžiui, 

viešbučių numeriams, mokykloms ir ligoninėms. Šalyje norima pareikalauti laikyti uždarytas 

parduotuvės duris, kai įjungtos šildymo ar vėsinimo sistemos. 

Remiantis Italijos žiniasklaida, šalies taupymo plane numatyta žiemą namuose ir biuruose 

sumažinti temperatūrą ir sutrumpinti šildymo valandas, siekiant sumažinti šildymui sunaudojamų 

dujų daugiau kaip 10 procentų. 

Prancūzijos Finansų ministerija, siekdama parodyti pavyzdį, pranešė, kad įjungs šildymą tik 

tuomet, kai temperatūra biuruose bus mažesnė nei 19 laipsnių, ir vėsins tik tada, kai oras įkais iki 

daugiau nei 26 laipsnių. Savo ruožtu „Politico“ skelbia, kad išsamus Prancūzijos taupymo planas 

bus pristatytas šio mėnesio pabaigoje, tačiau jau yra iniciatyvų drausti parduotuvėms palikti atdaras 

duris, veikiant kondicionieriams arba šildymui. 

Paminklai tamsoje 

Prancūzijos kabinetas taip pat norėtų uždrausti šviečiančias reklamas visuose miestuose (tai 

jau taikoma mažesniuose). Iki spalio mėnesio Prancūzijos prekybos tinklai, jeigu taip nurodys 

vyriausybė, užsidarius parduotuvėms išjungs šviečiančias parduotuvių iškabas, o prekybos vietose 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/europa-imasi-taupyti-ir-mazinti-energijos-kainas-vienas-sprendimas-kelia-nerima-del-lietuvos.d?id=91125397
https://www.delfi.lt/temos/rusija
https://www.delfi.lt/temos/achema
https://www.delfi.lt/temos/zygimantas-mauricas
https://www.delfi.lt/temos/luminor
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apsipirkimo piko valandomis bus 30 proc. pritemdytas apšvietimas ir sumažinta temperatūra iki 17 

laipsnių. 

Ispanijoje taip pat numatyta drausti naktinį paminklų ir parduotuvių vitrinų apšvietimą. 

Vokietijoje nutarta uždrausti didžiąją dalį pastatų ir paminklų išorinio apšvietimo. Austrijos sostinė 

Viena įsipareigojo sutaupyti dalį išlaidų pavėlindama žiemos apšvietimo Kalėdų mugėse pradžią. 

Austrijos pietinė kaimynė Italija nakties metu nutarė mažinti apšvietimą viešosiose erdvėse ir 

parduotuvėse. 

Išjungiami prietaisai 

Suomijoje taupymo kampanija įsigalioja spalį, rekomenduojama mažinti laiką, praleidžiamą 

prie skaitmeninių prietaisų. Graikijoje siūloma nelaikyti be reikalo įjungtų kompiuterių. Kaip 

skelbia „Euronews“, Prancūzijoje valstybės tarnautojų bus prašoma būti atsakingesniems ir išjungti 

nenaudojamas šviesas, nepalikti elektronikos budėjimo režimu. 

Šaltas dušas Europai 

Vokietijos šiauriniam Hanoverio miestui energijos krizė tapo šaltu dušu tikrąja žodžių 

prasme, nes nutarta, jog karštas vanduo nebus prieinamas baseinų, sporto salių dušuose, ar tiesiog 

nusiplauti rankoms viešuosiuose pastatuose, praneša BBC. 

Tuo metu fontanai taip pat bus išjungti. Šalyje nutarta nebešildyti nei viešų, nei privačių 

baseinų. 

Danijoje taip pat norima sutrumpinti kasdienį naudojimąsi karštu dušu nuo penkiolikos iki 

penkių minučių. Suomijoje irgi siūloma praustis trumpiau. Švedijoje rekomenduojama pereiti prie 

efektyvesnių vandens čiaupų. 

Skubėti lėčiau 

Suomijoje siūloma dažniau naudotis viešuoju transportu, o vairuotojams – važiuoti 

mažesniu greičiu. Airijos valdžia paragino žmones važiuoti lėčiau, sumažinti šildymo temperatūrą 

būste, o kartu pilti į virdulį tik tiek vandens, kiek tam kartui reikia. Europos Komisija (EK) ir 

Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) jau anksčiau yra rekomendavusios, kaip Europa gali 

sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų, tarp žingsnių yra: naudotis viešuoju transportu, važiuoti 

dviračiu, lėktuvą keisti traukiniu, naudotis automobiliu ekonomiškiau (važiuojant daugiau žmonių), 

sumažinti šildymą ir kondicionavimą. 

Alternatyvūs sprendimai: taupi mada ir Japonijos pavyzdys 

Žiniasklaidoje nušviestas ispanų premjero Pedro Sanchez‘o raginimas darbuotojams 

atsisakyti kaklaraiščio ir taip taupyti energiją – galimai taip sumažinant kondicionavimo poreikį, 

nors jis pats ir nedetalizavo savo siūlymo. 

Atsakingas aprangos pasirinkimas kriziniu laikotarpiu yra mažiausiai dešimtmetį 

skaičiuojantis sprendimas, nes Japonijoje po Fukušimos atominės elektrinės katastrofos ir kilusio 

elektros trūkumo prasidėjo vyriausybinė kampanija „Cool Biz“, skatinanti dėvėti biurui deramą, 

tačiau vasaros karščius lengviau pakelti leidžiančią aprangą, atitinkamai mažinant kondicionierų 

poreikį, rašė BBC. 

Japonų sprendimai gali praversti Europai, primena „Reuters“. Tekančios saulės šalyje, be 

jau minėtos kampanijos, buvo nuspręsta išjungti eskalatorius prekybos centruose, kai kurios 

ministerijos nutarė išjungti savo spausdintuvus. Sporto varžybos buvo perkeltos iš nakties į šviesųjį 

paros metą. Automobilių pramonė keitė pamainas, kad sumažintų krūvį elektros perdavimo tinklui 

piko metu. 

Reaguodama į Rusijos invaziją Ukrainoje ir pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, Europos 

Komisija gegužę pristatė planą „REPowerEU“ pertvarkyti Europos energetikos sistemą tam, kad 

Europos Sąjunga nebebūtų priklausoma nuo Rusijos iškastinio kuro ir kad būtų galima įveikti 

klimato krizę. „Energijos taupymas yra greičiausias ir pigiausias būdas įveikti dabartinę energetikos 

krizę ir sumažinti sąskaitas“, – teigia EK. 

Jeigu būtume pasistatę atominę, tada galėtume kažką kalbėti, bet dabar turime kaip pelė po 

šluota tyliai tupėti Ž. Mauricas 

Lietuvos energetikos didžiausia problema – elektra 

https://www.delfi.lt/temos/europos-komisija
https://www.delfi.lt/temos/tarptautine-energetikos-agentura
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajunga
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Energetikos ministerija komentavo „Delfi“, kad jos parengtas energijos taupymo priemonių 

planas, kurį numatoma pristatyti rugsėjį, apima taupymo priemones, joms skirtą finansavimą bei 

rekomendacijas privačiam sektoriui ir gyventojams. 

Planas parengtas, be kitų, remiantis Europos Komisijos, Tarptautinės energetikos agentūros 

bei Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijomis. „Energetikos ministerijos atlikta analizė 

rodo, jog didžiausius energetinius nuostolius patiriame dėl senos statybos ir žemo energetinio 

efektyvumo pastatų bei ilgus metus nevykusių investicijų. Tad didžiausią taupymo efektą duotų 

energijos nuostolių mažinimas, investicijas į pastatų energetinį efektyvumą derinant su greito 

poveikio taupymo priemonėmis“, – teigia energetikos ministro patarėja Vita Ramanauskaitė. 

Pasak ministerijos, 2014-2020 metais viešųjų pastatų atnaujinimui buvo numatyta 113 mln. 

eurų valstybės paramos per įvairias finansavimo priemones, tačiau panaudota mažiau nei 

dešimtadalis – vos 9 mln. eurų. 

Kauno technologijos universiteto (KTU) docentas Kęstutis Buinevičius, komentuodamas 

taupymo galimybes Lietuvoje ir Europoje, sako, kad vieno paprasto sprendimo, mažinančio 

sąskaitas už energiją, nėra, tačiau galima sutaupyti derinant įvairias taktikas. Anot eksperto, 

svarbiausia yra teisingi įpročiai. Deja, ankstesnės žemos kainos tiesiog „užmigdė“ valstybes, iš čia 

ir kilusi inercija. 

K. Buinevičius teigia, kad Europos šalių situacija energijos atveju nėra identiška. Tarkime, 

kai kurioms valstybėms kyla apsirūpinimo dujomis problema. Lietuva su Klaipėdos suskystintųjų 

gamtinių dujų (SGD) terminalu šios sunkumo neturi, nors ir yra kita problema – dujų kaina. 

„Šilumos tiekimas bus užtikrintas. Dabar yra tokių verkšlenimų per televiziją, kad va, matai, 

Vilnius ruošiasi kūrenti mazutą. Taip, ruošiasi kūrenti ir reikia tą daryti. Taupant pačių gyventojų 

pinigus. Kalbant ekologine prasme – tai yra taršesnis kuras. Bet noriu paklausti: ar kas nors 

pasižiūrėjo, ar kare Ukrainoje labai didelė ekologija, labai ten žiūri išmetimus, normas, emisijas? 

Mes, Europa gyvename karo sąlygomis. Tai gal galime kelis mėnesius sau leisti pakūrenti ne tokį 

švarų kurą, mazutą, dyzeliną?“, – sako K. Buinevičius. 

