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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-967/692 

2022-09-08/2022-09-12 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-967/692-I-1 priede pateikiama: 

• VERT 2022-09-07 pranešimas. VERT pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir 

izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką, 

TN: tn,  

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-1 priede pateikiama; 

• Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos projektas, IŠRAŠAS, TN: 

TN, 

o Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos projektas, TN: TN, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-II-1-1 

priedas 2022-09-12.doc). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-967/692-II-2-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-07 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo aprašo pakeitimo projektas 

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

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

administratorių, žyma:IS-967/692-II-3-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-07 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-09-07 posėdžio „4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 

m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir 

susijusių teisės aktų pakeitimo.“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-II-4-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-5 priede pateikiama:  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/vert-pakeite-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios-ir-izoliuoto-elektros-energijos-sistemos-darbo-uztikrinimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f69656b0302e11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=26a99f97-6b31-483b-9b09-679e280d84a5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f69656b0302e11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=26a99f97-6b31-483b-9b09-679e280d84a5
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-05/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-05/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-apraso.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-apraso.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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• AM 2022-09-06 teikimas Nr. (15.1E-24) STAP-747 TM, FM, LSA dėl Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-

1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto išvadoms gauti, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-967/692-II-5-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-II-6 priede pateikiama:  

• FM 2022-09-07 teikimas Nr. (14.12Mr-01)-6K-2205342 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS 

MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1253, 1254 STRAIPSNIAIS IR 

1253, 1254 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO 

PROJEKTO, TN: tn, 

o PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1253, 

1254 STRAIPSNIAIS IR 1253, 1254 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS 

GALIOS 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-967/692-II-6-1 

priedas 2022-09-12.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-967/692-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2022-09-07 pranešimas. VERT: rugsėjo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-09-06 pranešimais apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn, 

• Baltpool 2022-09-08 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2022 M. RUGPJŪTIS, TN: tn, 

• Baltpool 2022-09-09 pranešimas. MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 

M. RUGPJŪTIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2022-09-06 pranešimas. Kada laikoma, jog vartotojas yra visiškai atsijungęs nuo 

centralizuoto patalpų šildymo? TN: tn, 

• VERT 2022-09-06 pranešimas. VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą su UAB „Elektrum 

Lietuva“ dėl mokesčių už gamtines dujas, TN: tn, 

• VERT 2022-09-06 pranešimas. Ar įmonė vartotojui gali pateikti preliminarią įmoką už 

leistinosios galios didinimą? TN: tn, 

• VERT 2022-09-06 pranešimas. VERT: ESO turi kuo greičiau tenkinti vartotojo prašymą, 

TN: tn, 

• VERT 2022-09-09 pranešimas. Šilumos paskirstymas objekte gali būti tikslinamas pagal 

objektyvius duomenis, nustatančius naudingąjį plotą, TN: tn, 

• VERT 2022-09-09 pranešimas. Kodėl vartotojas turi apmokėti galios mažinimo darbų 

išlaidas? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-III-4 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4f1fce912df711edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3prtdi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4f1fce912df711edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3prtdi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a3b555e02eb211edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3pr9ip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a3b555e02eb211edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3pr9ip
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=1901247&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-rugpjutis/
https://www.baltpool.eu/medienos-birzos-prekybos-statistika-2022-m-rugpjutis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medienos_birzos_prekybos_statistika_2022_m_rugpjucio_men&utm_term=2022-09-09
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/kada-laikoma-jog-vartotojas-yra-visiskai-atsijunges-nuo-centralizuoto-sildymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/vert-vartotojo-naudai-issprende-ginca-del-mokesciu-uz-gamtines-dujas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/ar-imone-vartotojui-gali-pateikti-preliminaria-imoka-uz-leistinosios-galios-didinima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/vert-eso-turi-kuo-greiciau-tenkinti-vartotojo-prasyma-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-09/silumos-paskirstymas-objekte-gali-buti-tikslinamas-pagal-objektyvius-duomenis-nustatan%C4%8Dius-naudingaji-plota.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-09/kodel-vartotojas-turi-apmoketi-galios-mazinimo-darbu-islaidas.aspx
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• LŠTA INFO dėl biokuro pelenų radiologinių tyrimų atšaukimo. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2022-09-07 pranešimas. Vyriausybė pritarė energijos taupymo priemonių planui, TN: 

tn, 

• LRV 2022-09-07 pranešimas. Vyriausybė teikia papildomus sprendimus mažinant energijos 

brangimo naštą gyventojams, TN: tn, 

• PRISTATYTA, KAIP REIKĖS TAUPYTI ENERGIJĄ: GYVENTOJAI GALĖTŲ 

SUTAUPYTI 500 EURŲ PER METUS. Vytautas Budzinauskas 2022 m. rugsėjo 7 d. 

www.delfi.lt, TN: tn, 

o Energijos taupymo priemonių planas ir rekomendacijos (EM pristatymas) TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-IV-1-1 

priedas 2022-09-12.pdf), 

o LRV PASITARIMO PROTOKOLAS Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir 

išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-IV-1-2 priedas 2022-09-12.pdf), 

o Taupymo rekomendacijos TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-967/692-IV-1-3 priedas 2022-09-12.doc). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2022-09-05 pranešimas. Centrinės valdžios institucijoms – tikslas sutaupyti 20 proc. 

energijos, TN: tn, 

• EM 2022-09-05 pranešimas. Planuojama skirti paramą visiems gyventojams, kurie teikė 

paraiškas saulės elektrinių įsirengimui, TN: tn, 

• EM 2022-09-09 pranešimas. Lietuva tvirtai pasisako už viršutinės kainų ribos dujoms 

nustatymą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-3 priede pateikiama 

• LEA 2022-09-02 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

SAVAITĖS ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ, TN: tn, 

o ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. rugsėjo 2 – 8 d. TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-IV-3-1 

priedas 2022-09-12.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-4 priede pateikiama 

• Seimo Ekonomikos komitetas palaiko nuoseklią ir sparčią atsinaujinančiosios energetikos 

plėtrą. 2022 m. rugsėjo 6 d. pranešimas žiniasklaidai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-5 priede pateikiama 

• APVA 2022-09-05 pranešimas. PLANUOJAMA SKIRTI PARAMĄ VISIEMS 

GYVENTOJAMS, KURIE TEIKĖ PARAIŠKAS SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮSIRENGIMUI, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-6 priede pateikiama 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-teikia-papildomus-sprendimus-mazinant-energijos-brangimo-nasta-gyventojams
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pristatyta-kaip-reikes-taupyti-energija-gyventojai-galetu-sutaupyti-500-euru-per-metus.d?id=91167871
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pristatyta-kaip-reikes-taupyti-energija-gyventojai-galetu-sutaupyti-500-euru-per-metus.d?id=91167871
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/centrines-valdzios-institucijoms-tikslas-sutaupyti-20-proc-energijos
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/planuojama-skirti-parama-visiems-gyventojams-kurie-teike-paraiskas-saules-elektriniu-isirengimui
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-tvirtai-pasisako-uz-virsutines-kainu-ribos-dujoms-nustatyma
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga5/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga5/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=282133
https://www.apva.lt/planuojama-skirti-parama-visiems-gyventojams-kurie-teike-paraiskas-saules-elektriniu-isirengimui/
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• BŪSIMO SEZONO ŠILUMOS KAINŲ NET NEBANDO SPĖTI – TAI NEĮMANOMA, 

Arvydas Jockus 2022-09-05 www.alfa.lt, TN: tn, 

• NERIMSTA AISTROS DĖL MEDIENOS AUKCIONO: VERSLAS NEPATENKINTAS, 

KREIPTASI IR Į EUROPOS KOMISIJĄ, 2022-09-06 Svetainė www.miskininkas.eu, TN: 

tn, tn 

 

Šio skyriaus IS-967/692-IV-7 priede pateikiama 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-09-06 pranešimas. Vilniečių apklausa: pusė gyventojų 

pritaria laikinam mažasierio mazuto naudojimui šilumos gamybai, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-967/692-V-1 priede pateikiama 

• VERT 2022-09-06 pranešimas. Kvietimas į nuotolinį renginį “Siekis taupyti mokėjimus už 

elektros energiją”, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-V-2 priede pateikiama 

• INFO_VDI webinaras_220923_Darbo ginčų komisijų veikla. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-V-3 priede pateikiama 

• AM INFO. Medžiaga socialinių partnerių diskusijai, 

o Socialinių partnerių diskusijos medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-V-3-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

Šio skyriaus IS-967/692-V-4 priede pateikiama 

• AM INFO. Socialinių partnerių penktadienis 2022 m. rugsėjo 16 d.. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-V-5 priede pateikiama 

• Kvietimas į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui 

Lietuvoje | 2022 m. rugsėjo 22 d. 

o Konferencijos, skirtos ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui Lietuvoje 

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

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

967/692-V-5-1 priedas 2022-09-12.zip).. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-967/692-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-09-09 pranešimas. BRANGSTANT ENERGIJOS 

IŠTEKLIAMS, MAŽIAUSIAI UŽ ŠILUMĄ MOKA „KAUNO ENERGIJOS“ KLIENTAI, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-09-06 pranešimas. ŠILDYMO SEZONUI PASIRUOŠTA, 

PASIRŪPINTA IR ENERGIJOS TAUPYMU, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-VI-3 priede pateikiama 

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/busimo-sezono-silumos-kainu-net-nebando-speti-tai-neimanoma/264887/
http://www.miskininkas.eu/
https://lsta.lt/aktualijos/nerimsta-aistros-del-medienos-aukciono-verslas-nepatenkintas-kreiptasi-ir-i-europos-komisija/
http://miskininkas.eu/nuo-ko-is-tikruju-gamintojus-saugo-nauja-tvarka/
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciu-apklausa-puse-gyventoju-pritaria-laikinam-mazasierio-mazuto-naudojimui-silumos-gamybai:699
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/Kvietimas-i-nuotolini-rengini-Siekis-taupyti-mokejimus-uz-elektros-energija.aspx
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/brangstant-energijos-istekliams-maziausiai-uz-siluma-moka-kauno-energijos-klientai
https://www.klenergija.lt/sildymo-sezonui-pasiruosta-pasirupinta-ir-energijos-taupymu/
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• AB „Panevėžio energija“ 2022-09-07 pranešimas. BELAUKIANT ŠILDYMO SEZONO, 

TN: tn, 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-09-09 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

SKATINA TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI IR MODERNIZUOTI ŠILUMOS 

PUNKTUS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-967/692-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA VADOVŲ PASITARIMAS 2022-09-08 

 

Šio skyriaus IS-967/692-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-09-12 LŠTA pirmadienio webinaras „Danfoss tinklų skaitmenizavimas 

atliekinės šilumos panaudojimas, 

o LŠTA rugsėjo 5 d. vebinaro „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679  

(BDAR) praktinis įgyvendinimas CŠT įmonėse“ (pranešėjai: advokatų profesinės 

bendrijos PROTEGO atstovai) medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-VI-5-1 priedas 2022-09-12.pdf), 

(tiesioginės nuorodos tekste). 

https://www.pe.lt/news/576/47/Belaukiant-sildymo-sezono
https://www.pe.lt/news/577/47/AB-Panevezio-energija-skatina-teikti-paraiskas-paramai-ir-modernizuoti-silumos-punktus
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TEISĖS AKTAI  
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IS-967/692-I-1 priedas 
 

VERT 2022-09-07 pranešimas. VERT pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir 

izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką  

TN: tn, 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos 

sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo 

užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką. Pakeitimai aiškiau reglamentuos prognozuotų, 

laukiamų ir faktinių su dujų saugojimu susijusių sąnaudų bei papildomo dujų kiekio sandorio 

prognozuoto, laukiamo ir faktinio rezultato vertinimą, padės išvengti staigaus izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo paslaugos reguliuojamos kainos viršutinės ribos svyravimo (staigaus 

kritimo ir staigaus šuolio kitais metais).  

Esminiai pakeitimai: 

1. Numatyta galimybė vertinant faktinės investicijų grąžos, palyginti su nustatyta 

investicijų grąža, neatitikimo dydį įvertinti didesniam nei perdavimo operatoriaus 

užsakytam antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo kiekiui patirtas konkretaus 

įrenginio (agregato) pagrįstas sąnaudas, jei antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo 

teikimui buvo užsakomi konkretūs įrenginiai (agregatai) ir šių įrenginių (agregatų) 

pagal nustatytas technines charakteristikas nebus galima panaudoti kitų paslaugų 

teikimui. Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą teikiantys 

ūkio subjektai pagrindžiančią informaciją privalo pateikti VERT iki kiekvienų metų 

rugpjūčio 15 d. 

2. Nustatant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą 

įvertinamas izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos prognozuojamą 

kuro atsargų, kurios įsigytos Metodikoje nurodytu pagrindu perdavimo sistemos 

operatoriaus užsakyme nustatytam laikotarpiui, realizavimo rezultatas (skirtumą tarp 

patirtų kuro įsigijimo sąnaudų ir planuojamų pardavimo pajamų), darant prielaidą, jog 

kuro realizavimas būtų vykdomas laikotarpio, kuriam nustatoma kainos viršutinė riba, 

pabaigoje. Vertinant ataskaitinio laikotarpio kuro realizavimo rezultatą atsižvelgiama į 

ankstesniųjų laikotarpių paslaugos kainos viršutinėse ribose įvertintą prognozuojamą 

realizavimo rezultato apimtį. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-07 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/vert-pakeite-elektros-energijos-kainos-rezervines-galios-ir-izoliuoto-elektros-energijos-sistemos-darbo-uztikrinimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 
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IS-967/692-II-1 priedas 

 
Projektas 2 

TN: TN  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. rugsėjo ... d. Nr. XIV- 
Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 
dalimi, n u t a r i a: 

 

1 straipsnis. 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programą (pridedama). 

 

Seimo Pirmininkas 

 
Teikia: 

Seimo Pirmininkė    Viktorija Čmilytė-Nielsen 

 
Seimo Pirmininko 

pirmasis pavaduotojas    Jurgis Razma 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Seimo 
2022 m. rugsėjo .. d. nutarimu Nr. XIV- 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA 

(2022 M. RUGSĖJO 10 D. – GRUODŽIO 23 D.) 

 

I SKYRIUS 

RESPUBLIKOS PREZIDENTO SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

II SKYRIUS 

VYRIAUSYBĖS IR SEIMO KOMITETŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, 

ĮGYVENDINANTYS PASIRINKTUS PRIORITETUS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

ATSAKINGA FINANSŲ POLITIKA 

 

1. 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2023 metų Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, 2023 
metų Pensijų anuitetų fondo biudžeto patvirtinimas. 

2. Lankstesnės savivaldybėms taikomos fiskalinės drausmės taisyklės numatymas. 

3. Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas, užtikrinant tinkamą mokesčių mokėtojų teisių 
apsaugą ir lygybę, ir mokestinių pažeidimų užkardymas, įtvirtinant proporcingą atsakomybę ir priemones 

šiems pažeidimams nustatyti. 

4. Investuotojams prieinamų investavimo priemonių įvairovės ir Lietuvos kolektyvinio investavimo 

subjektų valdymo įmonių konkurencinio potencialo, konkurencijos depozitoriumo paslaugų srityje 
didinimas. 

5. Pensijų fondų investavimo galimybių išplėtimas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f69656b0302e11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=26a99f97-6b31-483b-9b09-679e280d84a5
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ANTRASIS SKIRSNIS 

SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ĮGALINIMAS 

 

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos pertvarka ir šios srities įstaigų veiklos ir funkcijų 
optimizavimas. 

2. Šeimynų veiklos reglamentavimo ir finansavimo tobulinimas. 

3. Palankesnių sąlygų skirti išmokas iš Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 

sudarymas. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

STIPRI IR SAUGI LIETUVA 

 

1. Energetikos sektoriaus veiklos tobulinimas. 

2. Priimančiosios šalies infrastruktūros, reikalingos sąjungininkų atvykimui palengvinti, pritaikymas. 

3. Valstybės sienos apsaugos stiprinimo ir valstybės sienos kirtimo tvarkos ekstremaliosios situacijos 
ir nepaprastosios padėties metu teisinio reglamentavimo tobulinimas. 

4. Žemės ūkio ir maisto ūkio sektorių nepertraukiamos veiklos užtikrinimas, įvykus nenumatytoms 

ekstremaliosioms situacijoms. 
5. Strateginių prekių kontrolės ir jos vykdymą reglamentuojančių priemonių tobulinimas. 

6. Bendro ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo teisinio reglamentavimo tobulinimas, siekiant 

užtikrinti koordinuotą ir efektyvų pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, nuolatinę situacijos 
stebėseną, vertinimą ir valdymą. 

7. Vidaus tarnybos valdymo tobulinimas, pareigūnų darbo užmokesčio sistemos lankstumo 

didinimas, policijos įstaigų sistemos optimizavimas, darbo organizavimo efektyvinimas, sistemos lankstumo 

didinimas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1. 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 

įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

rugsėjis 

6. XIVP-1819, 

XIVP-1820, 
XIVP-1821, 

XIVP-1822, 

XIVP-1823, 
XIVP-1824, 

XIVP-1825, 

XIVP-1826, 

XIVP-1827, 
XIVP-1828, 

XIVP-1829, 

XIVP-1830, 
XIVP-1831, 

XIVP-1832, 

XIVP-1833, 

XIVP-1834 

Civilinės saugos įstatymo 

Nr. VIII-971 pakeitimo 
įstatymas ir jo lydimieji 

teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė,  

NSGK, 
TTK, SRK 

rugsėjis–

lapkritis 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA 
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1. Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos 
formavimo ir įgyvendinimo funkcijų optimizavimas. 

2. Investicijų regionuose skatinimas, naujų gamybos investicijų pritraukimas, darbo vietų sukūrimas. 

3. Valstybinės reikšmės keliuose skaitmeninių paslaugų, savivaldžių transporto priemonių 
infrastruktūros plėtojimas. 

4. Nacionalinio viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo supaprastinimas, siekiant padėti spręsti kai 

kurias praktines problemas, palengvinant pirkimų vykdymą perkančiosioms organizacijoms ir 

perkantiesiems subjektams, skatinant aktyvesnį tiekėjų dalyvavimą pirkimuose, stiprinat vidaus kontrolės 
sistemas perkančiosiose organizacijose, užtikrinat tinkamą viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą. 

5. Verslo aplinkos gerinimas, mažinant verslui tenkančią administracinę naštą, liberalizuojant esamą 

teisinį reguliavimą. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

4. XIVP-1919 

ES, 
XIVP-1920, 

XIVP-1921, 

XIVP-1922, 
XIVP-1923, 

XIVP-1924, 

XIVP-1925, 

XIVP-1926 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

Nr. I-1491 pakeitimo 
įstatymas ir jo lydimieji 

teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

rugsėjis 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS 

 
1. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybės gerinimas.  

2. Žaliosios infrastruktūros, gamtinio karkaso sprendinių ir priemonių formavimo sąlygų teisinio 

reguliavimo tobulinimas. 
3. Ilgalaikio centralizuotos šilumos tiekimo sistemų planavimo ir motyvacinių priemonių 

investicijoms skatinimas. 

4. Aplinkosauginių mokesčių skyrimo konkrečioms specialiųjų programų priemonėms tikslinimas.  
5. Gamtos vertybių apsaugai palanki miškininkystė, rezervinių miškų įtraukimas į kompleksinę 

miškų ūkio veiklą, taip pat reikiamų didžiausią gamtinę vertę turinčių privačių miškų  (įskaitant ir sengires) 

išpirkimo arba neterminuotų apsaugos sutarčių pagal saugomų teritorijų srities teisės aktus sudarymas. 

6. Kokybiškos ir prieinamos viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 
užtikrinimas, racionalaus gamtos išteklių naudojimo skatinimas.  

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1. nereg. Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 
pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė rugsėjis 

2. nereg. Aplinkos apsaugos 

įstatymo Nr. I-2223 

pakeitimo įstatymai ir 
jų lydimieji teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė spalis–lapkritis 

3. nereg. 

ES 

Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 

10, 10
1
, 12, 15, 20, 22, 

24, 30, 32, 34, 35, 36, 

37 straipsnių, 

aštuntojo ir 

vienuoliktojo skirsnių 

pavadinimo pakeitimo 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

lapkritis 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

ir Įstatymo papildymo 

8
2
, 10

2
, 29

1
 straipsniais 

įstatymas 

4. nereg. Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos 

įstatymo  

Nr. VIII-2025 

pakeitimo įstatymas ir 
jo lydimieji teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė rugsėjis 

5. nereg. 

ES 

Miškų įstatymo  

Nr. I-671 pakeitimo 
įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

ERK 

lapkritis 

6. XIVP-1805, 

XIVP-1806 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr. 
X-764 pakeitimo 

įstatymas ir jo lydimasis 

teisės aktas 

Seimo nariai Vyriausybė, 

AAK 

rugsėjis, 

spalis 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS 

 
1. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimo Lietuvoje reglamentavimas, naujų 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo modelių numatymas. 

2. Nuoseklaus gydytojų rezidentų darbo užmokesčio augimo užtikrinimas ir sąlygų plėsti 
rezidentūros bazių skaičių Lietuvoje sudarymas, taip skatinant gydytojų rezidentų pritraukimą į regionų 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 

3. Žalos be kaltės modelio sveikatos sistemoje tobulinimas. 

4. Psichologų praktinės veiklos reglamentavimas. 
5. Ilgalaikių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, jų vartojimo prevencijos ir su narkotikais 

susijusios žalos vertinimo tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimo krypčių bei vertinimo rodiklių nustatymas. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA 

 
1. Peticijų teisės įgyvendinimo reglamentavimo įtvirtinimas konstituciniame įstatyme. 

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės didinimas ir efektyvinimas, notarų veiklos 

reglamentavimo tobulinimas. 

3. Valstybės baudžiamosios politikos (kaip ultima ratio priemonės) sisteminis suderinimas ir 
subalansavimas. 

4. Administracinių nusižengimų teisenos ir administracinių ginčų nagrinėjimą reglamentuojančių 

teisės aktų tobulinimas. 
5. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų tikslinimas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

7. nereg. 
ES 

Asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo Nr. I-

1374 pakeitimo įstatymas 

ir jo lydimasis teisės aktas 

Vyriausybė Vyriausybė lapkritis 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS 

 
1. Valstybės tarnybos optimizavimas, efektyvumo ir profesionalumo didinimas, atsakomybės 

stiprinimas, lyderystės ugdymas. 
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2. Valstybės valdomų įmonių pertvarkos įgyvendinimas. 

3. Biudžetinių įstaigų valdymo efektyvumo, skaidrumo ir profesionalumo didinimas. 
4. Statybos sektoriaus pažangos ir plėtros skatinimo politikos įgyvendinimas. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

2. nereg. Valstybės ir savivaldybės 
įmonių įstatymo Nr. I-

722 pripažinimo 

netekusiu galios 
įstatymas ir jo lydimieji 

teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė, 
EK 

spalis 

4. nereg. Valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo 

įstatymo Nr. VIII-729 23 

ir 231 straipsnių 
pakeitimo įstatymas ir jo 

lydimasis teisės aktas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

EK 

rugsėjis 

6. nereg. Statybos įstatymo  

Nr. I-1240 14, 17, 28, 34, 
39, 55 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo 

101 straipsniu įstatymas ir 
jo lydimieji teisės aktai 

Vyriausybė Vyriausybė spalis 

7. nereg. Nekilnojamojo turto 

registro įstatymo 

Nr. I-1539 pakeitimo 
įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė lapkritis 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS 

 

1. Teisinių prielaidų kokybiškam, šiuolaikiškam vaikų ankstyvajam ugdymui, nuosekliam mokinių 

mokymosi pasiekimų vertinimui sukūrimas, užtikrinant reikalingą švietimo pagalbą, socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymą bei stiprinant mokyklų vadovų lyderystę, mokyklų ir savivaldybių savarankiškumą ir 

plėtojant nacionalinę švietimo agentūra kaip kompetencijų centrą. 