Sunkiausias dalykas – naujų įpročių išsiugdymas. K. Buinevičius 

Vertindamas galimybes namuose sutaupyti šilumą, jis sakė, kad vienas iš variantų, tai pagal 

galimybes ieškoti pigesnio kuro – malkos, granulės. „Bet ne visi tą gali padaryti. Kitas dalykas – 

įprantame išeidami iš kambario užgesinti šviesą, tas pats su šildymu: eini miegoti, išjungi 

televizorių, apšvietimą, bet lygiai taip pat termostatą pastatai į padėtį 1 ar 2, kur sumažins 

temperatūrą tame kambaryje“, – teigė K. Buinevičius. 

Kalbant apie nedideles investicijas – išeitis yra langų sandarinimas, nes tai yra potencialiai 

didžiausia šilumos spraga pastatui. „Plastikiniai langai per laiką pasidaro nesandarūs. Kas keičiasi 

langus Lietuvos klimato zonoje, turėtų būti ne mažiau kaip 3 stiklų, arba dviejų paketų, langai (...). 

Galima pagerinti situaciją klijuojant specialias plėveles ant stiklų – plėvelės, kurios atspindi šilumą 

atgal į kambarį“, – kalbėjo docentas. 

Dar vienas sprendimas yra izoliaciniai ekranai už radiatoriaus. „Termovizorinės nuotraukos 

rodo, kad senesnės statybos namuose galima iš išorės matyti, kurioje vietoje stovi radiatorius, tai 

yra, šiluma labai stipriai persiduoda per sieną. Visus taupymo būdus sudėjus į krūvą galima 

sutaupyti kažkiek tos energijos – sutaupymas gali būti 10-15 proc.“, – pridūrė ekspertas. 

 Termovizinė nuotrauka, radiatorius 

Kaip efektyviausią būdą, galinti net 40-60 proc. sumažinti šilumos sąnaudas, jis įvardijo 

pastatų šiltinimą, šildymo sistemų renovaciją. 

https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/vita-ramanauskaite
https://www.delfi.lt/temos/ktu
https://www.delfi.lt/temos/kestutis-buinevicius
https://www.delfi.lt/temos/sgd
https://g3.dcdn.lt/images/pix/verslas-10283-91137201.jpg
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Elektros atžvilgiu, sako pašnekovas, situacija Lietuvoje išties sudėtinga. Daug metų nebuvo 

skirta dėmesio generacijai, nepriklausančiai nuo gamtos sąlygų. „Sunkiausias dalykas – naujų 

įpročių išsiugdymas. Tai, pavyzdžiui, nepalikti veikiančių televizorių, kompiuterių, kada jie 

nenaudojami, nes yra šeimų, kur televizorius įjungiamas ir išjungiamas tik vakare – toks foninis 

veikimas. Lygiai taip pat su kompiuteriu ar kitais prietaisais“, – pataria K. Buinevičius. 

 
Svarstydamas apie taupymą savivaldos, miestų lygiu, jis neatmetė galimybės, kad naudingas 

ir aukščiau minėtas paminklų apšvietimo mažinimas. Tačiau visur būtinas protingumo kriterijus. 

„Šiuolaikinės LED`inės lempos leidžia sumažinti apšviestumą. Žmogus nelabai pajaus, vizualiai 

atrodys gal šiek tiek tamsiau, bet elektros sutaupys, pavyzdžiui, 20-30 proc. O tai nėra maži pinigai 

miestų apšvietimo. (...) Bet turi būti išlaikytas saugumas: saugu turi būti keliauti naktį“, – sako jis. 
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Anot eksperto, taupymas svarbus ir ekologijai: ne tik išlaidas sumažina, bet ir sušvelnina 

poveikį gamtai, kadangi reikės mažiau kuro deginti elektros ar šilumos gamybai. „Tas žmonių 

sąmoningumas – ir per pinigus, ir auklėjant, aiškinant, labai svarbu. (...) Manau, kad ta inercija 

suveikia, todėl nekalbėjome apie taupymą anksčiau, bet dabar nėra kur trauktis, matyti, kad negrįžta 

procesai. Jau reikia imtis taupymo priemonių“, – kalbėjo K. Buinevičius. 

Manau, kita žiema bus geresnė Ž. Mauricas 

Intervencija: kainodaros reguliavimo tikslai ir iššūkiai 

„Mes, Komisija, dabar rengiame skubią intervenciją ir struktūrinę elektros rinkos reformą“, 

– sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Slovėnijoje rugpjūčio pabaigoje 

anonsuodama struktūrinę reformą, skirtą kovai su aukštomis energijos kainomis. 

Elektros kainas Europos rinkoje lemia brangiausias energijos šaltinis, kurio reikia gamybai, 

– šiuo metu tai yra dujomis kūrenamos elektrinės. Dėl karo Ukrainoje didmeninės dujų kainos 

šoktelėjo, todėl pabrango ir elektra. 

Reformuojant Europos elektros rinką būtų galima peržiūrėti šį vadinamąjį ribinės kainodaros 

mechanizmą (angl. merit order mechanism) ir sudaryti sąlygas vartotojams mokėti mažiau už 

pigesnę elektrą, pagamintą naudojant saulės ir vėjo energiją, primena ELTA. 

Kai kurie ekspertai suabejojo ar net sukritikavo tokius planus. 

„Luminor“ vyriausiasis ekonomistas sako, kad Europos Sąjungoje komunikuojamos dvi 

viena kitą paneigiančios žinios. „Viena vertus, sako „mums reikia sutaupyti, kitaip mums gali 

pritrūkti apskritai dujų“, galbūt net ir elektros rinkoje gali kilti tam tikrų iššūkių, jeigu bus šalta 

žiema. Kita vertus, jie sako „mes imsimės priemonių kainų augimui sustabdyti“. Tai yra vienas kitą 

paneigiantys teiginiai ir čia yra viena iš didžiausių nelaimių visos Europos Sąjungos ir jos 

biurokratijos. Nes jeigu jau buvo pereita prie rinkos dėsnių, tai rinka turėtų save ir susireguliuoti“, – 

kalba Ž. Mauricas. 

Man atrodo, kad gerokai paprasčiau būtų tiesiog imti ir subsidijuoti neturtingiausius 

gyventojus M. Nagevičius 

Anot jo, energijos trūkumo ir kainų šokas gali būti skausmingas daliai valstybių ir sektorių, 

tačiau galima būtų paremti juos kitais būdais, tarkime, gyventojų vienkartinėmis išmokomis, keliant 

pensijas ar pan. Anot jo, reguliuojant kainas paklausa nemažėja, ji sumažėja vartotojams įvertinus 

kainas, kurios pasiekia konkretų aukštą lygį. „Savanoriškas susimažinimas nėra toks tvarus ir 

nebūtinai toks efektyvus. Vis tiek pagrindinė paskata yra kaina. Susimažinimas labai greitai ateina, 

kai pamatai, kad kaina išaugo 3-5 kartus. Ypač tos kainos turėtų kilti Vakarų Europos šalyse, kurių 

gyventojai yra labiau pasiturintys, tikrai sugebės sumokėti. Nenueis ten į restoraną kelis kartus, 

kažkiek ekonomika pristos, bet tai būtų laikinas šokas“, – teigia Ž. Mauricas. „Trūksta, pavyzdžiui, 

10 proc. dujų, tai turime bent 10 proc. susimažinti vartojimą. Kaina signalizuoja, kad reikia mažinti 

vartojimą“, – pabrėžia jis. 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas (LAIEK) Martynas 

Nagevičius prognozuoja, kad sprendimas veikiausiai reikalaus gamtinių dujų subsidijavimo iš jų 

elektrą generuojantiems gamintojams. Tuomet esą kils subsidijų dydžio problema, nes kiekvienas 

gamintojas skirtingas. „Antras klausimas yra – kaip padaryti, kad dujų, vartojamų elektros gamybai, 

subsidijavimas nepadidintų dujų vartojimo ir nepagilintų galimos dujų trūkumo žiemą Europoje 

problemos?“, – klausia ekspertas. „Man atrodo, kad gerokai paprasčiau būtų tiesiog imti ir 

pasubsidijuoti neturtingiausius gyventojus, kiekvienam jų suteikiant po kelis šimtus eurų 

kompensaciją. Būtų gerokai paprasčiau“, – svarsto M. Nagevičius feisbuko įraše. 

 Martynas Nagevičius 

https://www.delfi.lt/temos/ursula-von-der-leyen
https://www.delfi.lt/temos/laiek
https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://g4.dcdn.lt/images/pix/martynas-nagevicius-89868269.jpg
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Ekonomisto Ž. Maurico teigimu, Europa dabar laiko egzaminą, kurio rizikuoja neišlaikyti, 

nes galimos subsidijos dujoms paskatins elektros gamybą iš jų ir tuomet išaugs dujų kaina kitiems 

vartotojams, pavyzdžiui, pramonei. Anot jo, gali kilti ir subsidijų „karas“, kai kiekviena valstybė 

varžysis vis daugiau kompensuodama dujų kainą, o pastaroji išaugs iki nesuvokiamų aukštumų. 

„Bus tampymas paklodės iš vienos į kitą pusę ir tada tos šalys, kurios turės didesnio fiskalinio 

rezervo, jos galės daugiau subsidijų teikti. Prasidės konkurencija tarp skirtingų šalių, toks realiai 

susiskaldymas (...). Čia yra geopolitinis žaidimas, nes Rusija to ir siekia, kad Europos Sąjunga 

pradėtų subsidijų „karą“, viena šalis pradėtų kovoti su kita ir tada, aišku, prasidės „skaldyk ir 

valdyk“, nes kai nenori mažinti vartojimo, viliesi, kad gausi kažkokį lašelį dujų ar molekulę iš 

Rusijos“, – sako Ž. Mauricas. 