2. Profesinio mokymo prieinamumo ir patrauklumo didinimas. 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ASMENS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA 

 

1. Teisinio reglamentavimo, susijusio su kultūros centrų atliekamomis funkcijomis, tobulinimas, 

aktualizuojant kultūros centrų teikiamas paslaugas. 

2. Muziejų sistemos ir veiklos teisinis reglamentavimas, apibrėžiant šiuolaikinės visuomenės 
poreikius atitinkančią muziejų misiją ir funkcijas. 

3. Lietuvos žiniasklaidos (medijų) paramos modelio atnaujinimas taip, kad pagrindiniai jo veiklos 

tikslai ir funkcijos atitiktų Lietuvos visuomenės informavimo aplinkos poreikius, o valdymas ir sprendimų 

priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo 
didinimu. 

4. Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo, tęstinumo ir plėtros teisinių priemonių nustatymas. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU 

IR ĮGYVENDINIMU, PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 
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PROJEKTAI, SUSIJĘ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA 

ARBA SU EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS 

TEISEI 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

6. XIVP-1915 

ES 

Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo  

Nr. IX-751 71 straipsnio 
pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

ERK 

spalis 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROJEKTAI, KURIAIS PERKELIAMOS ARBA ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS 

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

7. nereg. 

ES 

Geriamojo vandens 

įstatymo Nr. IX-433 

pakeitimo įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

ERK 

lapkritis 

9. XIVP-1932  
ES, 

XIVP-1933 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo  

Nr. I-657 131, 30, 32, 33, 

34 straipsnių ir priedo 
pakeitimo įstatymas ir jo 

lydimasis teisės aktas 

Vyriausybė Vyriausybė, 
ERK 

rugsėjis 

12. XIVP-1936 

ES 

Atitikties vertinimo 

įstatymo Nr. VIII-870 
1, 2 ir 5 straipsnių ir 

priedo pakeitimo ir 

papildymo III1 skyriumi 
įstatymas 

Vyriausybė Vyriausybė, 

ERK 

lapkritis 

 

IV SKYRIUS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUS, VALSTYBĖS 

KONTROLĖS AR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS REKOMENDACIJAS 

ĮGYVENDINANTČIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 
V SKYRIUS 

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ IR KOMISIJŲ SIŪLOMI 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

APLINKOS APSAUGA 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

5. XIIIP-5324 

VK, 
XIVP-1284, 

XIVP-1708, 

XIVP-1709, 
XIVP-1710 

Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 
įstatymo Nr. XIII-2166 

pakeitimo įstatymai 

Seimo nariai EK, KK, PK, 

TS-LKDF 

rugsėjis–

gruodis 

7. XIVP-1115, 

XIVP-1116, 

XIVP-1117 

Atliekų tvarkymo 

įstatymo Nr. VIII-787 2 

straipsnio pakeitimo ir 
papildymo antruoju3 

Seimo nariai AAK, TTK, 

LF 

gruodis 
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Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

skirsniu įstatymas ir jo 
lydimieji teisės aktai 

9. XIIIP-3504 Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 

3 straipsnio pakeitimo 

įstatymas 

LKVIAK LKVIAK rugsėjis–

gruodis 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

AUDITAS 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

3. XIVP-1310, 

XIVP-1903 

Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo  
Nr. IX-751 pakeitimo 

įstatymai 

Seimo nariai EK, NTK spalis–

gruodis 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
Nr. 

Teisės akto projekto 
pavadinimas 

Teikia Siūlo 
Svarstymo 

mėnuo 

6. XIVP-1215 Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. 

XI-1375 2 straipsnio 
pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai EK spalis 

7. XIVP-1330, 

XIVP-1436, 
XIVP-1437 

Elektros energetikos 

įstatymo  
Nr. VIII-1881 pakeitimo 

įstatymai ir jų lydimasis 

teisės aktas 

Seimo nariai EK, LRF, 

TS-LKDF 

spalis 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

NACIONALINIS SAUGUMAS 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
Nr. 

Teisės akto projekto 
pavadinimas 

Teikia Siūlo 
Svarstymo 

mėnuo 

6. XIVP-1045 Piniginės socialinės 

paramos 

nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo 

Nr. IX-1675 8 ir 17 

straipsnių pakeitimo 
įstatymas 

Seimo nariai SRDK, 

DFVL 

spalis–gruodis 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1215*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

SVEIKATOS APSAUGA 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, SPORTAS 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ IR TEISĖTVARKA 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1. XIVP-1479 Konstitucijos 52 
straipsnio pakeitimo 

įstatymas 

Seimo nariai TTK, LF, 
NTK 

gruodis 

4. XIIIP-750, 

XIIIP-751, 
XIIIP-1159, 

XIIIP-1160, 

XIVP-1717 

Civilinio kodekso 

pakeitimo įstatymai ir jų 
lydimasis teisės aktas 

Vyriausybė, 

Seimo nariai 

TTK, ŽTK, 

LF, LRF 

rugsėjis–

gruodis 

11. XIVP-863 Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo  

Nr. I-657 22 straipsnio 

pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai TTK, LSDPF spalis 

14. XIVP-428 Asociacijų įstatymo Nr. 

IX-1969 2, 8, 9, 12, 13, 

15 ir 16 straipsnių 
pakeitimo įstatymas 

Seimo nariai TTK lapkritis 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, VIETOS SAVIVALDA 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

Nr. 

Teisės akto projekto 

pavadinimas 
Teikia Siūlo 

Svarstymo 

mėnuo 

1. XIIIP-4393 Koncesijų įstatymo  
Nr. I-1510 3, 23, 

66 straipsnių pakeitimo 

ir Įstatymo papildymo 
101 straipsniu įstatymas 

VVSK ADK, VVSK spalis–
lapkritis 

2. XIIIP-5306, 

XIIIP-5307 

Seimo kontrolierių 

įstatymo Nr. VIII-950 

18 ir 22 straipsnių 
pakeitimo įstatymas ir jo 

lydimasis teisės aktas 

VVSK VVSK rugsėjis–

lapkritis 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA 

 

VI SKYRIUS 

SEIMO FRAKCIJŲ IR SEIMO NARIŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

DARBO PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38302
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DEMOKRATŲ FRAKCIJOS „VARDAN LIETUVOS“ SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

LAISVĖS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS REGIONŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI 

PROJEKTAI 

 
DEVINTASIS SKIRSNIS 

SEIMO NARIŲ SIŪLOMI PROJEKTAI 

 

VII SKYRIUS 

KITI KLAUSIMAI 

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. 
2. Įstatymų projektai, susiję su Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu. 

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą. 

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis 
temomis. 

5. Seimo rezoliucijos. 

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais. 

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui. 
8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų 

institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui. 

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos. 
10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų 

tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų. 

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai. 

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai. 
13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai. 

 

Santrumpos ir sutrumpinimai 

AAK  – Aplinkos apsaugos komitetas 

ADK  – Audito komitetas 

ATK – Ateities komitetas 
BFK  – Biudžeto ir finansų komitetas 

DPF – Darbo partijos frakcija 

DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ 

EK – Ekonomikos komitetas 
ERK  – Europos reikalų komitetas 

ES  – teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje 

JSRK – Jaunimo ir sporto reikalų komisija 
KK – Kultūros komitetas 



 

18 

KRK  – Kaimo reikalų komitetas 

LF – Laisvės frakcija 
LKVIAK – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija 

LRF – Lietuvos regionų frakcija 

LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 
LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija 

LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 

nereg. – neregistruotas 

NSGK  – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 
NTK  – Neįgaliųjų teisių komisija 

PK – Peticijų komisija 

PPK – Priklausomybių prevencijos komisija 
JSRK – Jaunimo ir sporto reikalų komisija 

SRDK – Socialinių reikalų ir darbo komitetas 

SRK  – Sveikatos reikalų komitetas 

ŠMK – Švietimo ir mokslo komitetas 
TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 

TTK  – Teisės ir teisėtvarkos komitetas 

URK  – Užsienio reikalų komitetas 
VK – teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 

rekomendacijų įgyvendinimu 

VVSK – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 

ŽTK  – Žmogaus teisių komitetas 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos projektas, TN: TN, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-II-1-1 priedas 2022-09-12.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f69656b0302e11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=26a99f97-6b31-483b-9b09-679e280d84a5
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IS-967/692-II-2 priedas 

 

VERT 2022-09-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus 

siųskite iki 2022 m. rugsėjo 8 d. 

Numatyti pakeitimai aktualūs šilumos aukcionų dalyviams. 

Numatomi esminiai pakeitimai: 

• Numatyta, kad nustatant prognozuojamą biokuro kainą apskrityje ir šalyje bus vertinami 

per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 

rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių duomenys, kaip yra skaičiuojama ir šiuo metu, bei 

papildomai numatyta: 

a) nevertinti sandorių su indeksuota kaina;  

b) nustatant prognozuojamą biokuro kainą gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais, 

sandorių su galimybe juos nutraukti, duomenų neįskaičiuoti; 

c) apskrityse, kuriose veikia vienintelis šilumos aukciono dalyvis – Šaltuoju metų 

laikotarpiu, sandorių su galimybe juos nutraukti, duomenų neįskaičiuoti.  

• Atsižvelgiant į Supirkimo tvarkos pakeitimus, numatyta, prognozuojamos biokuro 

biržos (skiedrų) kainos nustatymo tvarka šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos 

kiekio supirkimo (PKAB). Numatyta, kad PKAB bus nustatoma kaip vidutinės svertinės 

per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 

rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo–pardavimo 

sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis apskrityje. 

⁎⁎⁎ 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir Projektą 

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

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

967/692-II-2-1 priedas 2022-09-12.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-05/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1b9a66e32d0a11edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1b9a66e32d0a11edbf47f0036855e731
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-05/viesoji-konsultacija-del-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos.aspx
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IS-967/692-II-3 priedas 

 

VERT 2022-09-07 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo ir Supirkimo tvarkos, 

redakcijos, įsigaliosiančios nuo 2022 m. spalio 1 d., pakeitimo projektus. Pastabas ir pasiūlymus 

siųskite iki rugsėjo 9 d. 

Projektų tikslas – pakoreguoti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti 

naudojamus rodiklius, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos atspindėtų šilumos 

gamintojų realiai patiriamus šilumos gamybos kaštus. 

Esminiai pakeitimai: 

• Siekiant, kad palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti taikoma 

elektros energijos įsigijimo kaina atitiktų elektros rinkos kainų lygius, numatyta, kad 

elektros energijos įsigijimo rinkos kaina apskaičiuojama pagal „Nasdaq OMX“ 

tinklalapyje (www.nasdaqomx.com) paskelbtus finansinių priemonių ateities sandorių 

paros kainų indeksus (Daily fix). 

• Numatyta, kad skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, biokurą 

naudojančio šilumos gamybos įrenginio efektyvumas vertinamas taikant lyginamųjų 

kuro sąnaudų koeficientą (MWh/MWh), nustatytą pagal I grupės B pogrupio įmonių 

Lyginamuosius rodiklius. 

• Įvertinus faktinius gamintojų patiriamus šilumos gamybos elektros energijos sąnaudų 

rodiklius, numatyta palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti naudoti 

biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginį elektros energijos suvartojimo 

technologinėms reikmėms rodiklį, lygų 22,5 kWh/MWh.  

⁎⁎⁎ 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo aprašo pakeitimo projektas ir Projektą 

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

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

967/692-II-3-1 priedas 2022-09-12.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-apraso.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ad7685a22e8411edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ad7685a22e8411edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52fb11e22e8411edbf47f0036855e731
http://www.nasdaqomx/
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-apraso.aspx
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IS-967/692-II-4 priedas 

 
Tarybos 2022-09-07 posėdis (nuotoliniu būdu) 13:30 val. 

TN: tn  

 

31. Dėl asmens, atsakingo už šilumos ūkį, mokymo programos derinimo. 
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
2. Dėl UAB „Inspekta Con“ energetikos darbuotojų neformaliojo mokymo programų 

derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 
Dalyvauja: UAB „Inspekta Con“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2020‒2021 metų investicijų. 

Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 

O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų pakeitimo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos 

nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio 
energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Akmenės energija“, UAB „Litesko“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-
lpp/app/view. 

5. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata 

Šeškevičienė 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

6. Dėl vartojimo ginčo tarp R. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
7. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. 

specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 

(682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 

(636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2022-09-07 posėdžio „4. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 

d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų 

pakeitimo.“ Medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

967/692-II-4-1 priedas 2022-09-12.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/mokymo-programa-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/inspekta-con-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/klaipedos-vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/silumos-metodika.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/silumos-metodika.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-967/692-II-5 priedas 

 

 
 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius, tel. (8 5) 266 4201, faks. 8 706 64209, 

el. p. post@socmin.lt, https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515  

TN: tn 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

 

2022-09-06 Nr. (15.1E-24) STAP-747 

            

  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) 

parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą 

(toliau – Įstatymo projektas).   

Įtempta geopolitinė padėtis, besitęsiantis karas Ukrainoje, auganti infliacija bei rekordiškai 

brangstantys energijos ištekliai neigiamai paveiks gyventojų finansines galimybes apmokėti būsto 

išlaikymo išlaidas ateinantį šildymo sezoną. Prognozuojamas ženklus šilumos kainų šuolis dėl 

atskirų energijos ir kuro rūšių brangimo (pvz., elektros, dujų – net kelis kartus) turės įtakos ir 

asmenų, kurie įgytų teisę į būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau 

– kompensacijos), skaičiaus augimui. 

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti piniginės socialinės paramos teisinį reguliavimą dėl 

kompensacijų skyrimo laikotarpio, užtikrinant galimybę gyventojams, kurie kreipiasi dėl 

kompensacijų, skirti jas ne 3 mėnesiams, o visam šildymo sezonui ir taip sumažinti administracinę 

naštą nepasiturintiems gyventojams ir savivaldybių administracijoms išaugus besikreipiančiųjų 

skaičiui. Konkrečios Įstatymo projekte nustatytos teisinio reguliavimo priemonės apibūdintos ir jas 

pagrindžiantys argumentai nurodyti Įstatymo projekto aiškinamajame rašte.  

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Siūlomai nuostatai įgyvendinti papildomų lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

ir (ar) savivaldybių biudžetų nereikės. 

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje. 

Įstatymo projektą parengė ministerijos Piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina 

(tel. 8 620 62415, el. p. Svetlana.Kulpina@socmin.lt) ir Piniginės paramos grupės patarėja Kristina 

Tumienė (tel. 8 637 49672, el. p. Kristina.Tumiene@socmin.lt).  

Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projektą numatoma svarstyti kartu su kitomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės siūlomomis priemonėmis, skirtomis sušvelninti šalyje kilusias socialines-

ekonomines pasekmes dėl augančios infliacijos ir brangstančių energijos išteklių kainų, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 28.2 papunkčiu, ir vertindami 

Jūsų operatyvumą ir bendradarbiavimą, maloniai prašome išvadas dėl Įstatymo projekto pateikti  

kaip įmanoma skubiai, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 1 lapas. 

mailto:post@socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4f1fce912df711edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3prtdi
mailto:Svetlana.Kulpina@socmin
mailto:Kristina.Tumiene@socmin
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3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai. 

5. Įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai. 

 

 

Viceministras                                                    Martynas Šiurkus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Tumienė, tel. 8 637 49672, el. p. Kristina.Tumiene@socmin.lt  

 

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-

1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-II-5-1 priedas 2022-09-12.zip). 

mailto:Kristina.Tumiene@socmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4f1fce912df711edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3prtdi
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IS-967/692-II-6 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

2022-09-07 Nr. (14.12Mr-01)-6K-2205342 

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1253, 

1254 STRAIPSNIAIS IR 1253, 1254 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO  

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1253, 1254 straipsniais ir 

1253, 1254 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

Įstatymo projektu, atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų kainų augimą pasaulio 

rinkose, siekiama iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams teksiančią finansinę naštą dėl būsimų 

sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį 2022–2023 metų ir 2023–2024 metų šildymo sezonais. 

I. Sprendžiama problema Lietuvos gyventojams teksianti finansinė našta 2022–2023 metų ir 

2023–2024 metų šildymo sezonais, atsižvelgiant į besitęsiantį 

energetinių žaliavų kainų augimą. 

II. Siūlomos priemonės Siūloma laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

kompensuoti dalį pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 

apskaičiuoto už šilumos energiją ir karštą vandenį. 

III. Priemonių kaštai Valstybės biudžetas dėl PVM, apskaičiuoto už šilumos energiją ir 

karštą vandenį, kompensavimo per 2022–2023 metų šildymo sezoną 

netektų apie 54 mln. eurų, o darant prielaidą, kad tokios pat kainos 

išliks kaip 2023 metų I pusmetį, per 2023–2024 metų šildymo sezoną 

netektų apie 57 mln. eurų. 

IV. Nauda visuomenei Sumažėjusios sąskaitos už šildymą ir karštą vandenį. 

Pažymėtina, kad tokia pat kompensavimo priemonė buvo taikoma ir nuo 2022 m. sausio 1 d. 

iki 2022 m. balandžio 30 d. 

Įstatymo projektu neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

Įstatymo projekte neapibrėžiama naujų sąvokų. 

Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė 

Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo, tel. 

219 9383) patarėja Rūta Pileckienė (tel. 219 9359). 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1253, 1254 straipsniais ir 

1253, 1254 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui“ projekte (toliau – Nutarimo projektas) siūloma prašyti Lietuvos Respublikos 

Seimą svarstyti Įstatymo projektą skubos tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 3 lapai. 

2. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a3b555e02eb211edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3pr9ip
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3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 2 lapai. 

 

Finansų viceministrė     Rūta Bilkštytė 

 
R. Pileckienė, tel. (8 5) 219 9359, el. p. Ruta.Pileckiene@finmin.lt 

 

GAVĖJŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

5. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija – info@chambers.lt 

6. Lietuvos verslo konfederacija – info@lvk.lt 

7. Lietuvos pramonininkų konfederacija – sekretoriatas@lpk.lt 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1253, 1254 

STRAIPSNIAIS IR 1253, 1254 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 

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-967/692-II-6-1 priedas 2022-09-12.zip). 

mailto:Ruta.Pileckiene@finmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a3b555e02eb211edbf47f0036855e731?jfwid=-9ku3pr9ip
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IS-967/692-III-1 priedas 

 

VERT 2022-09-07 pranešimas. VERT: rugsėjo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Rugsėjo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 11,02 ct/kWh 

(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su rugpjūčio 

mėn., kilovatvalandės kainos pokytis yra 33,58 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2022 m. rugsėjo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. liepos mėn. 

kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.  

Į rugsėjo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė liepos mėn. biokuro (žaliavos kartu su 

transportavimu) kaina – 28,32 Eur/MWh – 17,36 proc. didesnė nei į rugpjūčio mėn. šilumos kainas 

įskaičiuota vidutinė birželio mėn. biokuro kaina (24,13 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 

204,02 Eur/MWh – 68,49 proc. didesnė nei į rugpjūčio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 

birželio mėn. gamtinių dujų kaina (121,08 Eur/MWh).  

Per metus (2022 m. liepos mėn. / 2021 m. liepos mėn.) biokuro kaina didėjo 

143,09 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 304,59 proc.  

 

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos kainos 

2022 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2022 m. rugpjūčio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

(NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 61,76 proc.: nuo 2,38 ct/kWh 2022 m. rugpjūčio mėn. iki 

3,85 ct/kWh 2022 m. rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-07/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
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šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos 

pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų 

pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, 

daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. rugpjūčio mėn. ir 2022 m. rugsėjo mėn. 

šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms 

patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už 

šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

• Vilniuje šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos, gamtinių dujų 

ir biokuro kainų. 

• Kaune šilumos kaina didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų, biokuro ir iš NŠG superkamos 

šilumos kainų.  

• Klaipėdos vartotojams šilumos kaina iš esmės didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų, 

biokuro ir iš NŠG superkamos šilumos kainų. Rugsėjo mėn. pradėtos taikyti 

perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kuriuose įvertintas pastoviųjų sąnaudų 

padidėjimas, dėl ko padidėjo bendrovės tiekiamos šilumos kainos pastovioji dedamoji. 

• Šiauliuose šilumos kaina nežymiai didėja dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų. 

• Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro bei 

didesnės vidutinės superkamos šilumos kainos.  

 

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ 

aptarnaujami vartotojai (6,52 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (23,61 ct/kWh su PVM). 

2022 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn., atskirose 

savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 
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• Dėl padidėjusių gamtinių dujų ir NŠG superkamos šilumos kainų biokuro kainų UAB 

„Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 42,28 proc. (4,05 ct/kWh 

su PVM) daugiau. 

• Dėl padidėjusių gamtinių dujų, biokuro ir iš NŠG superkamos šilumos kainų UAB 

„Ukmergės šiluma“ aptarnaujamiems Šventupės gyvenvietės vartotojams šilumos kaina 

didėja 38,70 proc. (4,66 ct/kWh su PVM), Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir 

Deltuvos miestelio vartotojams šilumos kaina didėja 38,11 proc. (4,65 ct/kWh su 

PVM). 

• UAB „Širvintų šiluma“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 32,51 proc. 

(2,36 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų. 

• Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios biokuro kainos UAB „Pakruojo šiluma“ 

aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 30,06 proc. (2,85 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 

28,79 proc. (3,02 ct/kWh su PVM) daugiau dėl padidėjusių gamtinių dujų ir biokuro 

kainų. 

• Dėl mažesnių biokuro kainų UAB Ignalinos šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai už 

šilumą moka 4,59 proc. (0,48 ct/kWh su PVM) mažiau, UAB Tauragės šilumos tinklų 

aptarnaujami vartotojai moka 4,46 proc. (0,35 ct/kWh su PVM) mažiau.  

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, 

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai 

pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per 

metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per 

metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. 

MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh 

per metus. 

 

5 pav. 2022 m. rugsėjo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro 

struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), 

(atsisiųskite) 
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Kuro struktūra 

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 

2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 

2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc. 

2022 m. rugsėjo mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 

70,46 proc., gamtinės dujos – 27,20 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite) 
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IS-967/692-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-09-06 pranešimais apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn, 

 

 
Paskutinis taškas 2022-09-06 

 
 

Vėliausio 2022-09-06 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-09-06 aukcioną 08 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 54 670 46.46 +5.29 % 63 560 41.16 40.34 4 130 

M10-2022  Smulkinta mediena 8 400 47.00 -0.09 % 66 920 46.62 25.38 8 120 

M11-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 40 880 45.98 30.00 5 040 

Q04-2022  Smulkinta mediena 15 400 54.75 +3.91 % 97 790 47.96 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 4 550 60.00 +16.67 % 205 660 50.21 1.00 4 550 

WIN-2022  Smulkinta mediena 8 400 49.00 -4.08 % 114 240 49.43 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 130 111.56 +7.90 % 800 102.57 134.14 800 

M10-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 960 120.00 140.00 960 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 490 27.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=1901247&oldti=2756576
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BK prekybos rodikliai po 2022-09-06 aukciono 14 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 54 040 47.89 +6.85 % 12 110 47.00 0.00 0 

M10-2022  Smulkinta mediena 51 240 51.18 +8.17 % 40 040 50.00 0.00 0 

M11-2022  Smulkinta mediena 6 440 50.24 0.00 % 20 160 46.14 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 23 100 57.25 +4.37 % 28 490 48.25 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 15 470 54.74 -9.61 % 199 290 50.73 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 97 440 50.33 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 060 102.53 -6.86 % 200 100.00 0.00 0 

M10-2022  Medienos granulės 960 120.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
490 27.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

WIN-2022  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 3 360 27.00 0.00 0 
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 Baltpool 2022-09-08 pranešimas.  

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. RUGPJŪTIS 

 

Artėjant šildymo sezonui, „Baltpool“ mėnesio prekybos apžvalgose kas mėnesį skelbsime 

statistiką apie pasiruošimą šildymo sezonui. 

 

PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI  

 

• Lyginant su biokuro poreikiu 2021 m. šildymo sezono metu, šiuo metu žiemai yra 

susitarta dėl 26% biokuro kiekio. Jeigu vertintume biokuro paruošimą pirmajai 

šildymo sezono pusei, tuomet biokuro yra paruošta 38 % pagal praeitų metų poreikį 

tame pačiame laikotarpyje. Praeitais metais pirmai šildymo sezono pusei buvo 

paruošta tik 22 % reikalingo biokuro kiekio. 

• 2022 m. žiemos svertinė kaina (44,81 Eur/MWh) yra 93 % didesnė, lyginant su 

praeitu sezonu (23,22 Eur/MWh). Žvelgiant į kainų skirtumus lyginant apskritis, 

didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 %) ir Klaipėdos apskrityje 

(144 %). Mažiausias kainų skirtumas – Šiaulių (82 %) ir Marijampolės apskrityse (56 

%). 

Tiekimo statistika 2022 m. žiemos sezonui Lietuvos apskrityse 

Pirkėjo apskritis 

Sudarytų 

sandorių kaina, 

Eur/MWh 

Sudarytų 

sandorių kiekis, 

MWh 

Svertinės kainos 

pokytis, 

lyginant su 

praeitu šildymo 

sezonu 

Alytaus apskritis 50.16 46 760 101% 

Kauno apskritis 49.34 216 760 97% 

Klaipėdos apskritis 55.18 98 850 144% 

Kuršių Nerija 55.00 5 040 185% 

Marijampolės apskritis 47.00 420 56% 

Panevėžio apskritis 44.45 129 640 106% 

Šiaulių apskritis 36.09 312 410 82% 

Tauragės apskritis 47.76 22 750 90% 

Telšių apskritis 51.18 62 160 117% 

https://www.baltpool.eu/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-rugpjutis/
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Utenos apskritis 46.39 46 060 131% 

Vilniaus apskritis 44.22 165 200 92% 

Iš viso 44.81 1 106 050 93% 

 

Lietuvos apskričių pasiruošimas artėjančiam žiemos sezonui 

Žemėlapyje pavaizduoti burbulai atitinka apskrityse nupirktą biokuro kiekį, o šalia 

burbulų esantys skaičiai – šiuo metu nupirkto biokuro kiekio santykis su konkrečios apskrities 

praeitų metų biokuro poreikiu šildymo sezono metu. 

 

 
 

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 45,40 Eur/MWh. 

Lyginant su liepos mėnesio verte, fiksuotas 18 % indekso augimas, o palyginus su 

praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 201 % aukštesnė.  

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su liepos mėnesiu, padidėjo apie 19 % iki 

277 010 MWh. Sudarant sandorius rugpjūtį matomas lengvas ruošimasis artėjančiam 

šildymo sezonui – 42 % viso kiekio yra ilgalaikiai kontraktai, kurių pristatymas 

numatomas šildymo sezono metu. Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais 

metais, pristatyto biokuro kiekis yra didesnis 34 %. 

• Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 30,00 Eur/MWh. 

• Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 46,89 Eur/MWh. 

 

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA 
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Savaitinių sandorių kainos 

 
 

Sandorių kainos ir apyvartos 

 Lietuva, 

Eur/MWh 

Latvija, 

Eur/MWh 

Estija, 

Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 46,35 45,95 29,27 408 590 

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

Q04-2022 44,80 38,00 – 722 260 

Q01-2023 44,49 – – 358 540 

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE 

 

Savaitinių sandorių kainos 
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Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje 

 
Mažiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė 

svertinė 

kaina, 

Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 53.00 119,50 97,77 2 620 

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA 

 

Savaitinių sandorių kainos 

 
 

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai) 

 
Mažiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė 

svertinė 

kaina, 

Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Kuro durpės 23,00 23,00 23,00 – 

Biokuro ir lignino mišinys 24,50 26,00 25,46 980 

 

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA 
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• 2022 metų rugpjūčio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų rugsėjio mėnesio šilumos 

kiekių įsigijimo. 

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 4,59 ct/kWh ir buvo 53 % didesnė 

nei šilumos, tiekiamos liepos mėnesiui (3,00 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 206 % aukštesnė (1,50 ct/kWh). 

• Rugsėjo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 188 823 MWh – tai yra 10 % 

daugiau nei perkamos šilumos kiekis rugpjūčio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų 

to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 3 %. 

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 309 430 MWh šilumos – tai yra 18 % mažiau, 

lyginant su rugpjūčio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose 

rugsėjo mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 25 %. 

 

Rugpjūčio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

 
Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 

 
 

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA 
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 Baltpool 2022-09-09 pranešimas.  

TN: tn  

 

MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. RUGPJŪTIS 

 

• Rugpjūčio mėnesį VMU paskelbė 106 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 

54,93 tūkst. M3 medienos produktų. Lyginant su liepos mėnesiu, pasiūlytos 

medienos kiekis padidėjo 53 %, o parduotos medienos dalis paaugo 22 %. 

Aukcionus organizavo 21 VMU padalinys. 

• Rugpjūčio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 81,50 Eur/m3 indekso 

reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, 

matomas 32 % augimas. Lyginant su liepos mėnesiu – 6 % augimas. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti malkų ir popierrąsčių sortimentuose, 

kurių kainos augo atitinkamai 15 % ir 12 % (iki 80,50 Eur/m3 už malkas ir 86,05 

Eur/m3 už popierrąsčius). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu 

augimas siekia 132 % poppierąsčiams ir 132 % malkoms. 

 

https://www.baltpool.eu/medienos-birzos-prekybos-statistika-2022-m-rugpjutis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=medienos_birzos_prekybos_statistika_2022_m_rugpjucio_men&utm_term=2022-09-09


 

39 

 
TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

 

 
TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

 

Sortimentai 

Kie-

kis, 

ktm 

Kiekio 
pokytis 

per 

mėnesį 

Kiekio 
dalis 

TOP5 

sort. 

Apimtyje 

Kaina, 

Eur/kt

m 

Kainos 
pokytis 

per 

mėnesį 

Kainos 
pokytis 

per 

metus 

Baltpool 

Timber 

Spot 

indeksas 

Indeksas 29 594 15% 97.3% 81.56 -5.6% 26% 

Indekso dalys: 

PJ (eglė, 

pušis, 

beržas); 

B/C; 

St,Vd; L2, 

L3 

525 -71% 2% 104.48 -2% -14% 

PJ (eglė, 20 079 9% 67.8% 89.56 -10% -11% 
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pušis, 

beržas); D; 
St,Vd; L2, 

L3 

 TR 

(lapuočiai, 

spygliuoči

ai) 

8 180 69% 27.6% 97.52 3% 8% 

PP (eglė, 

pušis, 

beržas) 

610 – 2% 86.34 0% 133% 

PM, ML 

(II, III 

kaitrumo 
grupė) 

200 – 1% 80.50 0% 132% 

Kirtimo liekanos, dengtos 

kirtimo liekanos  
– – – 31.00 – 

2,10% 

(10 

Eur/m3

) 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose 

 
 

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai 
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KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – 

kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – 
popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji 

mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – 

sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 
6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m. 
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IS-967/692-III-3 priedas 

 

VERT 2022-09-06 pranešimas. Kada laikoma, jog vartotojas yra visiškai atsijungęs nuo 

centralizuoto patalpų šildymo?  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB 

„Kauno energija“ dėl mokesčių už šilumos energiją. 

Vartotojas gavo UAB „Kauno energija“ raginimą sumokėti už suvartotą šilumą. Vartotojo 

teigimu, patalpos niekada nebuvo šildomos, todėl vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Kauno 

energija“ anuliuoti neteisingai jam priskirtą apmokėti sumą. 

UAB „Kauno energija“ teigimu, patalpos buvo šildomos. Patalpų šildymas buvo laikinai 

nutrauktas dėl remonto darbų, tačiau įrodymo, kad vartotojas pilnai įgyvendino visišką atsijungimo 

procedūrą, nėra. 

VERT nustatė, jog patalpos buvo prijungtos prie UAB „Kauno energija“ centralizuotos 

šildymo sistemos ir joms šildyti buvo tiekiama šilumos energija. Patalpos buvo laikinai atjungtos 

nuo įmonės ir pastato šildymo sistemų dėl remonto. 

Laikino remonto metu nebuvo planuojama visiškai atjungti patalpų nuo centralizuotos 

šildymo sistemos, priešingai – numatyta patalpų šildymo sistemos dalies pertvarka planuojant 

prijungti minėtą dalį prie šildymo sistemos, todėl nėra pagrindo teigti, kad patalpos būtų laikomos 

visiškai atjungtomis. 

Pagal teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, buto ar kitų 

patalpų savininkas, kuris savo šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo ar karšto 

vandens sistemos atjungia pažeisdamas teisės aktų nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos 

šilumos ar karšto vandens buitinis vartotojas. 

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes neturi teisinio pagrindo teigti, kad 

vartotojo patalpos buvo atjungtos nuo UAB „Kauno energija“ centralizuotos šildymo sistemos, 

todėl vartotojas išliko šilumos energijos vartotoju ir turi pareigą apmokėti priskirtus mokesčius. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

______ 

 

VERT 2022-09-06 pranešimas. VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą su UAB „Elektrum 

Lietuva“ dėl mokesčių už gamtines dujas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB 

„Elektrum Lietuva“ dėl mokesčių už gamtines dujas. 

Vartotojas prašyme nurodė, kad deklaravo gamtinių dujų skaitiklio rodmenis UAB 

„Elektrum Lietuva“ interneto svetainėje, tačiau dėl nežinomų priežasčių deklaracija nepavyko. 

Gavęs sąskaitą už gamtines dujas vartotojas pastebėjo, kad mokėtina suma yra tik už pastoviąją 

dalį, todėl kreipėsi į UAB „Elektrum Lietuva“ dėl sąskaitos koregavimo, tačiau įmonė to neatliko. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) taip pat nesutiko atlikti perskaičiavimo. 

Įprastai nedeklaravus gamtinių dujų skaitiklio rodmenų yra pritaikomas vidutinis 

suvartojimas, tačiau šiuo atveju tai nebuvo įgyvendinta. Vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB 

„Elektrum Lietuva“ teisingai apskaičiuoti mokėjimą už suvartotas gamtines dujas. 

Vartotojui, sudarius dujų pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugų teikimo sutartį su 

tiekimo įmone, šios sutarties nuostatos saisto ne tik vartotoją ir tiekėją, bet ir skirstymo sistemos 

operatorių. Sutartis yra privaloma tiek vartotojui, tiek UAB „Elektrum Lietuva“, tiek ESO. 

Pagal sutarties nuostatas, vartotojui nedeklaravus suvartoto gamtinių dujų kiekio, minėtą 

kiekį turėjo apskaičiuoti UAB „Elektrum Lietuva“ bei ESO, tačiau įmonės šios pareigos neįvykdė. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/kada-laikoma-jog-vartotojas-yra-visiskai-atsijunges-nuo-centralizuoto-sildymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/vert-vartotojo-naudai-issprende-ginca-del-mokesciu-uz-gamtines-dujas.aspx
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VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas pagrįstas bei įpareigojo ESO nustatyti vartotojo 

objekte suvartotą gamtinių dujų kiekį sutartyje nustatyta tvarka ir pateikti informaciją UAB 

„Elektrum Lietuva“. UAB „Elektrum Lietuva“ įpareigota, gavusi ESO pateiktą informaciją apie 

vartotojo objekte suvartotą gamtinių dujų kiekį, pateikti vartotojui sąskaitą, laikantis sutartyje 

numatytos tvarkos. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-09-06 pranešimas. Ar įmonė vartotojui gali pateikti preliminarią įmoką už 

leistinosios galios didinimą?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (ESO) ginčą dėl įmokos už leistinosios naudoti galios didinimo pagrįstumą, 

priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą.  

Vartotojas VERT nurodė, kad nesutinka su ESO priskaičiuota įmoka už leistinosios naudoti 

galios didinimą, nes ji, anot vartotojo, yra preliminari ir gali keistis priklausomai nuo rangovų 

įkainių. Be to, jam išduotose sąlygose dėl nesuprantamų priežasčių buvo įkopijuotos analogiškos 

sąlygos, kaip ir kaimyniniam objektui.  

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, kad padidinus galią vartotojo objektui, bendri 

įtampos nuostoliai išaugtų ir netenkintų teisės aktų reikalavimų. Tik atlikus tinklo rekonstrukciją 

pagal vartotojui išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus įmanomas jo objekto galios didinimas. 

Pagal teisinį reglamentavimą, įmonė turi teisę nustatyti preliminarią prijungimo įmoką už 

leistinosios naudoti galios didinimą. Vartotojo įmokos dalis už elektros tinklo nutiesimą priklausys 

nuo nutiesto atstumo, kuris bus žinomas tik atlikus darbus. 

Atsižvelgdama į tai, VERT konstatavo, kad visi ESO pateikti skaičiavimai ir pasirinktas 

techninis sprendinys yra teisingi.  

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-09-06 pranešimas. VERT: ESO turi kuo greičiau tenkinti vartotojo prašymą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (ESO) ginčą, priėmė sprendimą tenkinti vartotojo reikalavimą dėl jam 

priklausančio objekto prijungimo prie elektros tinklų. 

Vartotojas nurodė, kad sumokėjo už jam priklausančio žemės sklypo prijungimą prie ESO 

elektros tinklų, tačiau ESO iki šiol neprijungė objekto. ESO pripažino, kad nėra įvykdžiusi savo 

įsipareigojimų pagal su vartotoju sudarytą sutartį, nes negaunami sutikimai iš kaimyninių žemės 

sklypų, per kuriuos numatytas kabelio tiesimas. Žemės sklypai areštuoti antstolių ir sutikimų nebus, 

kol žemės sklypų savininkai nesumokės skolų. 

Išnagrinėjusi įvykio aplinkybes, VERT konstatavo, kad ESO privalo nedelsiant vykdyti 

sutartį ir teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl elektros tinklų 

apsaugos zonos ir servituto nustatymo. Įvykdžius nurodytą sąlygą ir įgijus teisę atlikti objekto 

prijungimui būtinus veiksmus, ESO privalo nedelsiant prijungti vartotojo objektą prie ESO elektros 

tinklų. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

________ 

 

VERT 2022-09-09 pranešimas. Šilumos paskirstymas objekte gali būti tikslinamas pagal 

objektyvius duomenis, nustatančius naudingąjį plotą  

TN: tn  

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/ar-imone-vartotojui-gali-pateikti-preliminaria-imoka-uz-leistinosios-galios-didinima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/vert-eso-turi-kuo-greiciau-tenkinti-vartotojo-prasyma-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-09/silumos-paskirstymas-objekte-gali-buti-tikslinamas-pagal-objektyvius-duomenis-nustatan%C4%8Dius-naudingaji-plota.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ ginčą dėl suvartotai šilumai paskirstyti taikomo objektų ploto, priėmė sprendimą 

atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę perskaičiuoti jam teiktas sąskaitas, vadovaujantis VĮ 

„Registrų centras“ nurodytais objektų plotais. 

Vartotojas VERT nurodė, kad įmonė, skirstydama suvartotą šilumą objektuose, nuo 2017 m. 

šildymo sezono pradžios iki 2020 m. šildymo sezono pabaigos taikė per mažą plotą. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad šiluma objektų vartotojams skirstoma 

pagal šilumos paskirstymo metodus, kurie numato, kad skirstant suvartotą šilumą pastatuose 

priskiriamas šilumos kiekis yra nustatomas vertinant naudingąjį plotą.  

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, tapusi objektų šilumos ir karšto vandens tiekėja, išeities 

duomenis šilumos paskirstymui gavo iš UAB „Vilniaus energija“, kuri nurodė objektų naudingą 

plotą. Informacijos apie pasikeitusius objektų naudingus plotus nei vartotojai, nei objektų 

administratorius AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nepateikė, nors pagal galiojančius teisės aktus 

tokius duomenis šilumos tiekėjui privalo pateikti vartotojas (įstatymas nenumato šilumos tiekėjos 

pareigos rinkti, tikslinti duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti). Informacija 

apie galimą objektų plotų pasikeitimą įmonei buvo pateikta gerokai vėliau. Atlikusi objektų 

naudingo ploto patikrinimą nekilnojamojo turto registre ir nustačiusi, kad objektų naudingas plotas 

yra didesnis nei perduotas UAB „Vilniaus energija“, skirstydama suvartotą šilumą objektuose, taikė 

jau patikslintą objektų naudingą plotą.  

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

______ 

 

VERT 2022-09-09 pranešimas. Kodėl vartotojas turi apmokėti galios mažinimo darbų 

išlaidas?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo nebuitinio vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ginčą dėl susidariusios nepriemokos po galios mažinimo 

darbų. Vartojo reikalavimas įpareigoti įmonę pateiktą sąskaitą anuliuoti buvo atmestas.  

Vartotojas VERT nurodė, kad ESO, atlikusi galios mažinimo darbus, pateikė nepagrįstą 

sąskaitą už darbo užmokestį, su kuriuo vartotojas nesutinka. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad ESO vartotojui prijungimo įmoką 

apskaičiavo vadovaudamasi teisiniu reglamentavimu pagal patirtas faktines išlaidas, tiesiogiai 

susijusias su vartotojo elektros įrenginių prijungimu, kurios apima ir darbuotojų darbo užmokesčio 

sąnaudas.  

VERT konstatavo, kad vartotojas pagal ESO pateiktą sąskaitą buvo apmokėjęs tik 

preliminarią įmoką, todėl įmonė pagrįstai apskaičiavo prijungimo įmokos skirtumą ir pateikė jį 

apmokėti vartotojui. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-09/kodel-vartotojas-turi-apmoketi-galios-mazinimo-darbu-islaidas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-967/692-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO dėl biokuro pelenų radiologinių tyrimų atšaukimo 

 

Laba diena, 

Informuojame apie Radiacinės saugos centro planus inicijuoti sveikatos ministro įsakymu 

patvirtinto Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, 

užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, 

naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo pakeitimus. 

Dėl sankcijų uždraudus medienos ir biokuro importą iš trečiųjų šalių, manoma, kad nėra 

tikslinga įmonėms atlikinėti radiologinius pelenų tyrimus, todėl bus siūloma aprašo 12 ir 13 (su 

papunkčiais) straipsnius naikinti. Žinoma, savo noru pelenų darytojas ir toliau galės šiuos 

tyrimus atlikinėti, jei mato rizikų, kad galėjo patekti radioaktyvus biokuras. 

Jei matote rizikų, kad minėtų aprašo straipsnių pakeitimai (panaikinimas) yra netikslingi, 

nes galimai biokuras vis dar patenka iš trečiųjų šalių į Lietuvos rinką arba biokuro naudotojai ar 

pardavėjai vis dar turi užsilikusios importuotos medienos, informuokite LŠTA iki pirmadienio 

darbo pabaigos.  

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.64B61DBFF23A/asr
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-967/692-IV-1 priedas 

 

LRV 2022-09-07 pranešimas. Vyriausybė pritarė energijos taupymo priemonių planui 

TN: tn  

 

Vyriausybėje šiandien pritarta Energetikos ministerijoms siūlomoms energijos taupymo 

priemonėms ir rekomendacijoms, kurios leistų per dvejus metus išlaidas energetinėms sąnaudoms 

sumažinti 800 mln. eurų. 

Iš viso energetinio efektyvumo didinimui per paramos priemones 2021-2027 m. bus skirta 

1,3 mlrd. eurų, iš jų viešajam sektoriui – 207 mln. eurų, gyventojams – 900 mln. eurų, verslui – 225 

mln. eurų. 

Planuojama, jog įpareigojus viešojo sektoriaus institucijas sunaudojamą energiją sumažinti 

20 procentų per artimiausius dvejus metus, įgyvendinant siūlomas greitojo, vidutinio ir ilgojo 

laikotarpio taupymo rekomendacijas ir naudojant paramą energetinio efektyvumu didinimui, 

išlaidos elektrai ir šildymui viešajame sektoriuje per minėtą laikotarpį sumažės 100 mln. eurų. 

Jei verslas ir gyventojai aktyviai naudosis teikiamomis valstybės paramos priemonėmis, 

rekomendacijomis ir keis energijos naudojimo įpročius, versle išlaidos elektrai ir šildymui per 

dvejus metus sumažėtų 300 mln. eurų, gyventojų – 400 mln. eurų. 

Planas parengtas remiantis Europos Komisijos, Tarptautinės energetikos agentūros bei 

Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijomis, kitų šalių taupymo planų ir rekomendacijų 

analize bei valstybės valdomo turto duomenimis apie energetines sąnaudas. 

Energetikos ministerijos duomenimis, daugiausiai energijos suvartojama pastatuose ir 

transporte, todėl efektyvumo priemonės nukreiptos į šiuos sektorius. Detaliai apie tai – prisegtame 

pristatyme. 

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, pavyzdžiui, karšto 

vandens išjungimu, šildymo temperatūros, perteklinės elektros galios, apšvietimo intensyvumo 

sumažinimu bei vartotojų elgsenos korekcijomis. 

Preliminariais skaičiavimais, augant energijos kainoms ir nesiėmus energijos taupymo 

priemonių, valstybės sąnaudos vien už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų. 

Palyginimui, Turto banko duomenimis, dar 2021 m. jos buvo 98 mln. eurų. 

Centrinės valdžios institucijoms ir valstybės įmonėms bus nustatyti energijos sutaupymo 

tikslai, kurių pastarosios bus įpareigotos pasiekti per ateinančius dvejus metus. Jų pasiekimai bus 

stebimi Turto banko rengiamoje švieslentėje. 

Turto banko 2020 m. duomenimis, nekilnojamąjį turtą iš viso valdė beveik 500 (494) 

valstybės institucijų ir įstaigų, kurių bendras plotas – 9,85 mln. kv. metrų. VĮ Turto bankas valdo 

kiek daugiau nei dešimtadalį, arba 12 proc., viso valstybės nekilnojamojo turto – iš viso apie 1,2 

mln. kv. metrų. Savivaldybės valdo apie 9,44 mln. kv. metrų nekilnojamo turto. 

________ 
 
LRV 2022-09-07 pranešimas. Vyriausybė teikia papildomus sprendimus mažinant energijos 

brangimo naštą gyventojams 

TN: tn  

 

Šiandien Vyriausybėje finansų ministrė Gintarė Skaistė, energetikos ministras Dainius 

Kreivys ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė pristatė sprendimus, 

palengvinsiančius gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl brangstančios energijos. 

Pristatyti siūlymai kompensuoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą gyventojams 

centralizuotai teikiamai šilumai, padengiant tiekėjams skirtumą iš valstybės biudžeto, taip pat dujų 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-teikia-papildomus-sprendimus-mazinant-energijos-brangimo-nasta-gyventojams
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pakeitimas šildymui pigesnėmis alternatyvomis, leidžiančiomis iš karto sumažinti sąskaitas, taip pat 

nacionalinio biokuro gamybos spartinimas bei reikšmingai plečiamas kompensacijų gavėjų ratas ir 

supaprastintas prašymų teikimo modelis, leisiantis plačiam ratui gyventojų kreiptis kompensacijų. 

Visi šie pasiūlymai galios ateinantiems dviem šildymo sezonams. 

„Pasaulinėje rinkoje fiksuojant vis dar labai įtemptą situaciją dėl energijos kainų šuolio, 

siūlome pratęsti praėjusį šildymo sezoną taikytą priemonę – kompensuoti PVM tarifą centralizuotai 

tiekiamai šilumai gyventojams dviems sezonams. Tai viena efektyvesnių priemonių reguliuojamoje 

rinkoje, kur PVM lengvatos tiesiogiai tampa mažesnėmis sąskaitomis vartotojams“,  – pažymėjo 

finansų ministrė G. Skaistė. 