Galiausiai jis atkreipia dėmesį į galimą pavojų Lietuvai, leisdamas suprasti, jog elektrą 

eksportuojančios šalys turi galimybę jos neparduoti, savo ruožtu, perkančiosios valstybės neturi 

galimybės nepirkti. Jis priminė Norvegijos pavyzdį, kai ji perspėjo apribosianti elektros eksportą, 

jeigu žemiau tam tikro lygio nuslūgs hidroelektrinių rezervuarai. 

Europa gyvena karo sąlygomis. Tai gal galime kelis mėnesius sau leisti pakūrenti ne tokį 

švarų kurą? K. Buinevičius 

„Pralaimėtų visos šalys, nes rinka yra efektyviausias mechanizmas, bet trumpuoju 

laikotarpiu laimėtų Norvegija, tarkime, uždaro arba apriboja eksportą (elektros – red.), reiškia, 

kaina jų šalyje sumažėja, nes jie turi perteklinius gamybinius pajėgumus, pakyla kaina Švedijoje. 

Bet jeigu švedai, tarkime, tą patį pradeda daryti, tai tada čia kaip tas žaidimas: aplink sustatytas 

kėdes eina žmonės ir staiga – signalas: visi sėdasi ir vienam žmogui neužtenka kėdės. Tai Lietuva ir 

yra šalis, kuriai neužtektų „atsisėsti“, nes mes esame priklausomi“, – įspėja ekonomistas, 

pridurdamas, kad tuomet šalis gyventų „su žvakėmis“ arba turėtų prašyti elektros iš kaimynų. 

„Jeigu būtume pasistatę atominę, tada galėtume kažką kalbėti, bet dabar turime kaip pelė po šluota 

tupėti tyliai ir tikėtis, viltis, kad kaip tik Europos Komisija nesubsidijuos arba subsidijuos kiek 

įmanoma mažiau tam, kad rinka padarytų savo, kad nukristų vartojimas“, – kalba Ž. Mauricas. 

 Žygimantas Mauricas  

Jo teigimu, gali susidaryti įspūdis, kad dabar savotišku priešu tapo pati rinka ar tiekimo 

rinkos liberalizavimas Lietuvoje, nors tai netiesa. „Bandoma kai kurių politikų ir ekonomistų 

formuoti įspūdį, kad čia kažkokia bloga struktūra, bet kaip minėjau, jeigu mes išeisime iš jos, tai 

Lietuva bus ta šalis, kuriai neužteks kur atsisėsti. Mes gi nesame Norvegija ar Prancūzija“, – 

komentavo ekonomistas. 

„Luminor“ ekonomisto teigimu, visuotinis kompensavimas yra šakos pjovimas, ant kurios 

sėdi Europos Sąjunga, „čia tiesiog yra populizmo viršūnė ir savidestrukcinis mechanizmas ir tą yra 

pasakęs kelis kartus Tarptautinis valiutos fondas (TVF)“. 

Priminsime, fondas rekomendavo Europos vyriausybėms leisti aukštoms energijos kainoms 

didinti gyventojų taupymo motyvaciją, o kartu patarė padėti skurdžiau gyvenantiems namų ūkiams. 

Taigi, siūloma pakeisti plataus masto priemones (mokesčių karpymą, kainų kontrolę ir t.t.) tiksline 

pagalba. 

TVF pažymėjo, kad kai kur taikomos visuotinės paramos priemonės palaiko aukštą 

energijos paklausos lygį ir, atitinkamai, dideles kainas. 

Rusija to ir siekia, kad Europos Sąjunga pradėtų subsidijų „karą“ Ž. Mauricas 

Ž. Mauricas įspėja, kad neatsakinga intervencija gali sukelti ypač aštrią krizę Europoje. 

„Fundamentali priežastis – trūksta dujų. Kad ir kaip tu kompensuotum, jų daugiau nuo to neatsiras. 
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Tad vienintelis šansas subalansuoti rinką – vienintelis – yra sumažinti vartojimą artimiausius metus, 

gal kelis metus, priklauso, kokia žiema ir kaip seksis (ieškoti Rusijos dujų – red.) alternatyvos. 

Tikiu, kad greičiau susitvarkys iš tikrųjų, jeigu nekiš pagalių į ratus. Manau, kad kita žiema bus 

geresnė“, – prognozuoja jis, jau dabar sakydamas, kad dėl dujų tiekimo „panika sukelta kiek 

didesnė“ negu tam yra pagrindo. 

Anot jo, tuo atveju, jeigu kiltų minėtas subsidijų „karas“, didžiulės sumos iškeliaus už 

Europos ribų tai pačiai Rusijai, kurios pajamas iš energijos išteklių taip nori sumažinti Europos 

Sąjunga. „Visa krizė užsitęs, jeigu mes toliau subsidijuosime. Ir tada ta krizė peraugs į viešųjų 

finansų krizę, visiškai išsibalansuos ekonomika. Jeigu subsidijos bus finansuojamos pinigų 

spausdinimu, jeigu centriniai bankai supirkinės pietų Europos šalių obligacijas ir jos dalins 

subsidijas, pavyzdžiui, Italija, tai tada euras „važiuos“ žemyn, tada taps dar didesnė importuojama 

infliacija, ir tas užburtas ratas tęsis. Visa euro zona gali patirti didžiulę krizę“, – analizuoja 

ekonomistas. 

 
_______ 

 

ATEINANTIS RUDUO ATNEŠ DIDELIŲ IŠŠŪKIŲ: AVULIS PASIŪLĖ DAR VIENĄ 

IŠEITĮ PIGESNIAM ŠILDYMUI 

 Raminta Rakauskė, 2022 m. rugpjūčio 29 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Kompensacijos elektrai nustatant „lubas“ ir šildymo kaštų mažinimas naudojant 

biokurą, – tokius patarimus valdžiai, kaip suvaldyti rudenį laukiančią situaciją ir brangymetį, 

davė ekonomistai ir verslo atstovai. Pasak jų, netrukus laukia grįžimas į realybę, kurioje 

atlyginimai neaugs taip sparčiai.  

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis tikino, kad pirmiausia reikėtų 

pripažinti, kad valdžia ir daro tai, ką turėtų daryti, stengiasi padėti gyventojams. 

„Jau pavasarį buvo priimtas antiinfliacinis paketas ir kainų kompensavimui, ir papildomoms 

investicijoms į atsinaujinančią energetiką. Matome, kad dabar ir kitų metų biudežete svarstoma dėl 

papildomo milijardo. Tas mechanizmas, kaip kompensuoti (elektros kainas – red.), irgi turi būti 

išmintingas. Turbūt turi būti visiems gyventojams numatytas kažkoks kiekis, gal 100 

kilovatvalandžių per mėnesį, kur kainos turėtų būti fiksuotos, bet negali kompensuoti visko ir ne tik 

dėl to, kad kainuos daug, bet kaina turi būti jaučiama, nes tada atsiranda paskatos investuoti. Ar 

būtų buvęs toks investicijų bumas į saulės elektrines, jeigu kainos būtų nepakilusios? Turbūt, kad 

ne“, – sakė jis. 

 Nerijus Mačiulis 

Ekonomistas užsiminė, kad elektros kainos turėtų būti kompensuojamos ne tik gyventojams, 

bet ir tam tikroms įmonėms. 

„Kažkokia dalis elektros energijos turi būti kompensuota, nes su tokiomis kainomis, kurias 

matome biržose, tikrai bus ir nemokumo atvejų, ir bankrotų, ir atleistų darbuotojų. O gyventojams 

patarčiau labai nepanikuoti, vis tik Lietuvos ekonomika yra gerokai geresnėje būklėje, 

konkurencinga, gerokai labiau subalansuota, nei buvo prieš finansų krizę. <…> Laukia grįžimas 
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prie realybės, prie lėčiau augančių atlyginimų, galimo nedarbo lygio išaugimo, bet tai nebus labai 

dramatiška situacija“, – sakė jis. 

 Aryvdas Avulis 

Verslininkas Arvydas Avulis kalbėjo, kad Lietuvai reikėtų kuo skubiau didinti elektros 

energijos gamybos pajėgumus, o jų yra įvairių, ne tik saulė ir vėjas. 

„Dar vienas dalykas, ką galima nesunkiai padaryti – šildymo sezonas artėja ir gali būti, kad 

mes ir vėl turėsime rekordines kainas, nors pati valstybė valdo apie 70 proc. Lietuvoje esančių 

miškų ploto. Jeigu būtų daugiau naudojama biokuro... tai tikrai nėra sudėtinga padaryti, nes 

valstybė gali reguliuoti biokuro kainas“, – svarstė jis. 

„Ar mes visiems sumokėsime kompensacijas, ar kursime labai efektyvią šilumos gaminimo 

infrastruktūrą, man atrodo akivaizdu, kuris sprendimas yra geresnis, nes kompensacijų reikės ir 

kitąmet, o jei sukursime infrastruktūrą, jų kitąmet nereikės“, – sakė verslininkas. 

Apie tai, kokios strategijos derėtų imtis valdžiai, pasisakė ir Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. 

„Lyginant 2008 m. krizę, kai neturėjome euro, kai nebuvo galimybės skolintis pigiau arba 

gauti rezervus, o skolinomės už dideles palūkanas, manau, kad finansinis rezervas yra labai svarbus 

ir iš anos krizės turėtume išmokti vieną dalyką – stabdyti vystimasį nėra gerai, ekonomika nukrenta. 

Geriau palaikyti įsuktą smagratį, kuris buvo 2020-2021 m., kai rodikliai buvo geriausi eksporto 

prasme“, – sakė atstovas. 

 
_______ 

 

KAIP TAUPYTI ŠILUMOS ENERGIJĄ DAUGIABUČIUOSE: EKSPERTAI ŽADA IKI 50 

PROC. MAŽESNES SĄSKAITAS 

DELFI.lv 2022 m. rugpjūčio 28 d. www.delfi.lt, 

TN: tn https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-50-

proc-mazesnes-saskaitas/  

 

Dauguma patarimų, susijusių su energijos išteklių taupymu, būna skirti privačių namų 

savininkams. Granulės, medžio drožlės ir šilumos siurbliai vietoj dujinių katilų, saulės 

baterijos vietoj elektros linijų ir vieno tinklo transformatorių, rašo RusDelfi.lv. Tačiau ką 

daryti daugiabučių namų gyventojams? Ar jie netaps artėjančios energetikos krizės įkaitais?  

Energijos kainos ir toliau kyla, o daugelis centralizuoto šilumos tiekimo įmonių didina 

tarifus. Todėl klausimas, kaip optimizuoti šilumos suvartojimą ir už šildymą mokėti mažiau, yra 

kaip niekada aktualus. Egzistuoja nemažai efektyvesnio energijos vartojimo priemonių, kuriomis 

galima gerokai sumažinti energijos suvartojimą ne tik privačiuose, bet ir daugiabučiuose namuose, 

prijungtuose prie centralizuoto šildymo. Kaip žinome, pati ekologiškiausia, pigiausia ir 

nepriklausoma energija yra ta, kurios mes nesuvartojome. „LV portals“ dalijasi ekspertų patarimais. 

AB „Rigas siltums“ (RS) valdybos pirmininkas Normundas Talcis per seminarą „Kaip 

protingai sumažinti šildymo išlaidas daugiabučiuose namuose?“ trumpai papasakojo apie bendrovės 

pasiekimus didinant energijos vartojimo efektyvumą ir nuo iškastinio kuro pereinant prie 

atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Visų pirma, jis teigė, kad RS įrengti automatiniai katilai 

reguliuoja kambario temperatūrą pagal temperatūrą lauke. Prieš kurį laiką anglimis kūrenamos 

katilinės buvo pertvarkytos į dujines, tačiau dabar jos pamažu pereina prie medžio drožlių. Šiuo 

metu Rygoje 50 proc. šilumos pagaminama kūrenant medžio drožles. Modernizuota daugiau kaip 

62 proc. šilumos tinklų. Nuo įmonės veiklos pradžios bendri šilumos nuostoliai sumažėjo tris 
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https://www.delfi.lt/temos/arvydas-avulis
https://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-50-proc-mazesnes-saskaitas/
https://lsta.lt/aktualijos/kaip-taupyti-silumos-energija-daugiabuciuose-ekspertai-zada-iki-50-proc-mazesnes-saskaitas/
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kartus. Tačiau centralizuotas šildymas yra bendra sistema, kurioje dalyvauja ne tik gamintojas, bet 

ir galutiniai vartotojai. 

„Ateina laikas, kai gyventojai turi imtis rimtesnių veiksmų, kad sumažintų energijos 

vartojimą, – pabrėžė N. Talcis. – Kuo mažiau energijos sunaudosime, kuo mažiau sunaudosime 

dujų, tuo mažiau medžių iškirsime ateityje.“ 

Patalpos temperatūros sureguliavimas 

Seminaro metu RS mokymų centro vadovas Valdis Varavas paaiškino paprasčiausius 

dalykus, kurių galima imtis per trumpą laiką, kad butuose sumažėtų energijos suvartojimas. 

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios egzistuoja galimybės reguliuoti kambarių temperatūrą. 

Ekspertas patarė pagalvoti apie termostatą, kuris, keisdamas šilumnešio srautus radiatoriuje, 

automatiškai palaiko pastovią patalpos temperatūrą. 

Yra daugiabučių namų, kuriuose tradiciškai buvo naudojama vienvamzdė radiatorių 

prijungimo sistema – sovietų laikais joje dažnai būdavo įrengiami vožtuvai, leidžiantys reguliuoti 

šilumos tiekimą. Sureguliuoti šiuos sovietinius vožtuvus yra įmanoma, bet labai sunku. Todėl 

ekspertas rekomenduoja šiuos vožtuvus pakeisti modernesniais įrengimais. 

Tačiau didelis vienvamzdės sistemos privalumas yra tas, kad ji paprastai turi apylanką, 

kurios nereikia įrengti. Jei tokios aplinkinės linijos nėra, ją reikėtų sumontuoti, nes be jos 

neįmanoma modernizuoti sistemos. Kita vertus, dvivamzdėje šildymo sistemoje, kurioje įrengtas 

termostatinis vožtuvas, apylankos prie radiatorių nereikia. 

Termostatinio vožtuvo įrengimas 

Jei vienvamzdėje sistemoje radiatorius jau turi apylanką, tai kitas žingsnis bus įrengti 

termostatinį vožtuvą, kurį sudaro dvi dalys – reguliuojamas vožtuvas ir termostatas. Tai yra du 

pagrindiniai komponentai, leidžiantys reguliuoti šilumos energiją bute. Be šių prietaisų reguliuoti 

bute šildymą yra neįmanoma. 

Rinkoje siūlomi termostatiniai vožtuvai yra labai įvairūs tiek savo kaina, tiek 

funkcionalumu. Parduotuvėse galima aptikti daugiau kaip 50 rūšių termostatų, aiškino V. Varavas. 

Paprasčiausias variantas – rankiniu būdu reguliuojamas termostatas su skaičiukais, reiškiančiais tam 

tikrą kambario temperatūrą. Pavyzdžiui, „3“ gali reikšti, kad kambaryje yra 20 laipsnių šilumos, bet 

ne visada. Įsigiję termostatinius vožtuvus, išanalizuokite instrukciją, kurioje būna nedidelė lentelė, 

rodanti, ką reiškia kiekvienas skaitmuo. 

Jei galite sau leisti šiek tiek modernesnę įrangą, temperatūrą galima nustatyti skaitmeniniu 

būdu. Dabar taip pat galima įsigyti išmaniųjų termostatų, kurie leidžia temperatūrą reguliuoti 

nuotoliniu būdu – mobiliuoju telefonu. 

Ant radiatorių turi būti dalikliai 

Kita galimybė taupyti ir skaičiuoti šilumos suvartojimą trumpuoju laikotarpiu – įrengti 

individualius šilumos paskirstymo prietaisus (daliklius). Tai elektroninis prietaisas, montuojamas 

tiesiai ant radiatoriaus ir rodantis, kiek šilumos buvo suvartota per mėnesį ar ilgesnį laikotarpį. 

Daliklius reikia įrengti ant kiekvieno šildymo elemento (radiatoriaus), kuris gali būti 

pagamintas tiek iš plieno, tiek iš ketaus ar aliuminio. Tai galima daryti tiek naujuose, tiek senuose 

pastatuose. 

„Dalikliai pradeda mąstyti už mus – jie skaičiuoja šilumą, kurią išskiria konkretus patalpos šildymo 

elementas“, – aiškino specialistas, pridurdamas, kad tai nėra šilumos skaitiklis. 

Daliklis – proporcingumo matuoklis 

Tačiau ši sistema turi ir kitą pusę – dalikliai neskaičiuoja suvartotų kilovatų, o matuoja juos 

dalimis“, – teigė V. Varavas. 

Dalikliai yra proporcingumo skaitikliai, kurie būna prasmingi tik tuo atveju, jei tokie 

prietaisai yra įrengti visuose pastato radiatoriuose. Individualūs šilumos paskirstymo prietaisai 

(dalikliai) yra tokie matuokliai, kurie dviem jutikliais nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos 

fiksuoja, kada, koks ir kiek laiko buvo temperatūrų skirtumas tarp šildymo elemento (radiatoriaus) 

ir šildomos patalpos. Šią informaciją prietaisas paverčia dalikliais arba vartojimo vienetais, kuriais 

remiantis apskaičiuojamos šildymo sąnaudos. Fizinę prasmę šie matavimo duomenys įgauna 

mėnesio pabaigoje, kai surenkami visų atskirų šilumos daliklių rodmenys ir sužinoma, kiek šilumos 
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energijos, skirtos šildymui, buvo suvartota visame pastate. Atlikus tam tikrus skaičiavimus, 

kiekvienas buto savininkas gauna sąskaitą už savo suvartotą šilumą. 

Matuoti proporcingumą tikslinga tik tuo atveju, jei tokie prietaisai įrengti visuose pastato 

radiatoriuose, pabrėžia RS. Be to, visi radiatoriai turi būti reguliuojami, taip pat turi būti 

matuojamas bendras pastato šilumos suvartojimas. 

Taip pat svarbu balansuoti stovus 

Tikrinti (verifikuoti) individualius šilumos paskirstymo prietaisus nereikia. Naudojant šias 

paprastas gudrybes, šilumos suvartojimą visame pastate galima sumažinti keliasdešimt proc. 

V. Varavas pridūrė, kad pastatuose labai svarbu įdiegti stovų balansavimo sistemą. 

Termovožtuvai dirba automatiniu režimu, ir stovai turi veikti kartu su jais tuo pačiu režimu, nes 

kitaip sąnaudos nesikeis ir skaičiai nerodys sutaupytos energijos. 

Termovožtuvai dirba automatiniu režimu, ir stovai turi veikti kartu su jais tuo pačiu režimu, 

nes kitaip sąnaudos nesikeis ir skaičiai nerodys sutaupytos energijos.  

Jei kiekvienoje patalpoje reguliuosite šilumą pagal komforto lygį, vesite tikslią apskaitą ir 

naudosite šilumos daliklius, šilumos suvartojimą visame pastate sumažinsite vidutiniškai 20 proc., o 

kai kuriuose butuose – net iki 50 proc. 