Gavus pritarimą šiam sprendimui parlamente, gyventojus pasieks sąskaitos už centralizuotai 

teikiamą šilumą, kuriose PVM tarifas netaikomas, o skirtumą nuo dabar taikomo lengvatinio 9 proc. 

iki siūlomo 0 proc. PVM šilumos tiekėjams kompensuos valstybė. Kompensacija bus taikoma 

išrašytoms sąskaitoms iki 2024 m. vasaros.   

Energetikos ministras Dainius Kreivys pristatė dujų pakeitimas šildymui pigesnėmis 

alternatyvomis, leidžiančiomis iš karto sumažinti sąskaitas, taip pat nacionalinio biokuro gamybos 

spartinimą. 

„Ruošiamės šildymo sezonui – biokuro pasiūlos didinimas ir galimybė šilumos ūkyje 

naudojamas dujas pakeisti į mazutą, dyzeliną ir miško kirtimo atliekas leis sumažinti 

prognozuojamą šildymo kainos augimą gyventojams“, – teigė energetikos ministras Dainius 

Kreivys. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navicienė pažymėjo, jog žmonių patogumui yra 

sumažinama biurokratija, o praplėstas šildymo kompensacijų gavėjų ratas leidžia dviems 

trečdaliams dirbančiųjų kreiptis kompensacijos. 

„Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį ir praplėtus šildymo kompensacijų gavėjų 

skaičių, du trečdaliai dirbančiųjų, taip pat sunkiai besiverčiantys asmenys, pensininkai, neįgalieji ir 

kiti gali drąsiai kreiptis kompensacijų už šildymą. Parama pasieks tuos, kam labiausiai reikia, o ir 

kreiptis reikės tik vieną kartą ir kompensacija bus paskiriama visam šildymo sezonui. 

Svarbiausia, kad žmonės nesivadovautų vis dar vyraujančiais stereotipais, kad tokia parama 

priklauso tik sunkiausiai gyvenantiems asmenims. Ir vidutines pajamas gaunantys dirbantieji gali 

kreiptis į savivaldybę dėl kompensacijos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika 

Navickienė. 

Vyriausybės pasiūlytos priemonės galiotų ateinančius du šildymo sezonus – iki 2024 m. 

balandžio 30d. 

_________ 

 

PRISTATYTA, KAIP REIKĖS TAUPYTI ENERGIJĄ: GYVENTOJAI GALĖTŲ 

SUTAUPYTI 500 EURŲ PER METUS 

 Vytautas Budzinauskas 2022 m. rugsėjo 7 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vyriausybė siūlo gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui bei savivaldai imtis skubių 

taupymo priemonių, per dvejus metus siekiant sutaupyti 20 proc. energijos ir 800 mln. eurų. 

Tai atsakas į Europą ir jos gyventojus ištikusią energetinę krizę bei aukštas energijos kainas.  

Ministrų kabinetas pasitarime pritarė rekomendacijoms viešosiomis įstaigoms ir pateikė 

siūlymų gyventojams bei verslui. Priemonės yra trumpojo ir ilgojo laikotarpio, jos nukreiptos į 

įpročių pakeitimą, įrangos atnaujinimą bei pastatų modernizavimą. 

„Keliamės ambicingus tikslus, per porą metų sutaupyti iki 800 mln. eurų energetinių 

išteklių. Yra planai valstybiniam sektoriui, rekomendacijos verslui, gyventojams. Tikimės, kad į jas 

atsižvelgsi Suprantame, kad gyventojai ir verslas supranta poreikį taupyti, bet visada turbūt galime 

ir priminti“, – Vyriausybės pasitarime trečiadienį sakė energetikos ministras Dainius Kreivys. 

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/pristatyta-kaip-reikes-taupyti-energija-gyventojai-galetu-sutaupyti-500-euru-per-metus.d?id=91167871
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Viceministrė Inga Žilienė išsamiau pristatė planą, sakydama, kad energetinis efektyvumas, 

greta subsidijų, yra didžiausią efektą galintis duoti gyventojams veiksnys. „Turime ambicijas 

sutaupyti 20 proc. energijos per dvejus metus, tai būtų 800 mln. eurų nauda. Viešajame sektoriuje – 

apie 100 mln. eurų, versle – apie 300 mln. eurų, gyventojų segmente nemažas potencialas – 400 

mln. eurų“, – sakė I. Žilienė. 

Ji paragino verslą ir gyventojus naudotis finansinėmis priemonėmis, skirtomis energetiniam 

efektyvumui. „Naudojomės visomis geriausiomis praktikomis, tie pasiūlymai ganėtinai panašūs 

visose valstybėse: šilumos energijos taupymas, temperatūros mažinimas žiemą, aukštinimas vasarą. 

Mažinimas greičio magistralėse, perėjimas prie kitų judumo priemonių, nereikalaujančių kuro 

sąnaudų, bei darbas iš namų“, – sako I. Žilienė. 

Vyriausybės siūlomame energijos taupymo plane numatyta sutaupyti 800 mln. eurų ir 20 

proc. energijos. Viešajame sektoriuje tikslas sutaupyti 100 mln. eurų, verslo – 300 mln. eurų, o 

gyventojų segmente – 400 mln. eurų. 

Daugiausiai energijos suvartojama pastatuose ir transporte, todėl efektyvumo priemonės 

nukreiptos į šiuos sektorius. 

Finansinė parama: 2021-2027 metais energijos efektyvumo priemonėms numatyta 1,332 

mlrd. eurų, iš jų viešajam sektoriui – 207 mln. eurų, verslui – 225 mln. eurų, o gyventojams – 900 

mln. eurų. 

Viešasis sektorius: nuotolinis darbas, energijos auditai 

Vyriausybė pavedė ministerijoms ir Turto bankui iki rugsėjo pabaigos atlikti valdomų 

transporto ir pastatų šildymo, vėdinimo, kondicionavimo ir apšvietimo sistemų inventorizaciją ir 

parengti trumpojo laikotarpio priemones, leisiančias nuo sezono pradžios per metus sutaupyti 10 

proc. energijos. 

Nuo spalio pabaigos Turto bankui pavedama viešai skelbti valdomų pastatų ir institucijų 

energijos suvartojimo ir sutaupymo švieslentes. 

Rekomenduojama ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms nuo gruodžio iki kitų metų 

kovo pradžios numatoma organizuoti, nemažinant funkcijų vykdymo, institucijų nuotolinį darbą 

kiekvienos darbo savaitės ketvirtadienį ir penktadienį (ar penktadienį ir pirmadienį) ir sumažinti 

patalpų temperatūrą iki 17-18 laipsnių nuo ketvirtadienio vakaro iki pirmadienio ryto, kai 

pastatuose nėra darbuotojų. 

Šildymo sezonu metu institucijose, nepažeidžiant nustatytų higienos sąlygų, numatoma 

sumažinti patalpų, kuriuose dirba darbuotojai, temperatūrą 1-2 laipsniais, skatinti darbuotojus 

naudotis viešojo ir individualaus mobilaus judumo priemonėmis atsisakant automobilių, 

rekomenduojama šildymo sezono metu išjungti karštą vandenį institucijose ir t.t. 

Tarp plano skaidrėse siūlomų elgsenos priemonių yra nuotolinis darbas (kur gali būti 

taikomas) pirmadienį ir penktadienį ir temperatūros sumažinimas iki 16-17 laipsnių pastatuose nuo 

penktadienio iki pirmadienio (taupymo efektas – 10 proc.). 

Pastatuose temperatūros sumažinimas iki 19 laipsnių žiemą ir kondicionavimo temperatūros 

pakėlimas iki 27 laipsnių vasarą (5–10 proc.). Siūlomas karšto vandens išjungimas 

administraciniuose pastatuose (5–10 proc.). Pastatų apšvietimo intensyvumo ir jo išjungimas 

įstaigose nuo 1 iki 6 valandos ryto (5 proc.) Įstaigų energijos suvartojimo ir sutaupymo švieslentės 

paskelbimas, dujinių šildymo katilų techninė patikra. 

Tarp greitai atsiperkančių priemonių yra elevatorinių ir senų šilumos punktų atnaujinimas ir 

automatizavimas pastatuose (10 proc. efektas), energijos vartojimo auditų atlikimas, greitai 

atsiperkančių efektyvumo priemonių ir žaliosios energetikos sprendimų diegimas (automatinės 

durys, langų keitimas, šilumos punkto automatizavimas, apšvietimo atnaujinimas ir 

automatizavimas), pastatų su dujiniais katilais pajungimas prie centralizuoto šilumos tinklo. 

Taip pat siūloma perteklinės elektros galios mažinimas pastatuose, senų kondicionierių 

keitimas į A+ klasės efektyvumo kondicionierius. 

Ilgalaikės priemonės: pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas (30–50 proc. efektas), 

gerosios praktikos apie energijos taupymo priemones platforma (5–10 proc.), bei energijos taupymo 
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tikslų (KPI) nustatymas valstybės įmonėms ir energijos taupymo susitarimų pasirašymas su 

Energetikos ministerija (5–10 proc.). 

Verslo sektorius: taupymo švieslentės, darbuotojų motyvacija, transporto keitimas 

„Pramonėje didžiausias potencialas yra transportas, elektros energijos sąnaudos ir šiluminė 

energija – į šiuos segmentus ir reikėtų orientuotis“, – rekomenduoja I. Žilienė. 

Energetikos ministerija siūlo verslui: temperatūros darbo patalpose sumažinimas (taupymo 

efektas būtų 10 proc.), įrangos ir technikos išjungimas kai nenaudojama (5-10 proc.), apšvietimo 

intensyvumo mažinimas ir išjungimas, karšto vandens išjungimas administraciniuose pastatuose. 

Rekomenduojama skelbti įmonės energijos suvartojimo ir sutaupymo švieslentę, šviesti ir 

motyvuoti darbuotojus taupyti energiją, taikant papildomų naudų motyvacinę sistemą. 

Tarp greitai atsiperkančių priemonių taip pat siūlomas energijos vartojimo auditų atlikimas, 

žalioji energetika (tie patys siūlymai kaip ir viešajam sektoriui), balansavimo ir lankstumo paslaugų 

taikymas įmonės veikloje, atliekinės šilumos panaudojimas, įmonės transporto naudojimo 

optimizavimas, variklių, ventiliatorių, siurblių ir kitos įrangos keitimas į efektyvesnius. 

Ilgalaikės priemonės verslui: pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas (30–50 proc. 

efektas), įmonės transporto parko atnaujinimas (10–20 proc.), įmonės technologinių linijų 

atnaujinimas (20–40 proc.). „Kiekvienas individualus sektorius turi didžiulę specifiką, todėl ir 

numatyti energijos auditai, kuriame technologiniame procese galima sutaupyti didžiulį energijos 

kiekį“, – pabrėžė I. Žilienė. 

Gyventojai 

Pasak ministerijos, įpročių keitimo priemonės gali sumažinti išlaidas gyventojui 10- 20 proc. 

ir sutaupyti iki 500 eurų. 

I. Žilienė pastebi, kad didžiausias sutaupymo potencialas gyventojams yra šilumos 

segmente, antroje vietoje yra transportas, trečioje – elektra. „Manome, kad gyventojai, jeigu visas 

priemones pritaikytų, galėtų sutaupyti mažiausiai 500 eurų per metus. Darbas nuotoliniu būdu bent 

dvi tris dienas per savaitę, transporto priemonės pakeitimas viešuoju transportu“, – sakė 

viceministrė. 

Kaip įpročių keitimo priemonių siūlomos šios: 

• Darbas nuotoliniu būdu (bent 2–3 dienas per savaitę) – taupymo efektas siektų iki 30 

proc., o finansinis potencialas – apie 468 eurus. 

• Transporto priemonės pakeitimas viešuoju transportu ir kitomis priemonėmis (10-15 

proc., ir apie 195 eurai). 

• Temperatūros patalpose sumažinimas (5-15 proc., apie 65 eurai). 

• Apšvietimo intensyvumo mažinimas ir išjungimas, buitinės technikos išjungimas kai 

nenaudojama (5-10 proc., apie 86 eurai). 

• Šaldytuvų ir vandens šildytuvų priežiūra (3-5 proc., 55 eurai). 

Greitai atsiperkančios priemonės gali sumažinti išlaidas gyventojui 10-20 proc., jos yra: 

• Elevatorinių ir senų šilumos punktų atnaujinimas ir automatizavimas (5-15 proc., 96 

eurai). 

• Neefektyvių katilų keitimas į šilumos siurblius arba efektyvius biokuro katilus (10-20 

proc., 258 eurai), 

• Apšvietimo namuose atnaujinimas ir automatizavimas (10 proc., 60 eurų). 

• Langų pakeitimas į efektyvesnius (5-10 proc, 130 eurų). 

• Taupių vandens prietaisų naudojimas (15 proc., 80 eurų). 

Ilgalaikės energijos taupymo priemonės gyventojams gali sumažinti išlaidas gyventojui 30-

50 proc.: 

• Individualių gyvenamųjų namų modernizavimas (30-50 proc., apie 860 eurų). 

• Daugiabučių gyvenamų namų modernizavimas (30-50 proc,. apie 320 eurų). 

• Elektromobilių įsigijimas (35-55 proc., apie 780 eurų). 
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• Finansinė parama gyventojams yra 934 mln. eurų: neefektyvių šildymo katilų 

pakeitimui – 120 mln. eurų, kvietimas numatytas kitų metų pirmąjį ketvirtį. Šilumos 

punktų renovacijai – 4 mln. eurų. 

• Daugiabučių pastatų atnaujinimui – 800 mln. eurų. Individualių namų atnaujinimui – 

iki 2030 metų numatyta 10 mln. eurų (Aplinkos ministerija). 

 
_________ 

 

Energijos taupymo priemonių planas ir rekomendacijos (EM pristatymas) TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-IV-1-1 priedas 2022-09-12.pdf). 

__________ 

 

LRV PASITARIMO PROTOKOLAS Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų 

mažinimo viešajame sektoriuje TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-967/692-IV-1-2 priedas 2022-09-12.pdf). 

________ 

 

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

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

967/692-IV-1-3 priedas 2022-09-12.doc). 

https://www.delfi.lt/
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-energijos-taupymo-priemoniu-planui
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/pristatyta-kaip-reikes-taupyti-energija-gyventojai-galetu-sutaupyti-500-euru-per-metus.d?id=91167871
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IS-967/692-IV-2 priedas 

 

EM 2022-09-05 pranešimas. Centrinės valdžios institucijoms – tikslas sutaupyti 20 proc. 

energijos 

TN: tn  

 

Per dvejus metus - 20 proc., arba penktadaliu, mažesnės centrinės valdžios sektoriaus 

energetinės sąnaudos. Toks tikslas numatytas Energetikos ministerijos parengtame energijos 

taupymo priemonių plane, kuris apima siūlomas taupymo priemones, joms skirtą finansavimą bei 

rekomendacijas privačiam sektoriui ir gyventojams.   

Planas, kuris bus pristatytas šio trečiadienio Vyriausybės pasitarime, parengtas remiantis 

Europos Komisijos, Tarptautinės energetikos agentūros bei Lietuvos energetikos agentūros 

rekomendacijomis, kitų šalių taupymo planų ir rekomendacijų analize bei valstybės valdomo turto 

duomenimis apie energetines sąnaudas. 

Tarp siūlomų greitojo poveikio priemonių – temperatūros patalpose sumažinimas iki 19 

laipsnių šildymo sezono metu, vasarą – kondicionierių temperatūros pakėlimas iki 27 laipsnių, 

karšto vandens išjungimas viešojo sektoriaus pastatuose ir kitos priemonės. Nuotolinį darbą 

taikančioms institucijoms siūloma taikyti jį penktadieniais ir pirmadieniais – taip pastatų 

administratoriams atsirastų galimybė keturioms dienoms iš eilės šildymo temperatūrą patalpose 

sumažinti iki 17 laipsnių. 

Taip pat siūloma dviem mėnesiais prailginti maksimalaus 110 km/h leistino greičio ribojimą 

greitkeliuose. Tai reiškia, kad maksimalus 110 km/h leistinas greitis greitkeliuose įsigaliotų jau nuo 

spalio ir tęstųsi iki gegužės vietoj šiuo metu galiojančio lapkričio-kovo mėn. periodo. 

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, pvz., karšto 

vandens išjungimu, šildymo temperatūros, perteklinės elektros galios, apšvietimo intensyvumo 

sumažinimu bei vartotojų elgsenos korekcijomis. 

Preliminariais skaičiavimais, augant energijos kainoms ir nesiėmus energijos taupymo 

priemonių, valstybės sąnaudos vien už šilumą ir elektrą šiemet gali siekti 250 mln. eurų. 

Palyginimui, Turto banko duomenimis, dar 2021 m. jos buvo 98 mln. eurų. Planuojama, jog 

įgyvendinus energijos taupymo priemonių planą, valstybei kasmet pavyktų sutaupyti apie 140-160 

GWh sunaudojamos energijos, arba apie 50 mln. eurų per metus.   

Centrinės valdžios institucijoms ir valstybės įmonėms bus nustatyti energijos sutaupymo 

tikslai, kurių pastarosios bus įpareigotos pasiekti per ateinančius dvejus metus. Jos galės naudotis 

valstybės tam skirta parama – iš viso 189 mln. eurų iš skirtingų ES finansavimo priemonių. 

2014-2020 m. viešųjų pastatų atnaujinimui buvo 113 mln. eurų valstybės paramos per 

įvairias finansavimo priemones, tačiau panaudota mažiau nei dešimtadalis - vos 9 mln. eurų. 

Turto banko 2020 m. duomenimis, nekilnojamąjį turtą iš viso valdė beveik 500 (494) 

valstybės institucijų ir įstaigų, kurių bendras plotas - 9,85 mln. kv. metrų. VĮ Turto bankas valdo 

kiek daugiau nei dešimtadalį, arba 12 proc., viso valstybės nekilnojamojo turto – iš viso apie 1,2 

mln. kv. metrų. Savivaldybės valdo apie 9,44 mln. kv. metrų nekilnojamo turto. 

_______ 

 

EM 2022-09-05 pranešimas. Planuojama skirti paramą visiems gyventojams, kurie teikė 

paraiškas saulės elektrinių įsirengimui 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija informuoja, kad visiems gyventojams, kurie liepos mėnesį teikė 

paraiškas dėl paramos saulės elektrinių įsirengimo namuose, bus skirtas numatytas finansavimas ir 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/centrines-valdzios-institucijoms-tikslas-sutaupyti-20-proc-energijos
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/planuojama-skirti-parama-visiems-gyventojams-kurie-teike-paraiskas-saules-elektriniu-isirengimui
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galima pradėti saulės elektrinės įsirengimo darbus.  Šiuo metu dėl didelio paraiškų skaičiaus 

sudarytas pagrindinis ir rezervinis sąrašai, tačiau planuojama, kad parama bus skirta abiejuose 

sąrašuose esantiems gyventojams.    

Liepos mėnesį priemonę administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 

sulaukė virš 17 200 prašymų. Iš jų beveik 16 900 atitiko finansavimui gauti keliamus reikalavimus. 

Bendra jų prašoma suma siekia beveik 46,3 mln. eurų. Teigiamai įvertintų prašymų suma viršijo 

kvietimui skirtą finansavimą kiek daugiau nei 16,3 mln. Eur, todėl buvo sudaryti pagrindinis ir 

rezervinis projektų sąrašai. 

„Kol yra didelis susidomėjimas galimybe tapti gaminančiais vartotojais, finansavimą gaus 

visi pateikę paraišką, nepriklausomai į kurį sąrašą – pagrindinį ar rezervinį, jie pateko“, sakė 

Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.  

Artimiausiu metu, Energetikos ministerijai skyrus papildomą finansavimą minėtam 

kvietimui, paraiškos esančios rezerviniame sąraše galės būti perkeltos į pagrindinį sąrašą ir 

finansuojamos. Šiuo metu atliekami visi būtini veiksmai, kurie garantuos finansavimą visoms (ir į 

rezervinį sąrašą įrašytoms) paraiškoms. 

APVA informavo visus gyventojus, kuriems yra rezervuotos kompensacinės išmokos saulės 

elektrinėms įsirengti. Taip pat informuoti tie gyventojai, kuriems nepakako Kvietimui skirtos sumos 

ir kurie įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Jei būtų įgyvendinti visi projektai, kurie atitiko finansavimui gauti keliamus reikalavimus, 

papildomai Lietuvoje būtų sukurti 143 MW saulės elektrinių pajėgumai. Didžioji dalis pareiškėjų 

planuoja įsirengti 10 kW elektrines. Už vieną įsirengtą saulės elektrinės kW bus išmokėta 323 eurai. 

Tokia saulės elektrinių galia per metus sutaupytų 85 800 t. CO2. Daugiausiai norinčiųjų 

įsirengti saulės elektrines ir prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros ir švaresnės aplinkos 

buvo iš Vilniaus miesto, Vilniaus bei Kauno rajonų. 

Pareiškėjai, norintys pasitikrinti ar jiems rezervuota kompensacinė išmoka ar jie įtraukti į 

rezervinį sąrašą gali prisijungę prie APVIS sistemos: https://apvis.apva.lt/ . 

_______ 

 

EM 2022-09-09 pranešimas. Lietuva tvirtai pasisako už viršutinės kainų ribos dujoms 

nustatymą 

TN: tn 

 

 
 

Š. m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Dainius Kreivys dalyvavo Briuselyje, Belgijos 

Karalystėje, vykusiame neeiliniame Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos 

tarybos susitikime. Tarybos posėdis buvo sušauktas reaguojant į drastiškai augančias energijos 

kainas ir siekiant aptarti galimas priemones, kurių ES valstybės narės turėtų nedelsiant imtis 

reaguojant į dabartinę situaciją rinkoje. Sprendimai dėl minėtų priemonių nebuvo priimti. 

Diskusijos bus tęsiamos tarp ES valstybių narių dėl pasiūlytų galimų priemonių, kurias Europos 

Komisija planuoja pateikti artimiausiu metu. Tarybos metu ministrai taip pat aptarė pasirengimo 

žiemai klausimą ir savo šalių pasirengimo žiemai būklę. 

Energetikos ministras Kreivys padėkojo Europos Komisijai ir ES Tarybai 

pirmininkaujančiai Čekijai už pasiūlymus priemonėms, kurių ES valstybės narės turėtų imtis 

nedelsiant reaguojant į augančias energijos kainas. Ministras pažymėjo, kad ES valstybės narės 

https://apvis.apva.lt/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-tvirtai-pasisako-uz-virsutines-kainu-ribos-dujoms-nustatyma
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privalo rasti sutarimą dėl priemonių paketo, kurios turėtų būti taikomos ES lygiu vienodai visoms 

ES valstybėms narės siekiant išvengti rinkos iškraipymų. 

Ministras išsakė Lietuvos paramą priemonėms, kuriomis būtų pasiektas gamtinių dujų ir 

elektros kainos atsiejimas. Ministras  pažymėjo, kad rekordus mušančioms elektros kainoms 

tiesioginės įtakos turi išaugusios dujų kainos, kurios yra Rusijos manipuliacinių priemonių ir 

energetinio šantažo rezultatas. Tam reikalingas vieningas visų ES valstybių narių atsakas. 

Priemonės, kurių pagalba pasiektas elektros kainų atsiejimas nuo dujų kainos, yra vienintelis 

tinkamas būdas siekiant suvaldyti dabartinę situaciją rinkoje. Ministras pažymėjo, kad šios 

priemonės turi būti įgyvendintos su ES finansine parama, kartu užtikrinant nepertraukiamą gamtinių 

dujų tiekimą į ES valstybes nares. 

Ministras negalėjo pritarti Europos Komisijos pasiūlymu dėl infraribinių elektros 

generatorių (daugumos atsinaujinančių energijos šaltinių (išskyrus kai kurias hidroenergijos rūšis, 

biomasę arba biodujas), branduolinės energijos ir lignito) pelno apmokestinimo priemonei, kuria 

siekiama suteikti ES valstybėms narėms finansinių išteklių mažmeninių kainų intervencijai 

finansuoti. Pristatydamas itin griežtą Lietuvos poziciją šiuo klausimu, ministras atkreipė Europos 

Komisijos ir ES valstybių narių dėmesį į neigiamas pasekmes, kurias gali sukelti šios priemonės 

įgyvendinimas. „Bet kokie bandymai įgyvendinti šią priemonę turės neigiamą poveikį ES energijos 

vidaus rinkos veikimui. Tai taip pat sukurs nevienodas konkurencines sąlygas verslo įmonėms dėl 

skirtingo valstybių paramos lygio. ES vidaus rinka privalo išlikti visų ES valstybių narių vertybinių 

prioritetu. Todėl negalima imtis veiksmų, kurie keltų riziką jos sklandžiam veikimui.“ 

Priemonių, skirtų suvaldyti elektros kainas, paketas bus toliau diskutuojamas tarp ES 

valstybių narių ir aptariamas ES energetikos ministrų lygiu dar š. m. rugsėjo mėn. pabaigoje. 

Lietuva yra pasirengusi telkti visų ES valstybių narių pozicijas, siekdama, kad pasiūlymas dėl 

infraribinių elektros generatorių pelno apmokestinimo nebūtų priimtas arba pakoreguotas Lietuvai 

naudinga linkme. 
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IS-967/692-IV-3 priedas 

 

 LEA 2022-09-02 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA SAVAITĖS ENERGETIKOS 

DUOMENŲ APŽVALGĄ 

 

 
 

Lietuvos energetikos agentūros ekspertai pastebi, kad elektros ir dujų kainos, kaip ir 

visoje Europoje, Lietuvoje pastarąją savaitę augo (elektros kaina išaugo 15 proc., dujų 13 

proc.). Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,759 Eur/l) praėjusią savaitę sumažėjo (0,006 

Eur/l) ir yra mažiausia tarp Baltijos šalių. 

Vidutinė rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. elektros kaina Lietuvoje buvo 580 EUR/MWh 

arba 15,30 proc. didesnė nei praėjusią savaitę, kai ji siekė 503 EUR/MWh. Visą šią savaitę 

vidutinė dienos elektros kaina nebuvo nukritusi žemiau 400 EUR/MWh ribos. Latvijoje kainos 

didėjo nežymiai – 2,54 proc. iki 514,6 EUR/MWh (lyginant su 502 EUR/MWh kaina savaite prieš). 

Estijoje kaina mažėjo 9 proc. iki 335 EUR/MWh (lyginant su 367 EUR/MWh kaina savaite prieš). 

 
Elektros gamyba Lietuvoje mažėjo 12,49 proc., lyginant su praėjusia savaite (rugpjūčio 19-

25 d.) ir siekė 86 GWh, tačiau vis tiek išliko aukšta. Tris dienas (08.26, 08.29, 08.30) dirbo 

Elektrėnų 9 blokas (KCB). 

Importuojamos elektros dalis didėjo nuo 60% iki 64% viso poreikio. Importas iš 

Švedijos ketvirtos kainų (SE-4) zonos mažėjo 10,37 %. NordBalt jungtimi – importuota 102,6 

GWh elektros. Per Latvijos jungtį importas augo daugiau nei trečdaliu (37,33 proc.) ir siekė 

87,8 GWh. Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 dienomis elektros importas iš Latvijos net viršijo importą iš 

SE-4. Per LitPol Link jungtį eksportuota 35,2 GWh elektros energijos. 

Lenkijoje vidutinė elektros kaina mažėjo 11 proc. ir siekė 302 EUR/MWh (lyginant su 339 

EUR/MWh kaina savaite prieš). Švedijos 4 zonoje kainos didėjo 4.68 proc. ir siekė 387 EUR/MWh 

(lyginant su 370 EUR/MWh savaite prieš). Vokietijoje vidutinė kaina per minimą savaitę buvo 

didžiausia ir pasiekė 600 EUR/MWh – 20 EUR daugiau nei Lietuvoje. Kaina augo 12,66 proc. 

nuo 533 EUR/MWh praeitą savaitę. 

Pastarąją savaitę vidutinė  TTF dujų kaina pabrango 13,3 proc. (nuo 270,43 EUR/MWh 

rugpjūčio 19 – 25 d., iki 306,20 Eur/MWh rugpjūčio 26 – 31 d.). Tačiau nuo 08.26 d. piko, kai 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga5/
https://www.ena.lt/uploads/news/id302/pictures/0001_impact-of-sars-cov-2-coronavirus-crisis-on-the-energy-sector-1-1_1662355838.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Elektros%20gamyba%20Lietuvoje%20rugpjūčio%2026%20–%20rugsėjo%201%20d.%20(GWh)%200902.jpg
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kaina siekė 346 EUR/MWh, likusį laiko ji mažėjo ir nukrito daugiau nei 100 EUR. 08.31 d. dujų 

kaina buvo 239 EUR/MWh. Nord Stream-1 dujotiekis veikė 20 proc. pajėgumu ir siekė 350 

GWh/d. Nord Stream-1 sustabdymo rezultatai dar neatsispindi savaitiniame dujų sraute. ES dujų 

saugyklos toliau pildomos greičiau, nei buvo numatyta EK. Šiuo metu užpildymas jau viršijo 80 

proc. ir siekia 80,5 proc. 

Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas siekia 54,8 proc. Saugyklos užpildymas sumažėjo 

(nuo 55,1 proc. praėjusią savaitę). Jei saugyklos pildymo srautas neatsinaujins, spalio mėnesio 

viduriui užpildymas sieks 53 proc. 

 
Lietuvos dujų suvartojimas siekė 205 GWh, tiek pat kiek ir savaitę prieš tai. Mažėjusį dujų 

suvartojimą lėmė jų mažesnis naudojimas elektros gamybai Elektrėnų 9 bloke (KCB). Dujų srautas 

rugpjūčio 26–31 į Lenkiją, lyginant su rugpjūčio 19-24, neženkliai sumažėjo nuo 226,48 GWh iki 

221,47 GWh. Į Latviją siunčiamų dujų kiekis mažėjo 8,5 proc. lyginant su savaite prieš tai. 

Klaipėdos SGD terminalas veikė 92 proc. pilnu pajėgumu. 

 
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). 

Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės duomenų 

apžvalgą, kurią galima rasti čia. 

________ 

 

ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. rugsėjo 2 – 8 d. TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-IV-3-1 priedas 2022-09-12.pdf). 

https://www.ena.lt/uploads/Faktiniai%20dujų%20srautai%20Lietuvoje%20rugpjūčio%2018%20–%2031%20d.%20(GWh)%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Degalų%20vidutinės%20kainos%20lietuvoje%20nuo%2001-03%20iki%2008-29%200902%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/2022%2008%2026-09%2001%20Energetikos%20duomenu%20apzvalga.pdf
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga5/
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IS-967/692-IV-4 priedas 

 

Seimo Ekonomikos komitetas palaiko nuoseklią ir sparčią atsinaujinančiosios energetikos 

plėtrą. 2022 m. rugsėjo 6 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

 
Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Džoja Gunda Barysaitė) 

Antradienį, rugsėjo 6 d., Seime vyko Ekonomikos komiteto organizuota diskusija 

„Gaminančių vartotojų tarifai ir jų įtaka energetikos sistemai“, kurioje pasisakė Energetikos 

ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Kauno technologijos universiteto ir 

Elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos atstovai. 

Diskusijos metu buvo akcentuota, kad 2022 m. rugpjūtį prie Energijos skirstymo 

operatoriaus (ESO) tinklų buvo prijungta 23 302 gaminančių vartotojų, kurie saulės jėgaines 

įsirengę ant nuosavų namų stogų. Šių gamintojų instaliuota galia sudarė 263,8 MW. 

Taip pat prie Energijos skirstymo tinklų buvo prijungta 6 570 nutolusių gaminančių 

vartotojų, kurių instaliuota galia sudarė 44,54 MW. 

2022 m. liepos mėnesio duomenimis, gaminančių vartotojų ir nutolusių gaminančių 

vartotojų patiektas į tinklą elektros energijos kiekis sudarė 29 767,9 MWh. 

Taip sparčiai didėjant gaminančių vartotojų skaičiui akivaizdu, kad susiduriama su daugeliu 

iššūkių, tokių kaip nepakankamas tam tikrose vietovėse pajėgumas tinkle, ilgai trunkantis 

dokumentų tvarkymas, nepakankama parama, visiems norintiems įsirengti saulės elektrines, 

nutolusių saulės elektrinių stygius ir kt. 

Pasak Ekonomikos komiteto pirmininko Kazio Starkevičiaus, būtina priimti skubius 

sprendimus, kad nebūtų stabdoma dabar įgijusi pagreitį atsinaujinančiosios energetikos plėtra, ir ji 

būtų prieinama kiekvienam norinčiam ja pasinaudoti. 

Diskusijoje buvo suformuluotos rekomendacijos valstybės institucijoms, siekiant 

atsinaujinančiosios energetikos darnios ir sparčios plėtros. 

Energetikos ministerijai nuspręsta rekomenduoti: 

• rasti sprendimą dėl 2 GW ribojimo verslui panaikinimo ar didinimo; 

• „Litgrid“ ir ESO įsteigti atsinaujinančiosios energetikos centrus, padedančius 

vartotojams gauti reikiamą informaciją ir paslaugas laiku; 

• rasti galimybę didinti skiriamos paramos intensyvumą gaminantiems vartotojams; 

• įvertinti Kauno technologijos universiteto pateiktas įžvalgas atsinaujinančiosios 

energetikos panaudojimo subalansavimui. 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nuspręsta rekomenduoti: 

• rasti sprendimą dėl pasinaudojimo tinklais mokesčio stabilizavimo ilgesniam nei metų 

laikotarpiui; 

• rasti sprendimą dėl pasinaudojimo tinklais mokesčio diferencijavimo tarp nutolusių 

saulės elektrinių ir įrengtų ant nuosavų būstų stogų elektrinių. 

Seimo Ekonomikos komitetas tikisi, kad tokios diskusijos padeda rinkai ir valstybės 

institucijoms rasti bendrus sąlyčio taškus ir sparčiai bei operatyviai spręsti kylančias problemas. 

  
Daugiau informacijos: Seimo Ekonomikos komiteto biuro patarėjas Žilvinas Klimka 

Tel. (8 5)  239 6492, el. p. zilvinas.klimka@lrs.lt 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=282133
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IS-967/692-IV-5 priedas 

 

 APVA 2022-09-05 pranešimas. 

TN: tn  

 

PLANUOJAMA SKIRTI PARAMĄ VISIEMS GYVENTOJAMS, KURIE TEIKĖ 

PARAIŠKAS SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮSIRENGIMUI 

 

Energetikos ministerija informuoja, kad visiems gyventojams, kurie liepos mėnesį teikė 

paraiškas dėl paramos saulės elektrinių įsirengimo namuose, bus skirtas numatytas finansavimas ir 

galima pradėti saulės elektrinės įsirengimo darbus. Šiuo metu dėl didelio paraiškų skaičiaus 

sudarytas pagrindinis ir rezervinis sąrašai, tačiau planuojama, kad parama bus skirta abiejuose 

sąrašuose esantiems gyventojams. 

Liepos mėnesį priemonę administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 

sulaukė virš 17 200 prašymų. Iš jų beveik 16 900 atitiko finansavimui gauti keliamus reikalavimus. 

Bendra jų prašoma suma siekia beveik 46,3 mln. eurų. Teigiamai įvertintų prašymų suma viršijo 

kvietimui skirtą finansavimą kiek daugiau nei 16,3 mln. Eur, todėl buvo sudaryti pagrindinis ir 

rezervinis projektų sąrašai. 

„Kol yra didelis susidomėjimas galimybe tapti gaminančiais vartotojais, finansavimą gaus 

visi pateikę paraišką, nepriklausomai į kurį sąrašą – pagrindinį ar rezervinį, jie pateko“, sakė 

Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Artimiausiu metu, Energetikos ministerijai skyrus papildomą finansavimą minėtam 

kvietimui, paraiškos esančios rezerviniame sąraše galės būti perkeltos į pagrindinį sąrašą ir 

finansuojamos. Šiuo metu atliekami visi būtini veiksmai, kurie garantuos finansavimą visoms (ir į 

rezervinį sąrašą įrašytoms) paraiškoms. 

APVA informavo visus gyventojus, kuriems yra rezervuotos kompensacinės išmokos saulės 

elektrinėms įsirengti. Taip pat informuoti tie gyventojai, kuriems nepakako Kvietimui skirtos sumos 

ir kurie įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Jei būtų įgyvendinti visi projektai, kurie atitiko finansavimui gauti keliamus reikalavimus, 

papildomai Lietuvoje būtų sukurti 143 MW saulės elektrinių pajėgumai. Didžioji dalis pareiškėjų 

planuoja įsirengti 10 kW elektrines. Už vieną įsirengtą saulės elektrinės kW bus išmokėta 323 eurai. 

Tokia saulės elektrinių galia per metus sutaupytų 85800 t. CO2. Daugiausiai norinčiųjų 

įsirengti saulės elektrines ir prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros ir švaresnės aplinkos 

buvo iš Vilniaus miesto, Vilniaus bei Kauno rajonų. 

Pareiškėjai, norintys pasitikrinti ar jiems rezervuota kompensacinė išmoka ar jie įtraukti į 

rezervinį sąrašą gali prisijungę prie APVIS sistemos: https://apvis.apva.lt/ . 

Energetikos ministerijos info. 

 
 

https://www.apva.lt/planuojama-skirti-parama-visiems-gyventojams-kurie-teike-paraiskas-saules-elektriniu-isirengimui/
https://apvis.apva.lt/
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IS-967/692-IV-6 priedas 

 

BŪSIMO SEZONO ŠILUMOS KAINŲ NET NEBANDO SPĖTI – TAI NEĮMANOMA 

Arvydas Jockus 2022-09-05 www.alfa.lt,  

TN: tn  

 

 
 

Centralizuotą šilumos energiją tiekiančios įmonės nedrįsta prognozuoti, kiek iki šildymo 

sezono pradžios mokės už biokurą bei šilumos gamybai ir perdavimui būtiną elektros energiją. 

Už dalį įsigyto biokuro įmonės jau sumokėjo iki trijų kartų brangiau nei pernai, o šilumos 

energija jau pabrango apie du kartus. Jeigu įmonėms biokuro neužteks, dalį šilumos jos turės 

naudoti degindamos gamtines dujas, suskystintas naftos dujas ar mazutą. Kiek žiemą kainuos ši 

žaliava, kol kas taip pat nėra aišku. 

„Dabar didžiausius pelnus uždirba tie, kurie valdo ir parduoda energijos išteklius, o kurie 

juos perka, tie verkia“, – padėtį apibūdina Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas 

Lukoševičius. 

Tikisi pigesnio biokuro 

AB „Klaipėdos energija“ biokuro sandorių sudarė maždaug pusei šildymo sezono. 2021 m. 

vidutinė biokuro pirkimo kaina buvo 15,5 Eur/MWh, šiemet vidutinė kaina virš 40 Eur/MWh. 

„Stebime rinką. Kol kas Vakarų Lietuvos regione aukcione siūloma kaina apie 55-57 Eur/MWh. 

Tačiau Vyriausybė jau įpareigojo valstybines miškų urėdijas 20 proc. medienos paversti biokuru ir 

jį parduoti vietiniams šilumos gamintojams, tad tikėtina, kad ir Vakarų Lietuvoje netrukus atsiras 

pigesnio biokuro“, – Alfa.lt sakė „Klaipėdos energijos“ generalinis direktorius Antanas Katinas. 

Jis teigė, kad įmonės prioritetas – biokuras. Gamtinių dujų tiekimą bendrovė yra 

užsitikrinusi sutartimis. „Technologiškai galime kūrenti suskystintas naftos dujas, rezervinį kurą – 

mazutą. Tačiau bendrovė šiuo rezervu linkusi pasinaudoti tik kritiniu atveju“, – sakė A. Katinas. 

Citata:Technologiškai galime kūrenti suskystintas naftos dujas, rezervinį kurą – mazutą. 

Tačiau bendrovė šiuo rezervu linkusi pasinaudoti tik kritiniu atveju. 

Šilumoskainos 2022–2023 m. šildymo sezoną „Klaipėdos energija“ net nebando spėti. 

„Neprognozuojame, nes ateities kuro kainų ir šilumos gamybai bei perdavimui būtinos elektros 

energijos kainų nuspėti neįmanoma“, – prisipažino „Klaipėdos energijos“ vadovas. 

Biokuras pabrango tris, šiluma – du kartus 

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/busimo-sezono-silumos-kainu-net-nebando-speti-tai-neimanoma/264887/
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AB „Panevėžio energija“ įsigyjamas biokuras, lyginant su praėjusiais metais, pabrango 

daugiau nei tris kartus. Įmonės šilumos gamyboje biokuras sudaro apie 90 procentų. 

Malkas, šiaudus bendrovė perka skelbdama konkursus pagal Vyriausybės nutarimu 

patvirtintą kuro pirkimo tvarką, sudarydama sutartis su tiekėjais. Skiedras, kaip didžiausią 

naudojamo biokuro kiekį, bendrovė įsigyja „Baltpool“ biržoje, sudarydama trumpalaikes ir 

ilgalaikes sutartis su tiekėjais. „Likusį biokurą pirksime „Baltpool“ biržoje, sudarant trumpalaikes 

sutartimis su tiekėjais, kurio kainą šiandien sunku prognozuoti“, – Alfa.lt sakė „Panevėžio 

energijos“ atstovė spaudai Daiva Paulauskienė. 

AB „Panevėžio energija“ tiekiamą šilumą vartotojams visame regione gamina nuosavuose 

šilumos gamybos šaltiniuose (katilinėse) ir perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. 

Bendrovė didžiąją dalį šilumos gamina nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose (katilinėse) 

degindama biokurą, tačiau šaltuoju metu, išaugus šilumos poreikiui, naudojamos ir gamtinės dujos, 

ir mazutas, ir dyzelinas. „Šį ateinantį šildymo sezoną, jei sutriktų dujų tiekimas ar jų kaina būtų 

labai didelė, bendrovė planuoja deginti rezervinį kurą – šildymui skirtą mazutą ir dyzeliną, kurio 

dalis šiuo metu jau sukaupta ir vykdomas papildomų kiekių pirkimas“, – teigė D. Paulauskienė. 

Citata: Jei sutriktų dujų tiekimas ar jų kaina būtų labai didelė, bendrovė planuoja deginti 

rezervinį kurą – šildymui skirtą mazutą ir dyzeliną. 

„Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, 

Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms. Šiuo metu įmonės tiekiamos šilumos 

kaina jau yra dvigubai didesnė nei pernai – 2021 m. rugsėjį „Panevėžio energijos“ šilumos kaina 

sudarė 4,44 ct/kWh be PVM, kai šių metų rugsėjį ji jau siekia 9,63 ct/kWh be PVM. 

Užsitikrino 30 proc. žaliavos 

Apie 90 proc. „Kauno energijos“ tiekiamos šilumos pagaminama iš atsinaujinančių 

energijos išteklių. Bendrovė investicijas į katilinių pritaikymą biokuro deginimui pradėjo 2012-ais 

metais. „Šiuo metu esame įsigiję apie 30 proc. šildymo sezonui reikalingo biokuro kiekio – dalį 

esame sukaupę fiziškai, dalį užsitikrinome ilgalaikiais sandoriais“, – Alfa.lt sakė AB „Kauno 

energija“ Marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovas Šarūnas Bulota. 

Citata:Šiuo metu esame įsigiję apie 30 proc. šildymo sezonui reikalingo biokuro kiekio – 

dalį esame sukaupę fiziškai, dalį užsitikrinome ilgalaikiais sandoriais. 

Lyginant pastarąjį laikotarpį vyravusią biokuro kainą su praėjusių metų laikotarpiu, 

energijos išteklių biržoje „Baltpool“, sudarant ilgalaikius pirkimo sandorius šildymo sezonui, 

biokuro kaina buvo padidėjusi maždaug 45 proc. ir siekia apie 50 eurų už megavatvalandę (MWh). 

„Kaip ir kiekvienais metais, dalį biokuro įsigyjame iki šildymo sezono pradžios, dalį – 

šildymo sezono metu. Pagrindinis šaltinis yra biokuro birža „Baltpool“, tačiau nuolat stebime 

situaciją rinkoje, deramės ir tiesiogiai su tiekėjais, ieškome geriausiai įmonės ir vartotojų poreikius 

atitinkančių sprendimų, – sakė įmonės atstovas. – Kiek brangs biokuras – šiuo metu ką nors 

prognozuoti labai sudėtinga, kai kainos keičiasi kone kasdien. Nemaža dalis tiekėjų kol kas 

nepardavinėja biokuro, galbūt laukdami šaltojo metų sezono ir didesnių kainų.“ 

Pagrindinis „Kauno energijos“ gaminamos ir tiekiamos šilumos šaltinis – biokuras. Taip 

pat įmonė naudoja gamtines dujas, yra sukauptas ir skystojo kuro rezervas. 

Mažina dujų naudojimą 

Iškastinio kuro dalis siekia apie 10 proc. bendro naudojamo kuro kiekio. Paskutinę rugpjūčio 

savaitę „Kauno energijos“ įsigytų gamtinių dujų kilovatvalandės kaina svyravo nuo 251 iki kiek 

daugiau nei 274 eurų. 

Pasak Š. Bulotos, „Kauno energija“ nuosekliai mažina gamtinių dujų naudojimą – prie 

integruoto centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tinklo prijungiame dujas naudojančias izoliuoto 

tinklo katilines, taip dar labiau padidindami iš biokuro pagamintos šilumos dalį. 

Metų pradžioje prie integruoto tinklo buvo prijungtos dvi Aleksote esančios, dujas 

naudojusios izoliuoto tinklo katilinės. Jos iki prijungimo 2021–2022 m. šildymo sezonu iš dujų 

pagamino 8800 kWh šilumos. Šiuo metu vykdomi darbai siekiant prie bendros miesto šilumos 

infrastruktūros prijungti 6 Sargėnuose ir 2 Panemunėje esančias izoliuoto tinklo katilines. 
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Skaičiuojama, kad įgyvendinus šiuos projektus, bendrą sunaudojamų dujų kiekį bendrovė sumažins 

apie 15 proc. 

Kainos prognozuoti nesiryžta 

Š. Bulota nedrįso prognozuotumėte šilumos kainos 2022–2023 m. šildymo sezoną ir kiek 

dėl to vidutiniškai gali išaugti sąskaitos buitiniams vartotojams. „Dėl situacijos neapibrėžtumo 

energetikos sektoriuje tiksliai prognozuoti labai sudėtinga – energijos išteklių kainos svyruoja į 

didėjimo pusę kone kasdien. Taip pat nežinome, kokia bus žiema – šalta ar šilta. Jei bus labai šalta, 

teks naudoti daugiau dujų, o tai reiškia didesnę šilumos kainą, jei šilta – šilumos suvartojimas, o 

kartu ir šildymo sąskaitos, bus mažesnės“, – aiškino Š. Bulota. 

Vis dėlto „Kauno energijos“ atstovas tikino, kad Kaune centralizuotai tiekiamos miesto 

šilumos kaina toliau išliks viena mažiausių Lietuvoje. 

Citata: Dėl situacijos neapibrėžtumo energetikos sektoriuje tiksliai prognozuoti labai 

sudėtinga – energijos išteklių kainos svyruoja į didėjimo pusę kone kasdien. 