Šildymo kainos skaičiavimo metodika 

V. Varavas pabrėžė, jog kyla daug klausimų, kaip apskaičiuojamas šilumos suvartojimas 

butams pirmame aukšte, viršutiniame aukšte ar kampiniuose butuose, kuriuose šilumos 

suvartojimas skiriasi. Latvijos atveju pagrindiniai mokesčio už šilumos energiją apskaičiavimo 

metodikos principai yra išdėstyti vyriausybės nutarimo Nr. 524 – „Gyvenamojo namo savininko 

mokėtinos dalies už paslaugas, būtinas gyvenamojo namo priežiūrai, nustatymo ir apskaičiavimo 

tvarka“ – 8 priede. 

Norint apskaičiuoti šilumos energiją kampiniuose butuose, butuose pirmame aukšte ar 

viršutiniame aukšte, naudojami koeficientai. 

Vienas iš jų – vertinti daliklių duomenis pagal temperatūrą lauke – kuo žemesnė lauko 

temperatūra, tuo didesnė daliklių procentinė dalis. Pavyzdžiui, lauke tvyrant 10 laipsnių šalčiui, 

daliklių procentinė dalis sudaro maždaug 70 proc., o 30 proc. kainos skaičiuojama pagal 

kvadratinius metrus. Ir atvirkščiai, jei lauke yra 5 laipsniai šilumos, dalikliams tenka 30 proc., o 70 

proc. kainos skaičiuojama pagal kvadratinių metrų kiekį. 

Taip pat yra sukurti specialūs koeficientai, atsižvelgiant į butų vietą pastate. Paprastai 

energetikos specialistas įvertina buto vietą – kampinė, pastato viduryje ir pan. Skaičiuojant 

mokesčius, taikomas tam tikras koeficientas, kuris subalansuoja šilumos suvartojimą tarp butų. 

Kitas svarbus veiksnys – paties šildytuvo įvertinimas. „Labai dažnai radiatorius montuojame 

nepagalvoję apie reikiamą galingumą. Dažniau orientuojamės į palangės ilgį. Todėl šildymo 

elementus reikėtų vertinti atskirai ir taip pat taikyti specialų koeficientą“, – aiškino V. Varavas. 

Vienas laipsnis šilumos energijos suvartojimą gali sumažinti iki 6 proc. 

Kaip gerą pavyzdį, rodantį, kokį poveikį šilumos suvartojimui turi dalikliai, RS atstovas 

paminėjo namą, esantį Rygoje, Ulbroko g. 13. Šis pastatas pradėtas eksploatuoti 2011 metais, 

visuose namuose įrengta dviejų vamzdžių šildymo sistema su termoreguliatoriais. 2014 metais RS 

5-ajame šio pastato korpuse įdiegė individualią šilumos apskaitą. 

Jei palygintume šilumos suvartojimą 5-aje korpuse su 1-uoju ir 3-uoju korpusais, kurie yra 

identiški, pamatytume, kad name su dalikliais sutaupoma iki 20 proc. ir daugiau energijos. 

2014 metais reguliuojamus termoventilius turėjo 27 proc. butų, o 2021 metais – jau 53 proc. 

Žmonės galvoja apie šilumos suvartojimą ir naudojasi šiais prietaisais, pažymėjo V. Varavas. 

Pasak eksperto, nenaudojamose patalpose, taip pat naktį ar išvykus iš namų, temperatūrą 

galima sumažinti iki 16 ar 17 laipsnių šilumos. Sumažinus šildomos patalpos temperatūrą vienu 

laipsniu, galima sutaupyti iki 6 proc. suvartojamos energijos. 

Kaip elgtis? Žingsnis po žingsnio 

• Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios yra galimybės reguliuoti kambarių temperatūrą. 

https://www.delfi.lt/temos/radiatoriai
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• Didelis vienvamzdės sistemos privalumas yra tas, kad ji paprastai turi radiatoriaus 

apylanką, kurios nereikia specialiai įrengti. Jei tokios apylankos nėra, ją reikėtų 

sumontuoti, nes be jo negalima modernizuoti šildymo sistemos. 

• Jei vienvamzdės sistemos radiatoriai turi apylankas, kitas žingsnis – įrengti 

termostatinį vožtuvą, kurį sudaro dvi dalys – radiatoriaus reguliavimo vožtuvas ir 

termostatas. 

• Kitas variantas sutaupyti ir apskaičiuoti suvartotą šilumą trumpuoju laikotarpiu – 

įsirengti individualius šilumos sąnaudų matavimo prietaisus (daliklius). 

• Kiekvienoje patalpoje reguliuojant šilumą pagal komforto lygį, vedant tikslią apskaitą 

ir naudojant daliklius, šilumos suvartojimą pastate galima sumažinti vidutiniškai 20 

proc. 

• Sumažinus šildomos patalpos temperatūrą vienu laipsniu, galima sutaupyti iki 6 proc. 

šildymui suvartojamos energijos. 

_______  

 

ARTĖJANT ŠILDYMO SEZONUI SKUBAMA IEŠKOTI IŠEIČIŲ: SIŪLYMAI ĮTIKINA 

NE VISUS 

LNK, 2022 m. rugpjūčio 31 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Šildymo sezonas gali pareikalauti didesnių gyventojų išlaidų ne tik dėl išaugusių 

gamtinių dujų kainų, bet ir dėl pabrangusio biokuro. Siekiant atpiginti šią žaliavą numatyta, 

kad jos tiekėja taps Miškų urėdija. Tačiau dalis miškininkų abejoja, ar kas pasikeis, nes 

biokuro gamintojai pagal sutartis jau superka šakas iš pamiškių, praneša LNK Žinios.  

Šildymas Šiauliuose buvo vienas pigiausių iš didžiųjų miestų, nes šilumai gaminti „Šiaulių 

energija“ daugiausiai naudoja biokurą. Jo kaina išaugo 500 proc., tad jau dabar akivaizdu, kad 

šildymas brangs. 

Vis dėlto nėra aišku, kiek už šildymą reikės mokėti šiauliečiams, nors bendrovei pavyko 

įsigyti biokuro perpus pigiau. Įmonė kuro turi pakankamai. „Konkrečiai dėl biokuro – šaltajam 

periodui sandorių yra sudaryta 100 proc., mes džiaugiamės tuo ir patikiname mūsų vartotojus, kad 

kuro turėsime pakankamai“, – sako bendrovės technikos direktorius Remigijus Šinkūnas. 

15 mln. kietmetrių (ktm) medienos ir biokuro Baltijos ir Skandinavijos šalys pirkdavo iš 

Baltarusijos ir Rusijos. Įvedus sankcijas Rusijos atžvilgiu ir importą uždraudus, Lietuvoje susidarys 

medienos stygius. 

Tam, kad nepritrūktų biokuro, Aplinkos ministerija imasi naujos iniciatyvos. „Mes 

įpareigojome (Valstybinių miškų – red.) urėdiją, kad ji pati taptų biokuro tiekėja Lietuvos miestų ir 

miestelių šilumos gamintojams. Iš esmės, būtų garantija, kad turėtume biokuro šią žiemą šildytis 

miestus ir miestelius“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Anot jo, dujų ar elektros kainų 

valstybė kontroliuoti negali, bet gali koreguoti medienos kainą. „Urėdija pardavinėdavo tik miško 

kirtimo atliekas – medžių šakas, nuolaužas, kelmus“, – sakė S. Gentvilas. 

Dabar Valstybinių miškų urėdija (VMU) turės susmulkinti medieną ir pristatyti ją į 

šilumines jėgaines. „Vykdant kirtimus pasigamina kirtimo liekanų, malkinė mediena taip pat 

pasigamina, tai natūralu, kad ji bus tiekiama kaip biokuras“, – sako VMU generalinis direktorius 

Valdas Kaubrė. 

Kai kurie miškininkai baiminasi, kad biokuro pristigs, mat dabar visas miško kirtimo 

atliekas superka privačios įmonės. Tačiau VMU vadovas tikina, kad su iššūkiais jiems neteks 

susidurti. „Prieš keletą metų urėdijos vykdė šitą veiklą, pirkdavo paslaugą rinkoje, kuomet žaliava 

biokurui buvo susmulkinama ir pristatoma į katilines. Tai turime planą šitą veiklą atnaujinti ir 

dalyvauti biokuro biržoje“, – sako V. Kaubrė. 

Pasak Šiaulių mero, Aplinkos ministerija susirūpino per vėlai. Nauji sprendimai esą nieko 

naujo neduos. „Ministerija pavėlavo 10 metų, aš tą poziciją teikiau nuo pat pradžių, nes buvo 
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akivaizdu: kuomet pasistatys daug biokuro katilų, teks galvoti, iš kur gauti biokuro ir kaip reikia 

suvaldyti spekuliacinį mechanizmą, jeigu tame dalyvauja vien privatūs“, – kalba Artūras Visockas. 

Pasak LNK, dabar ministerija siekia sumažinti šilumos kainą. Jeigu urėdijos gamins biokurą 

ir jį tiesiogiai veš miestų šilumininkams, sumažės konkurencija ir dings tarpinė privataus sektoriaus 

grandis. 

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė, kad medienos pramonės įmonėms, pateikusioms ir 

pardavusioms gamybos liekanas per elektroninę medienos pardavimo sistemą, bus suteikiamas 

papildomas limitas žaliavinei medienai pirkti pusmetiniuose VMU medienos aukcionuose, praneša 

Aplinkos ministerija. 

Pasak jos, taip siekiama paskatinti verslą perdirbant medieną susidarančias liekanas siūlyti 

įsigyti visiems rinkos dalyviams lygiomis sąlygomis aukcionuose ir kartu didinti biokuro žaliavos 

pasiūlą šalyje. 

Taip pat šiuo nutarimu Valstybinių miškų urėdijai pavesta ypatingos skubos tvarka pradėti 

biokuro ruošą ir prekybą biokuru. VMU iki šiol tiekdavo tik žaliavinę medieną ir tiesiogiai biokuro 

rinkoje nedalyvavo. 