„Tokiai prognozei pagrindą suteikia faktas, kad Kaune šaltuoju metų laikotarpiu didžioji 

šilumos dalis yra pagaminama iš biokuro, kuris, nors ir taip pat, kaip ir kiti energijos ištekliai, 

brangsta, yra keletą kartų pigesnis nei dujos ar elektra“, – teigė Š. Bulota. 

Išlaikyti vieną mažiausių kainų Lietuvoje tarp didžiųjų miestų, anot jo, padeda ir „Kauno 

energijos“ vidinių sąnaudų optimizavimas, veiklos procesų efektyvinimas, nuolatinės investicijos į 

inovatyvius šilumos gamybos ir tiekimo sprendimus, šilumos perdavimo tinklų modernizavimą ir 

plėtrą, taip pat – konkurencija tarp nepriklausomų šilumos gamintojų. „Nepaisant augančių kuro 

kainų, kauniečiai už centralizuotai tiekiamą šilumą moka beveik dvigubai mažiau nei prieš 

dešimtmetį – 2012 metais“, – sakė Š. Bulota. 

Kiekviename mieste skirtinga situacija 

 

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sakė, kad šildymo 

kaina kiekviename mieste priklauso nuo kuro struktūros – kiek naudojama biokuro, kiek kitų 

išteklių. „Kadangi daugumoje miestų, išskyrus vieną kitą, deginamas vien biokuras arba beveik 

vien biokuras, jo brangimas tiesiogiai prisidės prie didesnės šilumos kainos“, – sakė V. 

Lukoševičius. 

Šilumininkų atstovas paaiškino, kad šilumos kainą sudaro pastovios ir kintamos sąnaudos, 

kurių didžiąją dalį sudaro deginamas kuras. „Praėjusį šildymo sezoną žiemos pabaigoje šilumos 

kainoje kintama dedamoji buvo 8 centai už kilovatvalandę, o biokuras joje sudarė apie 3 centus, 
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o dabar, jeigu dvigubiname tą kainą, reikėtų pridėti dar 3 centus. Vietoje 8 centų būtų 11 centų už 

kilovatvalandę“, – skaičiavo V. Lukoševičius. 

Pasak jo, miestuose, kur šiluma daugiausia gaminama deginant biokurą, šilumos kaina 

turėtų padidėti 2–3 centais už kilovatvalandę. O tuose, kur deginamos dujos, kainą prognozuoti 

dabar sunkoka. „Įmonės tuose miestuose bando dujas pakeisti skystu kuru. „Dujiniuose“ miestuose, 

– tokie yra maži miesteliai kaip Nemenčinė ar kiti, – į šilumos kainą buvo įskaičiuoti 9 centai, o 

dabar reikės įskaičiuoti apie 20 centų. Taigi, tokiuose miestuose kaina maždaug 10 centų. 

Miestuose, kur naudojamas ir biokuras, ir dujos, kaina didės mažiau. Kuriems pavyktų dujas 

pakeisti mazutu, laimės, nes mazuto kaina yra apie 8 centus už kilovatvalandę, taigi įtakos 

šilumos kainai beveik nesijaustų. Pavyzdžiui, jeigu Vilniuje vietoje brangių dujų būtų deginamas 

mazutas, šilumos kaina būtų panaši kaip pernai. Bet ar taip bus, kol kas pasakyti negalime“, – sakė 

V. Lukoševičius. 

 Valdas Lukoševičius 
Valdas Lukoševičius: kadangi daugumoje miestų, išskyrus vieną kitą, deginamas vien 

biokuras arba beveik vien biokuras, jo brangimas tiesiogiai prisidės prie didesnės šilumos kainos. 

Nesiseka apsirūpinti iš anksto 

Alfa.lt rašė, kad biokuro tiekėjai su šilumos gamintojais vengia sudaryti išankstinius 

sandorius fiksuotomis kainomis. Nors jau formuojasi vidutiniškai dvigubai didesnė, nei pernai, 

kaina, tiekėjai laukia, kol biokuras spalį, prasidėjus šildymo sezonui, pabrangs maksimaliai. 

Energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenimis, lyginant su vidutiniu biokuro poreikiu 

2019-2021 m. šildymo sezono metu (3,7 mln. MWh), šiuo metu žiemai yra susitarta dėl 26 proc. 

biokuro kiekio (1,1 mln. MWh). 

Biokuro deficitas rinkoje susidarė po to, kai šią vasarą ES pritaikius sankcijas Baltarusijos ir 

Rusijos medienai, ne tik Lietuvoje, bet visame Baltijos regione neliko baltarusiško biokuro, 

anksčiau sudariusio nemažą rinkos dalį. Į Lietuvą iš šių valstybių per metus būdavo įvežama apie 

1,2 mln. tonų (apie 1,6 mln. kietmetrių) smulkintos medienos produktų, kurie buvo naudojami ir 

kaip biokuras. Tai maždaug trečdalis viso sunaudojamo biokuro. 

Pastaruoju metu biokuro rinkos dalyviai skundėsi, kad dalis pramonės įmonių medienos 

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

biokuro gamintojams. 

V. Lukoševičius spėjo, kad biokuro tiekėjai nesudarinėja išankstinių sutarčių, 

baimindamiesi kainos kritimo. „Energijos išteklių birža „Baltpool“ nuo šių metų įvedė naują 

produktą – biokurą galima pirkti šešiems mėnesiams su kintama biokuro kaina. T. y. kokia tuo 

metu kaina bus biržoje, tokią pirkėjai ir mokėtų. Labai tikėjomės, kad tokiu būdu apsirūpinsime 

biokuru žiemos mėnesiams. Bet pasirodė, kad biokuro tiekėjai nesutinka parduoti tokiomis 

sąlygomis. Jų interesas aiškus – spalio mėnesį, kai bus aukščiausios kainos, tiekėjai fiksuos kainą 

visam šildymo sezonui ir gaus kokius 70 eurų už megavatvalandę visą žiemą. Nes jei šilta žiema, 

biokuras gali atpigti, ir tada jie ne 70 eurų gautų, o mažiau. Labai keista, bet tokia tendencija 

matosi – dideli kiekiai biokuro išankstiniais kontraktais nenuperkami“, – tvirtino V. Lukoševičius. 

Asociacijos prezidentas pasakojo, kad panašiai tiekėjai elgdavosi ir anksčiau – vėlyvą 

rudenį, prieš šildymo sezono pradžią, kai šilumos gamintojai neturėdavo biokuro ir būdavo 

priversti pirkti bet kokia kaina, biokuras rinkoje kainuodavo brangiausiai. „Tuomet biokuro 
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gamintojams yra didžiausia galimybė užsidirbti. Kas gali paneigti, kad ir šiemet taip bus, kad teks 

rudenį biokurą pirkti fiksuotomis aukštomis kainomis“, – svarstė V. Lukoševičius. 

Šiuo metu Lietuvoje naudojamas vietoje ir Latvijoje gaminamas biokuras, bet dalis jo 

eksportuojama ir šalyje žaliavos trūksta. „Dabar didžiausius pelnus uždirba tie, kurie valdo ir 

parduoda energijos išteklius, o kurie juos perka, tie verkia. Kadangi biokurui alternatyvos nėra, 

biokuro gamintojams dabar aukso amžius“, – konstatavo V. Lukoševičius. 

Šaltinis: www.alfa.lt  

______ 
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Dar prieš mėnesį tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ organizavo antrojo pusmečio 

valstybiniuose miškuose pagamintos medienos aukcioną, kuris vyko pagal naujas prekybos 

taisykles. Regione dėl sankcionuoto medienos importo iš Rusijos ir Baltarusijos uždraudimo 

susidarė nemažas žaliavinės medienos deficitas ir buvo didelė tikimybė, kad aukcionas sulauks 

didžiulio kitų šalių įmonių dėmesio ir mediena tiesiog išvažiuos iš Lietuvos. 

Po aukciono, žiniasklaidai išplatintame pranešime Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

džiaugėsi, kad didžiausios medienos prekyba užsiimančios Lietuvos įmonės aukcione pasiekė joms 

suteiktus prekybos limitus, todėl valstybės siekis suvaldyti situaciją medienos rinkoje, užkertant 

kelią galimam didelių medienos kiekių išvežimui į kitas šalis, pasiektas. 

Tačiau miskininkas.eu kalbinti verslininkai, asociacijų vadovai bei teisininkas aukcionui turi 

priekaištų ir teigia, kad jame didžiąją dalį medienos supirko tik kelios įmonės, iš kurių maždaug 

pusė nėra medienos perdirbėjos, o nauja, neva šalies rinką ginanti tvarka, nedraudžia joms 

medienos išvežti svetur ar perparduoti už didesnę kainą. 

Be kita ko, valstybė gali sulaukti ir didesnių nemalonumų nei pasipiktinę verslininkai, nes 

liepos pabaigoje Lietuvos Medinių konteinerių gamintojų asociacija inicijavo skundą Europos 

Komisijai, kuriame teigiama, kad nauja aukciono tvarka yra diskriminuojanti ir riboja konkurenciją. 

Kas kliūna taisyklėse? 

Pagal iki tol galiojantį teisinį reguliavimą, valstybės medienos aukcionuose galėjo dalyvauti 

visi pirkėjai be jokių apribojimų. Tačiau Aplinkos ministerijos siūlymu šių metų gegužės 17 d. 

aktualios taisyklės buvo pakeistos. Įvesti limitai, kurie riboja, kiek medienos aukcione gali įsigyti 

konkreti įmonė. Kiekvienai įmonei leidžiama įsigyti 1000 kub. m. medienos. Šis limitas gali būti 

padidintas pagal tai, kiek medienos įmonė jau anksčiau buvo įsigijusi per pastaruosius 2 metus 

pusmečių sutarčių pagrindu. Tai reiškia, kad jei įmonė medienos anksčiau nepirko pusmetiniuose 

aukcionuose arba ją pirko kitokių, pavyzdžiui, ilgalaikių sutarčių pagrindu su miškų urėdijomis ar 

tiesiog importavo, jos limitas ir liks lygus tam pačiam tūkstančiui kubinių metrų. 

Advokatų kontoros „Sorainen“ advokatas dr. Daivis Švirinas mano, kad kriterijus, pagal kurį 

parduodamos medienos kiekis nustatomas pagal ankstesnius įsigijimus, ne tik nepalankus naujiems 

rinkos dalyviams, bet ir neapsaugo nuo perpardavinėtojų bei pažeidžia sąžiningą konkurenciją. 

„Aplinkos ministerijos atstovai kalba, jog ribojimų tikslas – užtikrinti, kad valstybinę 

medieną įsigytų Lietuvoje veikiantys medienos perdirbėjai, o ne įmones, kurios šią medieną už 

geresnę kainą tik perparduotų. Tačiau tvarka visiškai to neužtikrina, kadangi niekaip neįpareigoja 

įmonių medienos neperparduoti toliau. Be to, tarp penkiolikos daugiausiai medienos naujausiame 

aukcione įsigijusių įmonių maždaug pusė nėra medienos perdirbėjai. Tikėtina, kad ši mediena bus 

tiesiog išvežta svetur ar perparduota už didesnę kainą, o valstybė taip ir liks akivaizdžiai negavusi 

pajamų, kurias galėjo gauti“, – sako dr. D. Švirinas. 

Naująją tvarką kritikuoja nemažai Lietuvoje veikiančių medienos perdirbėjų ir verslo 

asociacijų. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas sako, kad jų 

https://www.alfa.lt/verslas/energetika/busimo-sezono-silumos-kainu-net-nebando-speti-tai-neimanoma/264887/
http://www.miskininkas.eu/
https://lsta.lt/aktualijos/nerimsta-aistros-del-medienos-aukciono-verslas-nepatenkintas-kreiptasi-ir-i-europos-komisija/
http://miskininkas.eu/nuo-ko-is-tikruju-gamintojus-saugo-nauja-tvarka/
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asociacija jau anksčiau teikė pasiūlymus neįvesti dviejų metų kriterijaus, tačiau į jų siūlymus 

nebuvo atsižvelgta. 

„Kažkoks chaosas, nesusigaudymas, kokios priemonės turėtų gerą efektą. Kuo remiantis 

įvestas dviejų metų terminas? Tarkime, dvidešimt metų sėkmingai dirbanti įmonė paskutinius 

dvejus metus medieną importavo ir nejautė poreikio atnaujinti senesnę, bet patikimą įrangą, ji pagal 

naujas taisykles praktiškai yra eliminuojama iš valstybinių miškų aukciono arba gali įsigyti tik 

minimalius kiekius. Nepaisant to, kad jai tos medienos reikia daug. Kokiu pagrindu? Ką ji blogo 

padarė?  Kuo geresni tie, kurie gali pirkti? Todėl man netgi kyla klausimų, kaip yra su šių taisyklių 

skaidrumu?“, – piktinasi M. Valukynas. 

Advokatas dr. D. Švirinas priduria, kad ministerija naują tvarką priėmė neatsižvelgusi ne tik 

į verslo, bet ir į institucijų perspėjimus. „Kyla daug klausimų, dėl ko ministerija priėmė tvarką, 

kurią kritikavo ne tik galimai diskriminuojamos įmonės, bet ir kitos valdžios institucijos. 

Pavyzdžiui, Teisingumo ministerija atkreipė dėmesį, jog ribojimai pažeidžia ES teisę. Savo ruožtu, 

Specialiųjų tyrimų tarnyba pabrėžė, kad teisės aktai, kuriantys išskirtines sąlygas tam tikroms 

įmonėms (ar jų grupėms), kelia korupcijos rizikas. Į šią kritiką Aplinkos ministerija, deja, kol kas 

neatsižvelgia. Jeigu taisyklės nebus koreguojamos, valstybei bei verslui ir toliau bus daroma 

milžiniška žala ir tikėtina, kad dėl neaiškių priežasčių bus „proteguojamos“ kelios įmonės“, – sako 

advokatas.  

Nuomonę dėl taisyklių pakeitimų taip pat turi ir miškininkai. Jų atstovas, Lietuvos 

miškininkų sąjungos prezidentas Aidas Pivoriūnas teigia, kad patirtis rodo, jog bet kokios 

intervencijos bandyti reguliuoti arba „pasireguliuoti“ prekybą valstybiniuose miškuose pagaminta 

mediena, galų gale išsigimsta ir ima prieštarauti ne tik logikai, bet ir Europos Sąjungos teisei. 

„Anksčiau verslininkai dar mėgindavo slėpti, kad vienokie ar kitokie aukciono taisyklių pakeitimai 

yra jų interesas, o kalbant apie šiuos keitimus, kai kurie verslininkai jau atvirai sakė, kad čia yra 

mūsų interesas ir mes tai inicijavome. Daugelis asociacijų nesutiko su pakeitimais dėl dviejų metų 

kriterijaus, teikė komentarus Vyriausybei, tačiau, kaip visada, mūsų politikai esą žino geriau. Na, o 

dabar mes girdime dalies medienos pramonės atstovų pasisakymus, kad atnaujinta aukciono tvarka 

kerta per jų gamybinius įsipareigojimus, užkerta kelią galimoms investicijoms. Eilinį kartą sukeltas 

erzelis. Manau, kad jeigu nesugebama pateikti tokio projekto, kuris tenkintų visus, tada geriau net 

nebandyti keisti to, kas buvo nusistovėję ir visiems puikiai žinoma“, – kalba miškininkų sąjungos 

prezidentas. 

Kai kurioms įmonėms aukcione sekėsi žymiai geriau nei kitiems 

Portalo kalbintas į situaciją gerai įsigilinęs teisininkas dr. D. Švirinas pateikė ir šiek tiek 

skaičių, iš kurių matyti tam tikros tendencijos, kam geriausiai sekėsi aukcione. „Pirmojo aukciono 

rezultatai rodo, kad nauja tvarka naudinga išimtinai vos kelioms įmonėms. Tarkime, UAB 

„Juodeliai“ įsigijo net apie 27 proc. visos aukcione pasiūlytos medienos, nes jos atžvilgiu nustatytas 

ypatingai didelis limitas. Apskritai, šeši didžiausi pirkėjai įsigijo 50 proc. siūlytų žaliavų. 

Palyginimui, aukcione iš viso dalyvavo beveik 300 įmonių. Taigi, didžiąją dalį medienos įsigijo vos 

kelios įmonės, kurioms limitų nustatymo kriterijus yra itin palankus“, – pažymi advokatas. 

Tai, kad UAB „Juodeliams“ aukcione pasisekė nusipirkti daugiau medienos nei kitiems, 

pastebi ne tik teisininkai, bet ir verslo atstovai. Vienas iš jų, savo tapatybės nenorėjęs atskleisti 

vienos Lietuvos medienos perdirbimo įmonių atstovas teigia, kad jam ir kolegoms kyla klausimų, 

kodėl „Juodeliai“ įsigijo tokios medienos, kurios anksčiau niekada nepirkdavo ir neperdirbdavo. 

„Anksčiau jie niekad nepirkdavo nei plokščių medienos, nei popiermedžio, nes jiems gamybai to iki 

tol nereikėdavo. Dabar taip nutiko, kad jiems atiteko tokie dideli kiekiai medienos ir teisės aktai 

nedraudžia jos kam nors perparduoti“, – sako prisistatyti nenorėjęs medienos verslo atstovas.  

Nuogąstavimų, kad medieną įmonės susipirko su tikslu brangiau perparduoti turi ir M. 

Valukynas. „Atnaujintos taisyklės įnešė dar daugiau chaoso kriziniu laikotarpiu, kai situacija 

rinkose yra nestabili ir energijos kainos aukštos. Atrodytų, kad buvo siekiama gerų tikslų, jog 

Lietuvoje užauginta mediena nebūtų eksportuojama į užsienį, tačiau nutiko taip, kad didelė dalis 

medienos atsidūrė tarpininkų rankose, kurie galimai parduos ją į užsienį kitu, pavyzdžiui, biomasės 
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pavidalu. Nors itin svarbu, kad biomasė nebūtų eksportuojama, ypatingai kai didžioji dalis Lietuvos 

šildoma šiuo kuru“, – sako „Litbioma“ prezidentas. 

A. Pivoriūnas pritaria, kad aukcionas galėjęs būti naudingiausias perpardavinėtojams. 

„Nežiūrint į tai, kad buvo daug kalbama apie apvaliosios medienos ir medienos gaminių eksporto 

užkardymą, aukcione medieną įsigijusios įmonės taps eksportuotojomis arba perpardavinėtojomis 

vietos rinkoje. Man anksčiau niekada neteko girdėti, kad įmonė nusipirktų tokios medienos, kuri 

pagal veiklos pobūdį jai yra nenaudinga“, – teigia miškininkų atstovas. 

Jis taip pat priduria, kad kokie medienos aukcionai bebūtų ir kas juos beorganizuotų, 

privačioms įmonėms jie visada yra nenaudingi. „Mes susiduriame su tokia realija, apie kurią mažai 

kas susimąsto, kad medieną naudojanti Lietuvos pramonė nėra miškų valdytojų. Būtent tai, mano 

nuomone, yra pagrindinė priežastis, kodėl verslui kyla noras pasireguliuoti prekybą iš valstybinių 

miškų taip, kaip reikia sau. Šiemet daugiausiai laimėjo viena grupė, prieš keletą metų laimėdavo 

kitos grupės. Vaizdingai tariant, tą pačią antklodę, lyg du sutuoktiniai, verslo subjektai traukia link 

savęs, vietoje to, kad kartu užsiklotų ir būtų šilta visiems“, – sako A. Pivoriūnas. 

Gali kilti problemų su biomasės trūkumu 

Iki Rusijos karo prieš Ukrainą Lietuvoje didelę dalį šildymui naudojamo biokuro sudarė 

baltarusiškas ir rusiškas. Iš šių šalių anksčiau per metus būdavo importuojama apie 1,6 mln. kub. m. 

smulkintos medienos produktų, kurių didžioji dalis naudota šilumos gamybai. Įvežtinis biokuras 

Lietuvoje sudarė apie 20–30 proc. viso šilumai pagaminti reikalingo šios žaliavos kiekio. Pasak 

A.Pivoriūno, dabar, kai importuojamo biokuro šalyje ima trūkti, tiek dėl naujųjų aukciono taisyklių 

spragų, tiek dėl pačios Vyriausybės pozicijos, nieko nedaroma, kad nacionalinis miško kirtimo 

žaliavų srautas būtų naudojamas šildymui ir elektros energijai gaminti. 

„Mes prarandame istorinį šansą pradėti traukyti baltarusiško biokuro importo srautus ir jį 

pakeisti vietiniu. Kai politikai net nelaukę, kad kažkas bus nuveikta siekiant propaguoti vietinę 

žaliavą, iš karto ėmėsi siūlyti šildymui naudoti mazutą. O tai bet kokiu atveju prieštarauja Lietuvos 

žaliajam kursui. Mano nuomone, tai nėra naudinga niekam kitam, kaip tiktai mazutą ir dujas 

importuojančiam verslui. Vietoje, to, kad taptume labiau energetiškai nepriklausomi, mes dar labiau 

priklausysime nuo dujų ir mazuto importo“, – valdžios vengimą papildomai skatinti lietuviškos 

biomasės naudojimą šildymui vertina A. Pivoriūnas.   

Anot jo, nepaisant to, kad per paskutinius dvidešimt metų šilumos gamintojai daug 

investavo į biokuro katilų modernizavimą, vis dar kalbama, kad biokuras yra taršus, ir dujomis ar 

mazutu šildyti yra pigiau. A. Pivoriūno teigimu, toks viešasis diskursas naudingas tik dujų 

importuotojams. „Biokuras yra sudėtinga, daug dėmesio reikalaujanti kuro grandinė, o šilumos 

įmonėms techniškai daug patogiau naudoti dujas. Be to, biokuro tiekimo grandinėje žymiai 

mažesnės galimybės pasipelnyti, o dujų tiekimo versle daugiausiai naudos tenka tiekėjams arba 

perpardavinėtojams, o ne šildytojams ir sąskaitų mokėtojams“, – kalba miškininkų sąjungos 

prezidentas. 

Kaip vieną pavyzdžių, kad Lietuvoje smulkiems šilumos gamintojams yra kiek sunkiau 

įsigyti biokuro, galima pateikti Jurbarko komunalinio ūkio situaciją. Įmonė rajone aptarnauja 

dvylika katilinių ir tiekia šilumą mokykloms bei vaikų darželiams, gydymo ir slaugos įstaigoms. 

Pagal įstatymus medieną ji turi įsigyti per „Baltpool“ biržą, tačiau dėl per mažų kiekių to padaryti 

negali. 

„Mes esame licencijuoti šilumos tiekėjai, tik gaminame mažokai. Keletas katilinių 

kūrenamos granulėmis ir malkomis, o problemų mums iškilo medienos kainoms šovus į viršų. 

Tuomet dauguma pirkėjų pradėjo tęsti sutartis,  o miškų urėdija paprasčiausiai nebeturi tokio kiekio 

medienos pateikti aukcionui. Dėl to esame priversti kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo 

tarnybą su prašymu leisti įsigyti biokuro viešųjų pirkimų būdu. Kaip žinia, darbas su viešaisiais 

pirkimais – stresas, nerimas, nežinomybė ir papildomai sugaištas darbuotojų laikas. Tuo pačiu mes 

dar turime orientuotis į atstumą, nes nerealu biokurą pirkti Biržuose ir vežtis jį į Jurbarką. Šiais 

metais kurą nupirkome tik iš antro karto, o mums jo reikia 1300 ktm“, – sako UAB „Jurbarko 

komunalininkas“ direktorius Edmundas Mačieža. Jo manymu, perkant medieną per „Baltpool“, 
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galėtų atsirasti kitoks kiekio reguliavimas. Juo labiau, kai tokios įmonės kaip jo atstovaujamoji, 

šildo ne namus, o mokyklas ir darželius. 

Nuostolių patyrė ir valstybė 

Aukcione nieko nepešę verslininkai vis dar skaičiuoja pajamas, kurių galimai neteko 

pralaimėję konkurentams. Tačiau naujoji tvarka taip pat reiškia, jog valstybė  geriausios kainos už 

parduodamą medieną galėjo negauti. „Pavyzdžiui, žiniasklaidoje UAB „Likmerė“ yra nurodžiusi, 

jog aukcione, kurio rezultatai paskelbti šią liepą, norėjo įsigyti ir daugiau medienos. To neleido 

padaryti nustatytas limitas. Ši įmonė už savo įsigytą beržą vidutiniškai siūlė virš 20% aukštesnę 

kainą, lyginant su analogiškais beržo aukcionais, kuriuos dėl nustatyto limito laimėjo kiti pirkėjai, 

nors ir pasiūlė žemesnę kainą“, – mano dr. D. Švirinas.  

Jo teigimu, iš viso aukcione parduota medienos už daugiau nei 62 mln. Eur. „Laikantis 

prielaidos, jog be diskriminuojančių limitų valstybė būtų gavusi, pavyzdžiui, 20 proc. geresnes 

kainas, valstybės patirtas nuostolis vien dėl šio aukciono gali būti didesnis nei 12 mln. Eur“, – 

galimas valstybės netektis vertina advokatas. 

Aplinkos ministerija viešumoje yra pareiškusi, kad naujoji tvarka yra laikina, pagrindinė 

sąlyga jos atšaukimui būtų sankcijų panaikinimas ir rinkos grįžimas į įprastas vėžes. Tačiau, 

siekiant ilgalaikėje perspektyvoje turėti atsparesnę sistemą, numatoma prekybos mediena tvarką 

toliau tobulinti įteisinant atvirų aukcionų (varžymosi dėl medienos įsigijimo realiu laiku) 

ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti taikymo principus, leisiančius efektyviau konkuruoti 

įsigyjant medieną. 

Portalo kalbinti pašnekovai tikisi, kad Vyriausybė atsižvelgs į pastabas ir dabartinė laikinoji 

tvarka netaps pastoviąja.  

Šaltinis http://miskininkas.eu 

______ 

 

 
NUO KO IŠ TIKRŲJŲ GAMINTOJUS SAUGO NAUJA TVARKA? 

Augustė Teiberytė 

 

 
 

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui keisti prekybos valstybiniuose miškuose 

pagaminta mediena tvarką. Norėjo kaip geriau, išėjo kaip visada. Ne vienos įmonės vadovai 

http://miskininkas.eu/nuo-ko-is-tikruju-gamintojus-saugo-nauja-tvarka/
http://miskininkas.eu/
http://miskininkas.eu/wp-content/uploads/2022/07/azuolo-rietuve-v.jpg
http://miskininkas.eu/wp-content/uploads/2022/07/azuolo-rietuve-v.jpg
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piktinasi: vietoj to, kad apsaugotų vietos gamintojus nuo žaliavos trūkumo, didžiajai jų daliai 

apribojo jos įsigijimą. 

Tvarka – nuostolinga urėdijai 

„Tai dviem didžiulėms įmonėms pritaikytos taisyklės, o kitoms jos - visiškai nenaudingos. 

Ankstesnės taisyklės buvo skaidrios, puikiai veikė, o šios – neaiškios, painios ir iškraipo rinką. 

Nauja tvarka dėl limitavimo nuostolinga pačiai Valstybinių miškų urėdijai (VMU), o kartu 

finansinių praradimų patirs ir valstybė. Įmonės, kurios siūlys gerą kainą, bet neturės limito, negalės 

įsigyti, mediena bus praduodama pigiau. Tai medienos rinkos sujaukimas“, - teigia Medienos 

prekybos asociacijos bei įmonės „Litforina“ vadovas Egidijus Kontrimavičius. 

Naujos taisyklės nepalankios ir didžiausią šalyje lentpjūvę turinčiai „Stora Enso Lietuva“. 

Prieš 20 metų Alytuje įkurtos lentpjūvės, kurioje dirba 230 žmonių, metiniai pajėgumai - 450 tūkst. 

m3. 

„Antrajam šių metų pusmečiui kvota tėra 5 tūkst. m3 . Praktiškai esame eliminuoti iš 

valstybinių miškų aukciono, praradome galimybę nusipirkti žaliavos, - apmaudo neslėpia „Stora 

Enso Lietuva“ direktorius Darius Vaičiukynas. - Kvota nustatyta remiantis dvejų metų istorija, o 

mes tuo laikotarpiu dėl netinkamos kainos nepirkome arba pralaimėjome aukcionuose. Tai 

neadekvatu. Sprendimas paremtas labai keista logika. Mes per mėnesį gamybai importuojame iki 

8 tūkst. m3  medienos“ 

„Apie pakeistą prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena tvarką nieko gero 

pasakyti negaliu. Labai džiaugčiausi, jei didesnė dalis resursų atitektų pridėtinę vertę ir darbo vietas 

kuriančioms vietinėms medienos perdirbimo įmonėms. Ne vienerius metus Lietuvos valstybiniuose 

miškuose užauginta mediena keliauja į brandesnes ir pažangesnes kaimynines šalis: Latviją, Estiją 

ar Lenkiją, kurios savo vienintelio turimo resurso neeksportuoja ir stengiasi visą pagamintą medieną 

perdirbti pas save. O lietuviška „skaidri” ir atvira medienos pardavimo tvarka, dažniausiai per 

 tarpininkus arba tiesiogiai, tik padeda kaimyninėms šalims užpildyti trūkstamus gamybinius 

pajėgumus“, - kritiką žeria bendrovės „Likmerė“ generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis. 

Priežasties negydo, lopo tik pasekmes 

Apmaudžiausia, M. Kasmauskio žodžiais, yra tai, kad „mūsų Aplinkos ministerijos 

didžiavyriai“ bando lopyti tik pasekmes ir niekas nesiima gydyti priežasties, dėl kurios 

valstybiniuose miškuose pagaminta mediena per tarpininkus keliauja į užsienį. 

„Ir didžiausia juoda dėmė apvaliosios medienos pardavimo tvarkoje vis dar liko nepaliesta – 

tai prekės atsiėmimo vieta. Didžiosios Lietuvoje veikiančios medienos perdirbimo įmonės 

valstybiniuose miškuose nupirktą medieną ištraukia į dienos šviesą ir kiekybinius bei kokybinius 

parametrus nustato rūšiavimo linija savo gamyklose padedant nepriklausomiems medienos 

matuotojams. Labai apmaudu ir gaila, kad nepriklausomų medienos matuotojų apmatuotos 

medienos kiekis Lietuvoje sudaro tik apie 30 procentų“, - faktus vardija „Likmerė“ generalinis 

direktorius. 

Visa kita valstybiniuose miškuose pagaminta mediena, pasak jo, miškininkų parduodama 

miške. „Štai ir didžioji „skaidriosios“ medienos prekybos dviprasmybė, nes daugiausiai investicijų 

ir darbo vietų kuriančiai medienos pramonei mediena parduodama sąžiningai apmatuota ir 

kokybiškai įvertinta ant svarstyklių, o kitai, gerokai didesnei  pirkėjų daliai mediena tenka „iš po 

prekystalio“ – kokybinius ir kiekybinius medienos parametrus  įvertinus miške. Ir mes galime 

vartyti tas Konkurencijos tarnybos narstomas taisykles kaip norime, siekdami „apginti“ vietinį 

perdirbėją, tačiau kol vyks tarpinėms įmonėms ir vietos miškininkams naudingas medienos 

įsigijimas miške, tol vietinių resursų judėjimo į kaimynines šalis nesustabdysime, - neabejoja 18 

metų Ukmergėje veikiančios įmonės vadovas. - Privalome kuo skubiau keisti ydingą tvarką ir 

išvežti valstybiniuose miškuose pagamintą medieną į dienos šviesą ir tik tada kalbėti apie sveiką 

konkurenciją bei skaidrią medienos prekybą“. 

Kas kelia abejones 

Įmonės „Litforina“ vadovui naujose taisyklėse  daugiausia abejonių kelia atsiradęs 

gamybinių pajėgumų deklaravimas. „Jie priimami tik iš tų įmonių, kurios įrenginius įsigijo per 

pastaruosius dvejus metus. Kas sugalvojo šį kriterijų, kodėl nustatytas būtent dvejų metų terminas? 
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Būtent tai ir sustiprina įtarimą, kad taisyklės pritaikytos dviem įmonėms, nes jos ir buvo pastatytos 

per pastaruosius dvejus metus“, - savo įtarimus grindžia E. Kontrimavičius. 

„Litforinos“ vadovą piktina tai, kad, jo žodžiais, „premijuojami tik aukcionų laimėtojai“, 

kurie didesnius kiekius medienos pusmetinėmis sutartimis įsigijo iš VMU per pastaruosius dvejus 

metus. Tačiau aukcionuose dalyvavo ir daugiau įmonių, siūlė savo kainą, bet nepirko, arba 

dalyvavo ir įsigijo seniau nei prieš dvejus metus. Dabar jos liko už borto. Mano manymu, tai 

neteisinga ir net nenormalu“, - pažymi pašnekovas. 

E. Kontrimavičiui antrino ir „Stora Enso Lietuva“ direktorius: „Tai nesuprantamas ir 

nelogiškas sprendimas. Jis užrakino status quo, buvusį dvejus metus. Per šį laikotarpį, kas gebėjo, 

tie laimėjo, nesvarbu, ar eksportuoja į Latviją, galų gale ir patys latviai dalyvauja aukcionuose. Tie, 

kurie negebėjo laimėti ar nenorėjo permokėti, eliminuojami“. 

O štai smulkiausioms įmonėlėms, kurių metiniai pajėgumai neviršija 1 tūkst. m3 , leidžiama 

pirkti be jokios pirkimų istorijos. „Tai irgi diskriminacija, nes įmonėms sudaromos nevienodos 

galimybės, keliamas supriešinimas“, - konstatuoja E. Kontrimavičius. 

Jis taip pat pabrėžia, kad taisyklėse nenumatyta, jog gamybiniai pajėgumai deklaruojami tik 

Lietuvoje. „Gali būti įsigijęs liniją Kinijoje ar Afrikoje. Kas tai patikrins? Net Latvijoje patikrinti 

būtų sudėtinga, aš jau nekalbu apie trečiąsias šalis. Kam į taisykles įrašyti tokius punktus, kurių 

patikrinti neįmanoma? Tai grynų gryniausia landa korupcijai“, - konstatuoja „Litforinos“ 

direktorius. 

Jo žodžiais, didžiausia kvailystė, atsiradusi taisyklėse, kad negalima mažinti kainos. 

„Tarkime, rinkoje krinta spygliuočių rąstų kaina, tačiau jos nebus galima mažinti, kai ankstesnės 

taisyklės leido tai daryti iki 20 proc. Urėdijose prigaminta nemažai medienos, jos kokybė prastės, 

nes niekas nenorės pirkti senomis kainomis, bus skelbiami pakartotiniai aukcionai. Anksčiau VMU 

aukcionus privalėjo įvykdyti iki antrojo metų pusmečio pradžios, dabar rezultatai bus tik liepos 

viduryje, o pakartotiniai nusikels į rugpjūčio vidurį. Tai reiškia, kad pusantro mėnesio su kai kuriais 

asortimentais negalėsime normaliai dirbti“, - prognozuoja pašnekovas. 

Tiek Medienos prekybos asociacijai, tiek jos vadovui neaiškus ir pakeistų taisyklių punktas, 

numatantis, kad „naujus pajėgumus sukūrusioms įmonėms maksimalus kiekis būtų nustatomas 

pagal nepriklausomo auditoriaus pažymą“. 

Laužta iš piršto 

Pasak E. Kontrimavičiaus, keista ir taisyklių keitimo priežastis. To Aplinkos ministerija ir 

Vyriausybė ėmėsi „įvertinusi ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai dėl agresijos prieš Ukrainą poveikį 

medienos sektoriui, tendencijas rinkoje ir medienos perdirbėjų nuogąstavimus dėl apsirūpinimo 

žaliavine mediena“. 

„Pastaruosius penkerius metus apvali mediena, rąstai ar popiermedžiai nei iš Baltarusijos, 

nei iš Rusijos į Lietuvą nevažiavo. Atkeliaudavo tik gaminiai, pavyzdžiui, lentos. Norint 

kompensuoti lentų netekimą, reikia, kad staigiai atsirastų kokie nors gamybiniai pajėgumai, tačiau 

jie juk nesukuriami per vieną dieną. Papildomoms lentpjūvėms įkurti reikia maždaug dvejų metų. 

Priežastis – laužta iš piršto“, - teigia „Litforinos“ vadovas. 

„Iki šiol buvo deklaruojama, kad Lietuvoje aukcionų sistema yra labai atvira ir liberali, rinka 

laisva. Kitose šalyse vietos gamintojai būdavo saugomi, tarkime, Latvijoje ar Lenkijoje – būdamas 

svetimšalis, žaliavos įsigyti negalėjai, o Lietuvoje buvo leidžiama. Pretekstu, kad užsidaro pjautinės 

medienos srautai iš Rytų, kad jos vidaus  poreikis turėtų augti ir kad būtina apsaugoti ją nuo 

išvežimo, dabar apsaugojo medieną nuo pačių šalies gamintojų. Sąvoka „liberali“ – išnyko“, - 

akcentuoja D.Vaičiukynas. 

Ar vertėjo keisti? 

Medienos prekybos asociacijos nuomone, taisyklių keisti iš viso nereikėjo, nes kitais metais 

Aplinkos ministerija žada atsisakyti „juodos dėžės“ principo ir pereiti prie atviro aukciono. „To mes 

ir tikėjomės bei labai laukiame. Kam reikalinga ši laikina iškreipta aukciono forma?“, - retoriškai 

klausia asociacijos vadovas. 

Vyriausybė deklaravo, kad minėtos taisyklės yra laikinos. „Tačiau patirtis liudija: nieko nėra 

amžinesnio už laikinumą“, - šmaikštauja pašnekovas. 
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Prieš Vyriausybės posėdį buvo surengtas tarpinstitucinis susirinkimas, kuriame buvo plačiai 

svarstoma, visi išsakė savo pastabas. „Jų buvo aibė, bet nė į vieną pastabą nebuvo atsižvelgta. 

Susirinkimas sukviestas dėl varnelės, nes tai – privaloma procedūra. Tame susirinkime asociacija 

„Lietuvos mediena“ nė neslėpė, kad balandžio mėnesį kelis kartus lankėsi Aplinkos ministerijoje ir 

inicijavo taisyklių pakeitimus. Mums buvo labai keista girdėti, kad Aplinkos ministerija 

nuolaidžiauja įmonėms-gigantėms pasiduodama jų spaudimui ir taisyklės rengiamos pagal jų 

pageidavimus, nors čia – ne pageidavimų koncertas“,- apibendrina jis. 

*** 

Svetainė www.miskininkas.eu pateikė klausimus ir Aplinkos ministerijai 

Ar rengiant pakeitimus buvo diskutuojama su sektoriaus, asociacijų atstovais? 

Rengiant Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena tvarkos aprašo pakeitimus 

buvo diskutuojama ir su medienos rinkos dalyvių asocijuotų organizacijų atstovais –  tiek medienos 

pramonės, tiek biokuro gamybos, tiek ir medienos prekybos asociacijų atstovais. Tam buvo 

organizuotas ir susitikimas Aplinkos ministerijoje 2022 m. gegužės 4 d., kuriame, be minėtų 

asociacijų atstovų, taip pat dalyvavo medienos pardavėjo – VĮ Valstybinių miškų urėdijos – bei 

elektroninės prekybos mediena sistemos administratoriaus – UAB „Baltpool“ – atstovai. Be to, 

parengtas projektas teisės aktų nustatyta tvarka buvo viešinamas ir derinamas. 

Ar buvo atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus? 

Iš rinkos dalyvių buvo gauta įvairių ir viena kitai prieštaraujančių pastabų ir pasiūlymų. Į 

pastabas buvo atsižvelgiama ir pasiūlymai priimami pagal suderinamumą ir atitikimą ES teisei bei 

Lietuvos Respublikos įstatymams, todėl, suprantama, kad ne į visas jas buvo galima atsižvelgti. 

Nemažai šio sektoriaus atstovų teigia, kad nauja tvarka pritaikyta dviem didelėms 

įmonėms. Ar galite paneigti tokį teiginį? 

Prekybos mediena tvarkos pakeitimai buvo skirti suvaldyti rizikas, kilusias dėl Rusijos ir 

Baltarusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą kontekste pritaikytų sankcijų ir susidariusio 

medienos deficito regione, tačiau nebuvo pritaikomi vienai ar kitai atskirai įmonei. Priešingai, buvo 

sudarytos galimybės medieną įsigyti visiems nuolatiniams pirkėjams tomis apimtimis, kokiomis jie 

tą medieną pirko iki pakeitimų, ir papildomus kiekius deklaruojant naujai įsigytus medienos 

perdirbimo pajėgumus. Nebuvo daromos jokios išimtys priklausomai nuo to, Lietuvoje ar kitoje ES 

šalyje narėje mediena yra perdirbama. 

Ne vienos įmonės atstovai tvirtina, kad pakeitimai iškraipys rinką, nors teigiama, kad 

būtent pakeitimais norima nuo to apsaugoti. Kokie jūsų argumentai, paneigiantys minėtą 

tvirtinimą? 

Pakeitimų esmė buvo nustatyti dvejų metų pirkimų istorija paremtus limitus medienos 

įsigijimui ir tokiu būdu apsaugoti rinką nuo spekuliacinių kainų ir rinkos iškraipymų esant 

medienos deficito regione situacijai. Šiai dienai turimi aukciono rezultatai tik patvirtina, kad 

situacija buvo suvaldyta – limitai prisidėjo prie to, kad mažiau žaliavinės medienos iškeliautų iš 

Lietuvos, o kainos atspindėtų rinkos tendencijas. 

Dėl kokių motyvų buvo pasirinktas būtent toks pirkimų istorijos laikotarpis? 

Dvejų metų pirkimų istorija buvo pasirinkta kaip geriausiai atspindinti pastarojo laikmečio 

tendencijas, subalansuotai vertinant tiek rinkos dalyvių elgesio nuoseklumo, tiek ir prisitaikymo 

prie kintančių sąlygų kontekste. Ilgesnis laikotarpis būtų mažiau atspindėjęs artimojo laikotarpio 

pokyčius, o trumpesnis – atitinkamai mažiau įvertinęs pirkėjų elgesio ir sprendimų nuoseklumą. 

Ar tokiu punktu neužkertama galimybė kurtis naujoms įmonėms, nes jos pirkimų istorijos 

neturi? 

Pakeitimais buvo nustatyta galimybė pirkimų istorijos neturintiems (naujiems) pirkėjams 

taip pat gauti prekybos limitus pagal jų deklaruotus medienos perdirbimo pajėgumus. Tokia 

galimybe ir praktiškai pasinaudojo ne viena įmonė, todėl galima teigti, kad pakeitimais tikrai 

nebuvo užkirsta galimybė dalyvauti naujoms įmonėms. Be to, net ir nedeklaravusiems pajėgumų 

naujiems pirkėjams buvo suteikiamas 1000 ktm (kietmetrių) limitas, kuris labai svarbus buvo ne tik 

naujų, bet ir ilgiau rinkoje veikiančių nedidelių medienos perdirbėjų atveju. 

http://www.miskininkas.eu/
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Kiek šalies medienos prekybos aukcionuose 2020 ir 2021 m. dalyvavo kitų šalių pirkėjų ir 

kiek mūsų šalies? Kokius medienos kiekius 2020 ir 2021 m. aukcionuose įsigijo mūsų šalies ir 

kitų šalių pirkėjai? 

Skirstymas į „kitų šalių“ ir „mūsų šalies“ medienos pirkėjus yra labai sąlyginis ir neatspindi 

rinkos situacijos, todėl iš esmės nelabai turi prasmės. Nemaža dalis „mūsų šalies“ medienos pirkėjų 

užsiima įsigytos žaliavinės medienos perpardavimu arba eksportu. Atitinkamai, čia aptariami 

pakeitimai buvo vienodai taikomi visiems medienos pirkėjams, nepriklausomai nuo įmonės 

registracijos vietos ar šalies. 

UAB “ Baltpool“ duomenimis, pakeitimai lėmė, kad ką tik įvykusiame pusmetiniame 

aukcione pramonės dalyviai medienos įsigijo 40 tūkst. ktm daugiau nei būtų įsigiję galiojant senai 

tvarkai. Tai reiškia apie 11 proc. daugiau įsigytos medienos, atitinkama apimtimi sumažėjo 

tarpininkų ir/ar tiesiogiai užsienio įmonių įsigytas medienos kiekis. 

Augustė Teiberytė 
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IS-967/692-IV-7 priedas 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-09-06 pranešimas. Vilniečių apklausa: pusė gyventojų 

pritaria laikinam mažasierio mazuto naudojimui šilumos gamybai 

TN: tn  

 

 
 

Pusė Vilniaus gyventojų pritaria, kad sostinėje artėjantį šildymo sezoną kaip viena iš 

kuro alternatyvų, šalia kitų jau naudojamų kuro rūšių, laikinai būtų naudojamas mažasieris 

mazutas. Tokiai šiuo metu svarstomai galimybei pritartų 50 proc. vilniečių, rodo Vilniaus 

šilumos tinklų (VŠT) užsakymu atlikta apklausa. Mažasierio mazuto naudojimui šilumos 

gamybai nepritaria 30 proc. respondentų, o 20 proc. neturi nuomonės. 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta apklausa atskleidė, kad 

mažasierio mazuto kūrenimui, kaip alternatyvai šalia gamtinių dujų, biokuro naudojimo, 

nepriklausomų šilumos tiekėjų tiekiamos šilumos ir atliekų deginimo, kiek dažniau pritaria vyrai 

(54 proc.), pensininkai (61 proc.), žemesnių pajamų, kuomet mėnesio pajamos vienam šeimos 

nariui siekia iki 700 eurų, grupės atstovai (53 proc.). Šiai šildymo galimybei kiek dažniau nepritaria 

moterys (35 proc.), turintieji aukštąjį išsilavinimą (35 proc.) ir aukštesnių pajamų, kai mėnesio 

pajamos viršija 700 eurų šeimos nariui, grupės atstovai (37 proc.). 

Galimybė ruošti karštą vandenį ir šildyti gyventojų namus deginant mažasierį mazutą buvo 

pradėta svarstyti šią vasarą, siekiant apsidrausti nuo galimo įprasto šilumos gamybai naudojamo 

kuro stygiaus bei pristabdyti šildymo kainų augimą artėjantį sezoną. Gamtinių dujų kaina šiuo metu 

yra beveik tris kartus didesnė už mazuto. Tuo tarpu mažasierio mazuto rinkoje netrūksta, todėl 

nenusimato ir didelių jo kainų šuolio. 

„Mazutas nėra naujiena sostinės šilumos ūkyje – kaip rezervinis kuras jis buvo naudojamas 

kelis dešimtmečius. Vėliau jo buvo visiškai atsisakyta, tačiau infrastruktūra, reikalinga jo 

naudojimui, liko. Šiuo metu mažasieris mazutas turi du didelius pliusus – gausią pasiūlą ir nedidelę 

kainą. Itin sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, kai Rusija vykdo energetinį šantažą ribodama 

gamtinių dujų pasiūlą, tokia alternatyva yra beveik neišvengiama, jei norime suvaldyti rizikas dėl 

galimo gamtinių dujų trūkumo bei itin brangios šilumos gamybos“, – sakė Vilniaus miesto 

vicemeras Valdas Benkunskas. 