Urėdijai pavedama 2022–2024 metų laikotarpiu gaminti ir parduoti biokurą energijos 

išteklių biržoje tam panaudojant iki 20 proc. per metus planuojamo pagaminti malkinės medienos, 

plokščių medienos, popierrąsčių ir miško kirtimo liekanų kiekio, iš viso apie 400 tūkst. ktm per 

metus. 

Čia galite pažiūrėti LNK video:  

 

 

 

https://www.delfi.lt/temos/arturas-visockas
https://www.delfi.lt/temos/lnk
http://www.lnk.lt/
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IS-966/691-IV-7 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-08-31 pranešimas. Nuo šildymo sezono pradžios bendrovė 

teiks elektros balansavimo paslaugas 

TN: tn  

 

Prie Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ organizuojamos 

elektros energijos balansavimo rinkos nuo šio rudens prisijungs naujas dalyvis – AB Vilniaus 

šilumos tinklai. Bendrovė prisidės prie elektros energijos vartojimo ir gamybos balanso 

užtikrinimo Lietuvos elektros sistemoje. 

„Toliau vystome balansavimo energijos rinką, rūpinamės naujų dalyvių prisijungimu. Kuo 

daugiau bendrovių teikia pasiūlymus prisidėti prie elektros vartojimo ir gamybos balansavimo, tuo 

labiau mažėja šios paslaugos kaina, o šių sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų kainos turi įtakos 

ir galutinei elektros energijos kainai. Taip pat jau dirbame su paklausos telkimą planuojančiomis 

įmonėmis, tikimės, kad netrukus balansavimas bus vykdomas ne tik prireikus padidinant elektros 

gamybą, bet ir sumažinant vartojimą“, – sako Rokas Masiulis, „Litgrid“ generalinis direktorius. 

Sutartį dėl balansavimo paslaugų teikimo „Litgrid“ ir Vilniaus šilumos tinklai pasirašė 

praėjusių metų pabaigoje, o šiemet bendrovė praėjo prekvalifikacijos bandymą. Numatoma, kad 

balansavimo paslaugas ji pradės teikti nuo šių metų šildymo sezono pradžios. 

„Judame strateginės energetikos sričių integracijos link. Mes kaip didžiausias šilumos 

tiekėjas ne tik ir toliau tieksime gyvybiškai svarbias paslaugas vilniečiams, bet ir tapsime elektros 

balansavimo rinkos dalyviais. Efektyvus energijos naudojimas yra pagrindinis kiekvienos dienos 

uždavinys, tad mūsų turimos infrastruktūros panaudojimas sisteminėms elektros paslaugoms teikti 

didins ne vien šilumos, bet ir elektros rinkos efektyvumą“, – sako AB Vilniaus šilumos tinklai 

generalinis direktorius Gerimantas Bakanas. 

„Litgrid“ balansavimo paslaugų sutartis turi su 7 elektros gamintojais – „Achema“, „Ignitis 

gamyba“, Kauno kogeneracinį jėgainė, Kauno termofikacijos elektrinė, „Orlen Lietuva“, Panevėžio 

energija ir Vilniaus šilumos tinklai. Dar 3 sutartys sudarytos su nepriklausomo elektros energijos 

paklausos telkimo leidimus turinčiomis įmonėmis „Enefit“, „Balancy grid“ ir „Fusebox“. Su jomis 

šiuo metu vykdomi paruošiamieji darbai dėl balansavimo paslaugos teikimo mažinant vartojimą. 

Nuo 2020 m. „Litgrid“ vysto balansavimo pajėgumų ir energijos rinką, kurioje balansavimo 

paslaugos teikiamos kasdien vykdant aukcionus kiekvienai kitos dienos valandai. Tokiu būdu 

balansavimo pajėgumai užsakomi iš rinkos dalyvių pagal realų poreikį už mažiausią pasiūlytą 

kainą. Anksčiau balansavimo paslaugos – vadinamasis antrinis rezervas – buvo perkamos visiems 

metams į priekį. 

Iki Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais 

planuojama sukurti regioninį balansavimo pajėgumų rinkos mechanizmą, kuris apimtų visas tris 

Baltijos šalis. 

________ 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-09-01 pranešimas. Svarstant naudoti mažasierį mazutą 

bendrovė pateikė poveikio aplinkai vertinimo atrankos ataskaitą  

TN: tn  

 

Geopolitinei situacijai išliekant labai sudėtingai, gamtinių dujų kaina siekia vis naujas 

aukštumas, o artėjant šaltajam metų laikui šio kuro pasiūla žemyne gali būti mažesnė už 

paklausą. Europos šalys ruošiasi vienam sunkiausių šildymo sezonų istorijoje, tą daro ir AB 

Vilniaus šilumos tinklai. Siekiant užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą, svarstomas 

planas „B“ – turėti galimybę laikinai vieną iš kuro rūšių - gamtines dujas - pakeisti 

mažasieriu mazutu. Nors šis sprendimas dar nėra priimtas, bendrovės partneriai paruošė ir 

Aplinkos apsaugos agentūrai pateikė poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos ataskaitą.   

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/nuo-sildymo-sezono-pradzios-bendrove-teiks-elektros-balansavimo-paslaugas:696
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/svarstant-naudoti-mazasieri-mazuta-bendrove-pateike-poveikio-aplinkai-vertinimo-atrankos-ataskaita:697
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Vilniuje šildymui ir karštam vandeniui gaminti yra naudojamos kelios kuro rūšys – gamtinės 

dujos, biokuras, nepriklausomų šilumos tiekėjų (NŠG) teikiama šilumos energija. Gamtinės dujos 

sudaro apie 40 proc. naudojamo kuro, kurį svarstoma pakeisti mažasieriu mazutu.   

PAV ataskaitoje atlikti visuomenės sveikatai svarbių veiksnių - oro taršos, kvapų, triukšmo 

sklaidos,  skaičiavimai Vilniaus termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 laikinai grąžinus skysto kuro 

naudojimą vandens šildymo ir garo katiluose. Skaičiavimai atlikti vertinant šio kuro naudojimą 

maksimaliomis apimtimis.   

Oro taršos, kvapų ir triukšmo modeliavimo ataskaitos rodo, kad vertinant visus scenarijus, 

nebūtų viršijamos nustatytos ribinės vertės. Vadinasi, neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir 

aplinkai nebūtų. Taip pat leistini kvapų ir triukšmo lygiai už įmonės teritorijos ribų nebūtų 

viršijami.  

Atsižvelgiant į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas, 

PAV atrankos ataskaita pateikta atsakingų institucijų vertinimui ir paviešinta. Savo pastabas iki 

numatyto termino gali pateikti ir visuomenė.   

Iki rugsėjo 29 d. Aplinkos apsaugos agentūra turi pateikti motyvuotą prašymą patikslinti 

ataskaitą arba sprendimą.  

Su PAV atrankos ataskaita galite susipažinti čia.   

*** 

 

2022-2023 m. šildymo sezonas 

Mes, kaip ir kiti Europos šilumos tiekėjai, atsakingai ruošiamės vienam sunkiausių šildymo 

sezonų. 

Geopolitinei situacijai išliekant labai sudėtingai, gamtinių dujų kaina vis siekia naujas 

aukštumas. Rusija tęsia konvencinį ir dujų karą, todėl neatmestinas variantas, kad šaltuoju metų 

laiku Europoje dujų paklausa gali būti didesnė už pasiūlą. Gamtinės dujos yra viena iš kuro rūšių, 

kurią naudojame šilumai ir karštam vandeniui gaminti. 

Sudėtingi laikai reikalauja sunkių sprendimų. Mūsų tikslas – užtikrinti gyvybiškai svarbią 

šilumą ir karštą vandenį šaltuoju sezonu vilniečių namuose. Artėjančiam šildymo sezonui svarstome 

planą „B“ – turėti galimybę laikinai gamtines dujas pakeisti mažasieriu mazutu. 

Suprantame, kad tokie svarstymai klientams ir miesto gyventojams kelia klausimų, todėl 

pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Kodėl svarstoma galimybė 2022-2023 m. šildymo sezonu deginti mažasierį mazutą? 

Esant dabartinei geopolitinei situacijai, o Rusijai vis labiau šantažuojant Europą dėl 

gamtinių dujų tiekimo, privalome atsakingai vertinti visas galimas rizikas ir joms ruoštis. 

Dabartiniai Rusijos veiksmai rodo, kad žiemą Europa gali susidurti su nestabiliu dujų tiekimu. 

Tokie veiksmai darytų įtaką ir Lietuvai. Mes, kaip šilumos tiekėjas, tokioje situacijoje didžiausią 

prioritetą teikiame gyvybiškai svarbių paslaugų – šilumos ir karšto vandens tiekimo – 

užtikrinimui mūsų klientams. Deja, ateinantis šildymo sezonas bus vienas sunkiausių istorijoje, 

todėl neišvengiamai turime daryti sunkius, bet svarbius pasirinkimus. Galimybė ateinantį šildymo 

sezoną kaip vieną iš kuro rūšių naudoti mažasierį mazutą būtų tik laikina priemonė, leisianti 

užtikrinti nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą vilniečiams. Alternatyvų bei laikinų 

sprendimų ieškoti priverstos ir kitos Europos šalys ar miestai. 

Ar tokiam sprendimui įgyvendinti reikėtų papildomų investicijų? 

Kaip rezervinis kuras mazutas Vilniuje bei kituose šalies miestuose naudotas ir anksčiau. 

Gamtinėms dujoms ir biokurui tapus pagrindinėmis kuro rūšimis, mazuto infrastruktūra nebuvo 

demontuota ir išliko Vilniaus termofikacinės elektrinės Nr. 2 teritorijoje. Pirminiais mūsų 

vertinimais tam, kad būtų galimybė deginti mazutą, reikia atnaujinti mazuto priėmimo, saugojimo, 

tiekimo į katilus sistemas. Taip pat būtina atnaujinti geležinkelio atšaką, kuria elektrinę pasiektų 

mazutas. Papildomos įrangos montuoti nereikėtų, tik atlikti esamos mazuto infrastruktūros 

atnaujinimo ir bandymų darbus. Mūsų katiluose praeityje buvo atlikti rekonstrukcijų darbai, kurių 

metu pakeisti dujiniai degikliai. Jie suteikia galimybę deginti ne tik gamtines dujas, bet ir mazutą. 

Kuo skirtųsi mazuto deginimas anksčiau ir šį šildymo sezoną? 

https://drive.google.com/file/d/1EkWpDZB_dEv0za0HErSV7Me5G6Gnwkb-/view
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Praeityje kaip rezervinė kuro rūšis naudotas taršesnis, 3 proc. mazutas. Dabar būtų 

naudojamas mažasieris, 1 proc. mazutas, kurio poveikis aplinkai būtų žymiai mažesnis. Taip pat dėl 

atnaujintų degiklių mažasierį mazutą būtų galima deginti efektyviai, kad generuojamos emisijos 

būtų kaip įmanoma mažesnės. 

Kiek laiko mažasieris mazutas būtų naudojamas kaip alternatyvi kuro rūšis? 

Mažasieris mazutas kaip alternatyvi kuro rūšis būtų naudojama laikinai – 6-7 mėnesius. 

Priklausomai nuo lauko oro temperatūros, dalį vilniečiams reikiamos šilumos energijos 

pagaminame naudodami tik biokurą. Vėstant orams ir augant šilumos energijos poreikiui, 

pradedamas naudoti ir kitas kuras – gamtinės dujos. Taigi mažasieris mazutas kaip kuras būtų 

naudojamas tik tuomet, kai ateinantį šildymo sezoną reikėtų patenkinti didesnį šilumos poreikį. 

Toks drastiškas, bet reikalingas sprendimas būtų laikinas. Kitąmet UAB „Ignitis“ valdomoje 

Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje bus paleistas biokuro blokas, todėl didžioji dalis šilumos 

Vilniuje bus gaminama iš biokuro. 

Kokios rūšies mazutas būtų naudojamas? 

Tuo atveju, jeigu laikinai 2022-2023 m. šildymo sezono metu tektų naudoti mažasierį 

mazutą, jis būtų žymiai mažiau taršesnis lyginant su praeityje degintu 3 proc. mazutu. Minėtu atveju 

šilumos gamybai būtų naudojamas tik mažasieris, iki 1 proc. sieros turintis mazutas. 

Ar šilumai gaminti būtų naudojamos ir kitos kuro rūšys? 

Taip. Priėmus sprendimą laikinai, tik šį šildymo sezoną deginti mažasierį mazutą, jis netaptų 

pagrindine kuro rūšimi, o tik papildytų jau esamas. Šiluma Vilniuje ištisus metus gaminama 

naudojant biokurą, taip pat iš šios rūšies kuro pagaminta šiluma yra superkama iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų, todėl daugiau nei pusė Vilniaus miestui reikiamos šilumos energijos yra 

pagaminama iš biokuro. Šilumos poreikis išauga tuomet, kai termometro stulpelis leidžiasi žemyn ir 

atšąla. Tokiu atveju paprastai jungiami dujiniai katilai, kurie pagamina trūkstamą šilumos kiekį. 

Kaip šio kuro naudojimas paveiktų šilumos kainą? 

Naudojamos kuro rūšies kaina itin svarbi dedamoji, kuri lemia galutinę šilumos kainą 

klientams. Šiuo metu energetikos išteklių rinkoje yra daug neapibrėžtumų. Svarstant mažasierio 

mazuto deginimo alternatyvą Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) vertina, kad šilumos kaina galėtų 

išlikti panašiame lygyje, koks buvo praėjusių metų šildymo sezoną. Gamtinių dujų kaina šiuo metu 

yra apie 40 proc. didesnė už mazuto, todėl vertinant alternatyvą, kad šiluma būtų gaminama iš 

gamtinių dujų, galima būtų tikėtis atitinkamai didesnių šilumos kainų.  

Kada bus priimtas sprendimas dėl mažasierio mazuto deginimo? 

Sprendimas dėl mažasierio mazuto, kaip vieno iš keturių kuro rūšių naudojimo, bus priimtas 

iki šildymo sezono pradžios. 

________ 

 

SKYSTOJO KURO LAIKINAS NAUDOJIMAS AB VIL-NIAUS ŠILUMOS TINKLAI 

TERMOFIKACINĖJE ELEKTRINĖJE, ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS ATRANKOS 

INFORMACIJA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (ataskaita) TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-966/691-IV-7-1 priedas 2022-09-05.pdf), 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/svarstant-naudoti-mazasieri-mazuta-bendrove-pateike-poveikio-aplinkai-vertinimo-atrankos-ataskaita:697
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-966/691-V-1 priedas 

 

8-oji tarptautinė konferencija „Smart Energy Systems“ 

 

Data 13 rugsėjo, 2022  

Organizatorius Olborgo universitetas kartu su Danijos energetikos klasteriu  

Vieta Olborge, Danijoje (Olborgo kongresų ir kultūros centre)  

www.euroheat.org 

 

2022 m. rugsėjo 13-14 dienomis, Olborgo kongresų ir kultūros centre (Danijoje) vyks 8-oji 

tarptautinė konferencija „Smart Energy Systems“, kurią organizuoja Olborgo universitetas kartu 

su Danijos energetikos klasteriu.  

Konferencijos tikslas – sukurti erdvę, kurioje būtų galima pristatyti ir aptarti mokslines 

išvadas ir pramonės patirtį, susijusią su išmaniosiomis energijos sistemomis. 

Konferencijos internetinis puslapis – https://smartenergysystems.eu/submityourabstract/. Čia 

rasite išsamią informaciją apie renginį, dalyvavimo sąlygas ir kainas, registracijos į renginį nuorodą.  

Registracija į konfenciją vyksta ČIA.  

 

https://www.euroheat.org/media-centre/ems-event-calendar/8th-international-conference-on-smart-energy-systems.html
https://smartenergysystems.eu/submityourabstract/
https://smartenergysystems.eu/registration-2/
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NAUDINGA INFORMACIJA 
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IS-966/691-VI-1 priedas 

 

LŠTA ĮMONIŲ VADOVŲ PASITARIMO APŽVALGA  2022-09-01 

 

1. Paskelbtas JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO 

NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ TVARKOS APRAŠAS. Kvietimą skelbs rugsėjo 2 dieną. 

Priims paraiškas kol baigsis 90 mln. EUR. Finansavimą gaus tik pirmieji pateikę 

paraiškas per mėnesį.   

2. LRV priėmė nutarimą, įpareigojantį VMU ruošti biokurą, skatins medienos atliekų 

pardavimą biržoje ir t.t. . 

3. Apsirūpinimas kuru: Baltpool informacija – kol kas sutarta dėl 26 % biokuro, reikalingo 

žiemai. Klaipėdos energija” gavo IGNITIS pasiūlymą dujoms pirkti. VŠT perka mažo 

sieringumo mazutą. Atsisakys didelio dujų kiekio, anksčiau sutarto su Ignitis. Kai kurie šilumos 

tiekėjai bando pirkti malkinę medieną ir smulkinti ją patys. Tačiau VMU aukcionai nebevyksta, 

o privatininkai malkų neparduoda legaliai?       

4. Tauragės ŠT įmonė negauna pasiūlymų įsigyti elektrai viešuose pirkimuose. Kokia padėtis 

kitose įmonėse?   

5. Tauragės ŠT: Sudėtinga įsigyti elektros generatorius 24 val. funkcionalumo išsaugojimui. 

EKŪ pasidalijo generatorių tiekėjų kontaktais: UAB ,,Komsetas" 8-686 14048 Povilas 

6. Tauragės ŠT: Rangovai labai brangiai siūlo paslaugas dėl CŠT trasų apsaugos zonų 

nustatymo. Kas žino geresnių pasiūlymų? (Palangos š.t. pasidalins patirtimi). 

7. AM paskelbė AAĮ pataisos projektą dėl įmonių veikos EKSTREMALIOS padėties atveju: 

„Fizinis ar juridinis asmuo gali laikinai ūkinės veiklos objektą eksploatuoti ar 

vykdyti ūkinę veiklą nesilaikydamas šio straipsnio antrojoje dalyje nustatytų 

sąlygų, kai tai būtina valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ar jos 

padariniams šalinti arba valstybės lygio ekstremaliosios energetikos padėties 

grėsmėms suvaldyti. Konkrečios laikinosios ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ar 

veiklos vykdymo sąlygos, pagal kurias gali būti eksploatuojamas ūkinės veiklos 

objektas ar vykdoma ūkinė veikla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos arba 

valstybės lygio ekstremaliosios energetikos padėties metu, nustatomos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos ar ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo sprendimu, priimtu Civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka, arba 

Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybės institucijos sprendimu, priimtu Energetikos 

įstatymo nustatyta tvarka. Šioje dalyje nustatyta išlyga negali būti taikoma 

platesniu mastu negu būtina valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ar 

jos padariniams šalinti arba valstybės lygio ekstremaliosios energetikos padėties 

grėsmėms suvaldyti. Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos 

objektą ar vykdantis ūkinę veiklą pagal šioje dalyje nustatyta tvarka nustatytas 

laikinąsias ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ar veiklos vykdymo sąlygas, 

privalo taikyti visas įmanomas neigiamą poveikį aplinkai mažinančias 

priemones.“ 

8. 2022-08-30 vyko pasitarimas su pastatų valdytojų asociacijomis, EM ir VERT Dėl 

privalomųjų reikalavimų Š ir KV sistemoms daugiabučiuose. Konstatuota, kad reikia 

parengti aiškesnę tvarką dėl privalomųjų reikalavimų šildymo ir KV sistemoms daugiabučiuose 

identifikavimo ir įgyvendinimo iki 2026 metų. Klausimų daugiau negu atsakymų. Ruošiamas 

oficialus paklausimas valdžios įstaigoms. 

9. VERT pristatė savo siūlomus kogeneracinių jėgainių papildomos šilumos supirkimo principus.  

10. LŠTA raštai: “Dėl ES paramos intensyvumo”, “Dėl sandorių užtikrinimo priemonių dydžio 

sumažinimo”, Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo principų” ir t.t. 

11. Gautas ŽŪM atsakymas dėl žemės mokesčio (KLE kelta problema).  
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12. Kai kurie NŠG grasina, kad nedalyvaus mėnesiniuose šilumos aukcionuose, nes 

palyginamosios sąnaudos yra per žemos ir jiems tai nuostolinga veikla. Oficialiai perspėjo apie 

tai ir VERTą. LŠTA raštas į VERT dėl šios problemos jau nusiųstas anksčiau. VERT ieško 

išeities.     

13. Vyksta periodinės konsultacijos su LEA. Aiškiname CŠT sektoriaus aktualijas. 

14. KTU priėmimas - 10 studentų priimta į bakalauro programą “Termoenergetinės sistemos” 

Mechatronikos f. ir 9 į magistratūrą. 25 priimti į Atsinaujinančią energetiką (Elektrotechnikos 

f.).    

15. Pasiruošimas DELFI komunikacijos projekte “Tvari Lietuva”. Reikia publikacijų apie CŠT 

tvarumą. 

16. Pasiruošimas rugsėjo 16 d. LŠTA pasitarimui (11-15 val.) Utenos ŠT įmonėje. Siūloma 

konkrečiais įmonių pavyzdžiais pasidalinti informacija apie reikalingus investicinus projektus, 

jų ekonomiką, investicinių lėšų poreikį ir galimybes panaudoti nuosavą ar skolintą kapitalą, 

subsidijų poreikį, didžiausias problemas investicinėje veikloje ir pan. Žada pasisakyti Plungės 

ŠT, Ukmergės šiluma, Utenos ŠT ir Visagino energija vadovai.            
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IS-966/691-VI-2 priedas 

 

INFO_LŠTA pirmadienio webinarai_kiti tarptautiniai renginiai 

 

Baigiantis vasaros atostogų laikotarpiui, LŠTA vėl pradeda organizuoti ir kviečia jungtis 

narius bei kitų organizacijų atstovus, ekspertus į pirmadienio vebinarus. 

 

Taigi, rugsėjo 5 d. 14:00 val. LŠTA vebinaro tema „Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) praktinis įgyvendinimas CŠT įmonėse“ (pranešėjai: 

advokatų profesinės bendrijos PROTEGO atstovai) 

Reglamentas įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės mėn., PROTEGO teisininkai pristatys 

gerąją/blogąją patirtį kaip sutarčių su ŠT įmonėmis galiojimo laikotarpiu sekėsi įgyvendinti 

reglamento nuostatas duomenų apsaugos srityje, su kokioms problemom susidūrė, kokios būdingos 

klaidos ir pnš. 

Kviečiame šiuo klausimu atsakingus įmonių specialistus dalyvauti.  
 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Tuo pačiu informuojame apie kitus tolimesnius LŠTA pirmadienio webinarus: 

 

• Rugsėjo 12 d. UAB „Danfoss“ pristatymai temomis : 

- Šilumos tinklų valdymas ir skaitmenizavimas siekiant mažinti CO2 emisiją bei didinti 

CŠT darbo efektyvumą 

- Šilumos atgavimas komerciniuose pastatuose ir jos panaudojimo galimybės 

• Rugsėjo 19 d. Lietuvos energetikos agentūros atstovai pristatys šilumos tiekimo įmonių 

vertinimo apibendrintus rezultatus, vykdant šilumos vartotojų švietimą ir konsultavimą 

2021 metais.  

• Rugsėjo 26 d. Technikos priežiūros tarnybos atstovai pristatys TPT veiklą: potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas  

• Spalio 3 d. Danijos įmonės Aerovit atstovų pristatymas: Kuro deginimo įrenginių 

katilinėse ir kogeneracinėse jėgainėse valymo sprendimai 

 

Dalinamės informacija apie rugsėjo mėnesį vyksiančius tarptautinius renginius: 

 

• Rugsėjo 13-14 dienomis, Alborge kongresų ir kultūros centre (Danijoje) vyks 8-oji 

tarptautinė konferencija „Smart Energy Systems“, kurią organizuoja Olborgo universitetas 

kartu su Danijos energetikos klasteriu. Programa ir kita informacija: 

https://smartenergysystems.eu/submityourabstract/. 

• Rugsėjo 26-30 d. Briuselyje vyks Europos tvarios energijos savaites renginiai (European 

Sustainable Energy Week). Tai didžiausias kasmetinis renginys, skirtas atsinaujinantiems 

ištekliams ir efektyviam energijos naudojimui Europoje ir apima daugybę veiklų, kuriomis 

siekiama sukurti saugią energetikos ateitį Europai. Renginys bus organizuojamas hibridiniu 

formatu. Daugiau informacijos: ČIA  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRmMDg5OGEtMDQxOS00YjFjLWE3YjQtMzFmMDU5NWE0ZGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MmRmMDg5OGEtMDQxOS00YjFjLWE3YjQtMzFmMDU5NWE0ZGM5@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://smartenergysystems.eu/submityourabstract/
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/
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• Rugsėjo 30 d. Rygoje vyks konferencija skirta geoterminės energijos panaudojimui 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemose „Geothermal energy – unleashing the 

potential of supplying district heating and cooling networks in the Baltics“. Programa ir 

kita informacija: ČIA 
 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://www.euroheat.org/media-centre/ems-event-calendar/geothermal-energy-unleashing-the-potential-of-supplying-district-heating-and-cooling-networks-in-the-baltics.html
http://www.lsta.lt/


 

108 

 

IS-966/691-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje INFO. viešas pirkimas mobilių katilinių 

 

Persiunčiame Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje informaciją apie paskelbtą viešąjį 

pirkimą įsigyti 237 vnt. mobilių katilinių.  

Prašome susipažinti su žemiau pateikta informacija ir persiųsti šį el. laišką visiems, kam tai 

galėtų būti aktualu ir sudalyvautų pirkime. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

 

From: Laura Pušinskaitė <Laura.Pusinskaite@urm.lt>  

Sent: Tuesday, August 30, 2022 2:15 PM 
Subject: Pagalba UA 

Importance: High 

 

Dalinuosi informacija apie USAID paskelbtą viešąjį pirkimą mobilioms katilinėms įsigyti:  

Planuojamas įsigyti kiekis – 237 vnt. 

LOT 1 - SOLID FUEL MOBILE BOILER HOUSES: CONTAINER MODULAR 

TRANSPORTABE - 146 units. 

 
 

LOT 2 - SOLID FUEL MOBILE BOILER HOUSES: CONTAINER MODULAR 

TRANSPORTABLE ON CHASSE - 56 units 
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LOT 3 - DIESEL MOBILE BOILER HOUSES: CONTAINER MODULAR 

TRANSPORTABLE - 35 units  

PLACE OF DELIVERY: Option: DAP Kyiv – 35 un. (delivered at place, the exact address 

to be determined in the Purchase Order) 

Kvalifikaciniai reikalavimai pirkimų dalyviams (BIDDER’S QUALIFICATIONS) 

Bidder must provide the following information and references in order to be qualified for the  

procurement process. 

1. Company’s information, including official registered name, organization’s Unique Entity 

ID number, if proposed total price is more than USD $30,000, place of registration, type of 

registration and number, company officer names, business address, website, and physical address, 

telephone number, and email address of the firm’s contact person; 

2. A short description of the company and of past similar experience providing the items 

described in the Attached A − Technical Specification/Detailed Budget; 

3. Certification that company is not owned or controlled in total or in part by any entity of 

any government; 

4. The Bidder shall complete and sign the Representation and Certifications found in 

Attachment C to this document and include them with the Bidder’s quote. Quotes that do not 

include these certifications may be disqualified from consideration. 

5. Bidders listed in the Excluded Parties List System will not be considered. The Excluded 

Parties List can be found at: https://sam.gov/content/exclusions 

Daugiau informacijos: 

Tender for procuring 237 mobile boiler houses for Ukrainian сities - USAID Energy Security 

Project (energysecurityua.org) 

 
Geros dienos, 

Laura Pušinskaitė 

Energetikos atašė 

 
 

Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje 

Buslivska 21, Kijevas, Ukraina, 01901 

Tel. +380 67 410 2252 

Tel. +370 61 561 276 (asmeninis) 

Laura.Pusinskaite@urm.lt  

http://ua.mfa.lt  
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IS-966/691-VI-4 priedas 

 

Lietuvos standartizacijos departamento 2022-08-31 pranešimas. 

TN: tn  

 

IŠLEISTAS ŠEŠIOLIKTASIS 2022 M. LIETUVOS STANDARTIZACIJOS 

DEPARTAMENTO BIULETENIO NUMERIS 

 

Biuletenyje pateikta informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o perimtuosius Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius, 

o išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus, 

o patikslintą Lietuvos standarto lietuvišką antraštę; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus; 

• peržiūrimus nacionalinius standartus; 

• peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir 

standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir 

standartizacijos leidinius.  

 

 
 

_______ 

 

Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis Nr. 16 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-966/691-VI-4-1 priedas 2022-09-05.pdf), 