„Vilmorus“ atlikta apklausa taip pat parodė, kad daugiau nei pusė vilniečių (58 proc.) žino, 

jog Vilniuje yra svarstoma galimybė artėjantį šildymo sezoną deginti mažasierį mazutą. Geriau apie 

šią galimybę žino pensininkai (77 proc.), turintys aukštąjį išsilavinimą (63 proc.), o mažiau – 

jaunimas (37 proc. žino ir 63 proc. nežino). Dauguma apklaustųjų (61 proc.) sakė manantys, kad 

laikinai deginti mažasierį mazutą planuojama dėl galimo gamtinių dujų stygiaus Europoje, dėl 

palankios šio kuro kainos ir galimybės jį įsigyti (54 proc.) bei siekiant išlaikyti stabilias šildymo 

kainas (52 proc.). 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilnieciu-apklausa-puse-gyventoju-pritaria-laikinam-mazasierio-mazuto-naudojimui-silumos-gamybai:699
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2022/09/vst-termoelektrine-evaldo-lasio-fofo-8.jpg
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„Mažasierio mazuto deginimas būtų laikina priemonė tik vienam šildymo sezonui, be to, net 

ir priėmus šį laikiną sprendimą, mažasieris mazutas netaptų pagrindine kuro rūšimi, o tik papildytų 

jau esamas. Preliminariai skaičiuojama, kad lapkričio mėnesį mazutas sudarytų apie 30 procentų 

šilumos gamybai reikalingo kuro kiekio“, – pasakojo Gerimantas Bakanas, Vilniaus šilumos tinklų 

vadovas. 

 
VŠT numato, kad mažasieris mazutas kaip alternatyvi kuro rūšis būtų naudojama laikinai – 

6-7 mėnesius. Priklausomai nuo lauko oro temperatūros, dalis vilniečiams reikiamos šilumos 

energijos pagaminama naudojant tik biokurą. Vėstant orams ir augant šilumos energijos poreikiui, 

pradedamas naudoti ir kitas kuras – gamtinės dujos. Tačiau dabartinė situacija rodo, kad žiemą 

Europa gali susidurti su nestabiliu gamtinių dujų tiekimu, o šio resurso kaina yra istorinėse 

aukštumose. Taigi, mažasieris mazutas kaip alternatyva būtų naudojamas tuomet, kai ateinantį 

šildymo sezoną reikėtų patenkinti didesnį šilumos poreikį ir padėti subalansuoti šilumos gamybos 

kaštus. 

VŠT specialistai skaičiuoja, kad mažasierio mazuto deginimas padėtų šilumos kainą 

sostinėje išlaikyti panašaus lygio, koks buvo praėjusių metų šildymo sezoną. 

Kadangi mazutas, kaip rezervinis kuras, Vilniuje bei kituose šalies miestuose buvo 

naudojamas ir anksčiau, VŠT naudojami dujiniai katilai yra tinkami mažasierio mazuto deginimui. 

Šiuo metu įmonė investuoja į mazuto priėmimo, saugojimo, tiekimo į katilus sistemas, vykdo 

geležinkelio atšakos, kuria elektrinę pasiektų mazutas, atnaujinimo darbus. 
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Lygiagrečiai paruošta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos ataskaita – atlikti oro 

taršos, kvapų, triukšmo sklaidos, skaičiavimai, jei Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje 

būtų laikinai grąžintas skysto kuro naudojimas vandens šildymo ir garo katiluose. Oro taršos, kvapų 

ir triukšmo modeliavimas rodo, kad anglies monoksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių ir sieros 

dioksido koncentracijos aplinkos ore deginant mazutą neviršytų aplinkos oro užterštumo normų, 

nustatytų teisės aktuose, ir neturėtų neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Leistini 

kvapų ir triukšmo lygiai už įmonės teritorijos ribų taip pat nebūtų viršijami. 

PAV atrankos ataskaita pateikta atsakingų institucijų vertinimui. Aplinkos apsaugos 

agentūra motyvuotą prašymą patikslinti ataskaitą arba sprendimą dėl jos turi pateikti iki rugsėjo 29 

d. 

„Vilmorus“ vilniečių apklausą atliko rugpjūčio mėn. 16–19 d. Joje dalyvavo 18 m. ir 

vyresni Vilniaus m. gyventojai, iš jų 51 proc. vyrų ir 49 proc. moterų. 53 proc. respondentai turi 

vidurinį ar spec. vidurinį, 42 proc. aukštąjį (kolegija, universitetas) išsilavinimą.  

Atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus, susijusius su mažasieriu mazutu, galite 

rasti čia.  

  

 

 

https://www.chc.lt/lt/gyventojams/2022-2023-m.-sildymo-sezonas/256
https://www.chc.lt/lt/gyventojams/2022-2023-m.-sildymo-sezonas/256
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-967/692-V-1 priedas 
 

VERT 2022-09-06 pranešimas. Kvietimas į nuotolinį renginį “Siekis taupyti mokėjimus už 

elektros energiją”  

TN: tn  

 

Rugsėjo 13 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. VERT kviečia į nuotolinį renginį, kurio metu 

energetikos rinkos dalyviai pristatys priemones, įgalinančias vartotojus sutaupyti mokėjimus už 

elektros energiją.  

Sužinosite, kaip pasinaudojus nepriklausomų elektros energijos telkėjų paslaugomis 

sumažinti energetinės krizės padarinius Lietuvos verslams, susipažinsite su verslo modeliu, kai 

vartotojui yra finansiškai atlyginama už tai, kad optimizuoja ar keičia savo vartojimą – gauna atlygį 

už atsisakymą vartoti elektros energiją tam tikru metu arba už sprendimą pradėti vartoti daugiau, kai 

rinkoje yra elektros energijos perteklius.  

Renginys skirtas verslo sektoriui. 

Jei norite renginyje dalyvauti gyvai (adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius), prašome apie tai 

informuoti el. paštu aurelija.maciute@vert.lt.  

Renginio darbotvarkė bus pateikta vėliau. 

Maloniai kviečiame dalyvauti.  

Atsisiųsti renginio darbotvarkę galite čia. 

Nuotolinio prisijungimo adresas čia. 

Parsisiųsti kvietimą galite čia. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-06/Kvietimas-i-nuotolini-rengini-Siekis-taupyti-mokejimus-uz-elektros-energija.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/2022-08/renginio_darbotvarke.png
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWU1MWE3ZWMtZjg2OS00YzZhLWIxN2EtMzE5YTY4OWQzODdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22d85af225-6a85-44fb-a1ae-a0ed1e911eec%22%2c%22Oid%22:%220bf5693b-7b3b-4fa5-a425-b0f658fa5f29%22%7d
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/2022-08/kvietimas_elektros_telkejai_.pdf
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IS-967/692-V-2 priedas 
 

INFO_VDI webinaras_220923_Darbo ginčų komisijų veikla 

 

Jūsų žiniai dalinamės informacija apie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) organizuojamus 

nuotolinius mokymus, kurių metu bus apžvelgti  darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai, teismų 

praktika, LR darbo kodekso naujoves ir kita. 

 

Mokymai vyks š.m. rugsėjo 23 d. 10 val. per MS Teams. Numatoma trukmė iki 2 val. Mokymus 

ves VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus specialistai – vedėja Irina 

Janukevičienė, patarėja Audronė Baršienė ir Vilniaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Justyna 

Ščerba. 

            

Registracija vyksta iki rugsėjo 19 d. čia: 

 https://docs.google.com/forms/d/1YQloLDhqUZtf5LtEKARoiMh2HcVmgKpG7V8Xt0t_K70/edit  

 

Primename, kad LŠTA 2020 metų pabaigoje buvo delegavusi 9 atstovus (iš Vilniaus, Palangos, 

Kaipėdos, Šilalės, Kauno, Tauragės, Panevėžio, Ukmergės) į darbo ginčų komisijas apskrityse. 

Mokymuose gali dalyvauti tiek komisijų nariai tiek ir kiti besidomintys. 

 

Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti 

individualius darbo ginčus bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės. Lietuvoje veikia 17 darbo 

ginčų komisijų, jos yra įsteigtos prie VDI teritorinių skyrių. Komisijose dirba tiek darbdavių, tiek 

darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai. Jie skiriami rotacijos būdu. 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 
Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163 

 
Pagal adresatų sąrašą     2022-09-     Nr. SD- 
 
DĖL MOKYMŲ SIEKIANT TOBULINTI DARBO GINČŲ KOMISIJŲ VEIKLĄ 

 
Gerbiamieji socialiniai partneriai, 
Norėtume Jums padėkoti už dalykišką ir rezultatyvų bendrą darbą darbo ginčų komisijų 

veikloje ir siekiant užtikrinti tolimesnį efektyvų bei kokybišką bendradarbiavimą darbo ginčų 
nagrinėjime, kviečiame Jūsų organizacijos atstovus dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, kurių 
metu apžvelgsime darbo ginčų komisijų veiklos rezultatus, darbo ginčų komisijų bei teismų 
praktiką, Lietuvos Respublikos darbo kodekso naujoves ir kita. 

https://docs.google.com/forms/d/1YQloLDhqUZtf5LtEKARoiMh2HcVmgKpG7V8Xt0t_K70/edit
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=05%7C01%7CAdele.Jakutyte%40technopolis.lt%7C83e7df7781204a3a912208da8013382b%7C680029d8bd384841b185436df30873da%7C0%7C0%7C637963117291649722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2BvV0Sp%2F3vn8r%2FxhHZzH4eP3CRqN56R5DAVo8EpOgd4%3D&reserved=0
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Mokymai vyks 2022 m. rugsėjo 23 d. 10 val. per MS Teams programą. Numatoma 
trukmė iki 2 val. Mokymus ves VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus specialistai 
– vedėja Irina Janukevičienė, patarėja Audronė Baršienė ir Vilniaus darbo ginčų komisijos 
pirmininkė Justyna Ščerba. 
           Maloniai prašome pasidalinti šia informacija su savo organizacijos nariais (tiek 
dalyvaujančiais darbo ginčų komisijų veikloje, tiek su potencialiais pretendentais į darbo ginčų 
komisijų narius) bei aktyviai registruotis į mokymus ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 19 d.  
čia: https://docs.google.com/forms/d/1YQloLDhqUZtf5LtEKARoiMh2HcVmgKpG7V8Xt0t_K70/edit  
 

 
 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus pavaduotojas, 
atliekantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                    Dalius Čeponas 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1YQloLDhqUZtf5LtEKARoiMh2HcVmgKpG7V8Xt0t_K70/edit
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IS-967/692-V-3 priedas 
 

AM INFO. Medžiaga socialinių partnerių diskusijai 

 
From: Laima Skaisgirienė <laima.skaisgiriene@am.lt>  

Sent: Tuesday, September 6, 2022 2:10 PM 

To: Aistė Vidžienė <aiste.vidziene@am.lt>; Algė Staniūnaitė-Tonkich <alge.staniunaite-tonkich@am.lt>; Algimantė 

Treinienė <algimante.treiniene@am.lt>; Asta Rokickienė <asta.rokickiene@am.lt>; Aurelija Bielskytė - Petrenko 

<aurelija.bielskyte@am.lt>; Aušra Balsytė <ausra.balsyte@am.lt>; Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>; Dainius 

Petravičius <dainius.petravicius@am.lt>; Daiva Jankauskienė <daiva.jankauskiene@am.lt>; Daiva Veličkaitė 

Matusevičė <daiva.velickaite-matusevice@am.lt>; Daiva Vencienė <daiva.venciene@am.lt>; Dangyras Žukauskas 
<dangyras.zukauskas@am.lt>; Edvardas Minkevičius <edvardas.minkevicius@am.lt>; Jūratė Jundienė 

<jurate.jundiene@am.lt>; Jūratė Kaklauskienė <jurate.kaklauskiene@am.lt>; Jurgita Augutienė 

<jurgita.augutiene@am.lt>; Karolina Petniūnienė <karolina.petniuniene@am.lt>; Laima Skaisgirienė 

<laima.skaisgiriene@am.lt>; Lina Lekūnaitė - Lukošiūnė <lina.lekunaite@am.lt>; Lina Masliukienė 

<lina.masliukiene@am.lt>; Marius Rimkevičius <marius.rimkevicius@am.lt>; Martinas Nyderis 

<martinas.nyderis@am.lt>; Rūta Brazdžiūnienė <ruta.brazdziuniene@am.lt>; Tomas Boldorevas 

<tomas.boldorevas@am.lt>; Vaiva Rumbutienė <vaiva.rumbutiene@am.lt>; Vytautas Jocius <vytautas.jocius@am.lt>; 

Živilė Liberienė <zivile.liberiene@am.lt> 

Subject: Medžiaga socialinių partnerių diskusijai 

 

Gerbiami socialiniai partneriai, 

Siunčiame Jums medžiagą rytdienos nuotoliniam susitikimui, kuriame aptarsime 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų ir administratorių 

vykdomų pirkimų reglamentavimo pakeitimus, įgyvendinant Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 

pakeitimo įstatymą. 

Susitikimas vyks 2022 m. rugsėjo 7 d. 13.00-15.00 val., per TEAMS, prisijungiant šia 

nuoroda:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzQ3NTNjYmYtMzg0MC00MWY1LWIzM2QtNWFmMjg5YzcyMTU3%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-

69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2235fc0cc4-7a70-4a08-9610-29a1536e4429%22%7d,  

 

Aplinkos ministerija 

 
Pagarbiai 

Laima Skaisgirienė 
Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel.: 86 8601341 

El. paštas: laima.skaisgiriene@am.lt 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

________ 

 

Socialinių partnerių diskusijos medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-967/692-V-3-1 priedas 2022-09-12.zip). 

mailto:laima.skaisgiriene@am.lt
mailto:aiste.vidziene@am.lt
mailto:alge.staniunaite-tonkich@am.lt
mailto:algimante.treiniene@am.lt
mailto:asta.rokickiene@am.lt
mailto:aurelija.bielskyte@am.lt
mailto:ausra.balsyte@am.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:dainius.petravicius@am.lt
mailto:daiva.jankauskiene@am.lt
mailto:daiva.velickaite-matusevice@am.lt
mailto:daiva.venciene@am.lt
mailto:dangyras.zukauskas@am.lt
mailto:edvardas.minkevicius@am.lt
mailto:jurate.jundiene@am.lt
mailto:jurate.kaklauskiene@am.lt
mailto:jurgita.augutiene@am.lt
mailto:karolina.petniuniene@am.lt
mailto:laima.skaisgiriene@am.lt
mailto:lina.lekunaite@am.lt
mailto:lina.masliukiene@am.lt
mailto:marius.rimkevicius@am.lt
mailto:martinas.nyderis@am.lt
mailto:ruta.brazdziuniene@am.lt
mailto:tomas.boldorevas@am.lt
mailto:vaiva.rumbutiene@am.lt
mailto:vytautas.jocius@am.lt
mailto:zivile.liberiene@am.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NTNjYmYtMzg0MC00MWY1LWIzM2QtNWFmMjg5YzcyMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2235fc0cc4-7a70-4a08-9610-29a1536e4429%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NTNjYmYtMzg0MC00MWY1LWIzM2QtNWFmMjg5YzcyMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2235fc0cc4-7a70-4a08-9610-29a1536e4429%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NTNjYmYtMzg0MC00MWY1LWIzM2QtNWFmMjg5YzcyMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2235fc0cc4-7a70-4a08-9610-29a1536e4429%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NTNjYmYtMzg0MC00MWY1LWIzM2QtNWFmMjg5YzcyMTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2235fc0cc4-7a70-4a08-9610-29a1536e4429%22%7d
mailto:laima.skaisgiriene@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-967/692-V-4 priedas 
 

AM INFO. Socialinių partnerių penktadienis 2022 m. rugsėjo 16 d. 

 
From: Laima Skaisgirienė <laima.skaisgiriene@am.lt>  

Sent: Friday, September 9, 2022 9:20 AM 
To: Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė <STPPG@am.lt> 

Subject: Socialinių partnerių penktadienis 2022 m. rugsėjo 16 d. 

 

  

Gerbiami socialiniai partneriai, 
  
Kviečiame Jus į socialinių partnerių penktadienio nuotolinį susitikimą, kuriame aptarsime: 

1.  2022 metų kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygas / 

atrankos kriterijus, siekiant sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

sąrašą, ir finansavimo šaltiniai.   

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo projektą, kurį atsiųsime, kai 

tik bus  pateiktas derinti per TAIS. 

Susitikimas vyks 2022 m. rugsėjo 16 d. 9.00-11.30 val. , per TEAMS, prisijungiant šia 

nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2ZlYWRkY2MtMzI4Yi00Y2JmLWE1MzctYWQyZjU1OTQ1OTEx%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-

69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1ae39-c4e0-4a57-810d-60c2740ee234%22%7d  

Aplinkos ministerija 

 
Pagarbiai 
 

Laima Skaisgirienė 

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 
Vyriausioji specialistė 

Tel.: 86 8601341 

El. paštas: laima.skaisgiriene@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 
 

 

mailto:laima.skaisgiriene@am.lt
mailto:STPPG@am.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZlYWRkY2MtMzI4Yi00Y2JmLWE1MzctYWQyZjU1OTQ1OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1ae39-c4e0-4a57-810d-60c2740ee234%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZlYWRkY2MtMzI4Yi00Y2JmLWE1MzctYWQyZjU1OTQ1OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1ae39-c4e0-4a57-810d-60c2740ee234%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZlYWRkY2MtMzI4Yi00Y2JmLWE1MzctYWQyZjU1OTQ1OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1ae39-c4e0-4a57-810d-60c2740ee234%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZlYWRkY2MtMzI4Yi00Y2JmLWE1MzctYWQyZjU1OTQ1OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22cbc1ae39-c4e0-4a57-810d-60c2740ee234%22%7d
mailto:laima.skaisgiriene@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-967/692-V-5 priedas 
 

Kvietimas į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui Lietuvoje | 

2022 m. rugsėjo 22 d. 

 
From: COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu <COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu>  
Sent: Thursday, September 8, 2022 5:00 PM 

Subject: Kvietimas į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui Lietuvoje | 2022 m. 

rugsėjo 22 d. 

 

Laba diena, 

kviečiame Jus dalyvauti trijų institucijų – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Europos Parlamento biuro Lietuvoje – 2022 m. rugsėjo 

22 d. organizuojamoje konferencijoje „ŽALIOJI IR SKAITMENINĖ PERTVARKA 

NAUJAME GEOPOLITINIAME KONTEKSTE“ (Pirklių klubas, Gedimino pr. 35, Vilnius), 

skirtoje Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF) 

įgyvendinimui Lietuvoje. Renginio programa pridedama. 

Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė tai 

NextGenerationEU – daugiau nei 800 mlrd. Eurų Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo plano 

dalis, sukurto reaguojant į pandemijos sukeltas ekonomikos problemas. Iš šios priemonės Lietuvai 

pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ skirta daugiau nei 2 mlrd. Eurų subsidijų žaliajai ir 

skaitmeninei pertvarkai bei svarbioms struktūrinėms reformoms įgyvendinti. 

Konferencijoje kviečiame ne tik aptarti plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimą, 

kylančius iššūkius ir pasiektus rezultatus, bet ir diskutuoti apie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

aktualumą, atsižvelgiant į naują geopolitinį kontekstą. Konferencijos dalyviai – valstybės ir Europos 

Sąjungos institucijų, verslo, socialinių partnerių bei visuomenės atstovai. 

Kviečiame registruotis iki rugsėjo 19 d. šioje nuorodoje. 

Iki susitikimo renginyje! 

  

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Europos 

Parlamento biuras Lietuvoje. 

                 
  
Renginys taip pat bus transliuojamas internetu. Informuojame, kad renginio dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami. A teidami į renginį, 

duodate tiesioginį sutikimą ir teisę renginio organizatoriams Jus filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus, taip pat 

išimtinę teisę naudoti šią medžiagą renginio organizatorių nuožiūra. 

 

 
________ 

 

Konferencijos, skirtos ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui Lietuvoje medžiaga (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-V-5-1 priedas 2022-09-12.zip). 

 

mailto:COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/verslas-ekonomika-euras/koronaviruso-krizes-paveiktos-ekonomikos-gaivinimas/ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-priemone_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-planas-naujos-kartos-lietuva
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RRFkonferencija2022
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IS-967/692-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-09-09 pranešimas.  

TN: tn  

 

BRANGSTANT ENERGIJOS IŠTEKLIAMS, MAŽIAUSIAI UŽ ŠILUMĄ MOKA „KAUNO 

ENERGIJOS“ KLIENTAI 

 

Visoje Lietuvoje rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ 

aptarnaujami vartotojai, skelbia  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Jos  

duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina šalyje yra 11,02 ct/kWh (be 

PVM). Tuo tarpu Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke – kone dvigubai mažesnė – 5,98 ct/kWh (be 

PVM).  

Bendrovė mažiausią šilumos kainą visos šalies mastu vartotojams užtikrino ir liepos mėn. 

Rugpjūtį „Kauno energijos“ aptarnaujami klientai už suvartotą šilumos kilovatvalandę mokėjo 

mažiausiai tarp didžiausių Lietuvos miestų.  

Brangstant energijos ištekliams, bendrovė mažiausias ar vienas mažiausių šilumos kainų 

vartotojams gali pasiūlyti dėl ilgametės, sėkmingai įgyvendintos ir tęsiamos strategijos, orientuotos 

į atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos gavybos procese. Taip pat – dėl įmonės 

veiklos optimizavimo ir sėkmingai įgyvendinamų technologinių sprendimų, padedančių ne tik 

sumažinti galutinę šilumos kainą vartotojams, bet ir į aplinką išmetamo CO2 kiekį. 

Šiuo metu didžioji dalis šilumai pagaminti reikalingos energijos išgaunama iš biokuro. Nors 

biokuro bei gamtinių dujų kainų padidėjimas neišvengiamai paveikia ir miesto šilumos kainas, 

centralizuotai tiekiama miesto šiluma Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke toliau išlieka pigiausiu būdu 

šildytis lyginant su alternatyvomis – elektra, dujomis, kietu kuru. 

 

 
 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/brangstant-energijos-istekliams-maziausiai-uz-siluma-moka-kauno-energijos-klientai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/brangstant-energijos-istekliams-maziausiai-uz-siluma-moka-kauno-energijos-klientai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/brangstant-energijos-istekliams-maziausiai-uz-siluma-moka-kauno-energijos-klientai
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IS-967/692-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-09-06 pranešimas.  

TN: tn  

 

ŠILDYMO SEZONUI PASIRUOŠTA, PASIRŪPINTA IR ENERGIJOS TAUPYMU 

 

 
 

Liko kiek daugiau nei mėnuo iki šildymo sezono pradžios. Mieste keliose vietose dar vyksta 

trasų rekonstrukcijos, katilinėse atliekami profilaktiniai darbai. Bet, pasak uostamiesčio energetikų, 

iš esmės šildymo sezoną būtų galima pradėti nors ir rytoj – visos sistemos jau ir dabar veikia 

tiekdamos klientams šilumą karšto vandens ruošimui. Skirtumas tik tas, kad šildymo sezono metu 

dirba daugiau įrenginių, sunaudojama daugiau kuro. 

Prioritetas – biokurui 

Būtent kuras energetikams kelia daugiausia rūpesčių. Jo yra, tačiau jis daug brangesnis nei 

pernai. Bendrovė turi sudariusi biokuro tiekimo sutartis pusei šildymo sezono ir stebi kainų 

situaciją. Šiuo metu biokuras Vakarų Lietuvoje kainuoja brangiausiai šalyje. Atsivežti jį iš vidurio 

Lietuvos ar kaimyninių valstybių, kur jis pigesnis, kol kas ekonomiškai nenaudinga. Tačiau 

Vyriausybė jau įpareigojo valstybines miškų urėdijas 20 proc. medienos paversti biokuru ir jį 

parduoti vietiniams šilumos gamintojams, tad tikėtina, kad ir Vakarų Lietuvoje netrukus atsiras 

pigesnio biokuro. 

Jei bus šalta žiema, „Klaipėdos energijai“ gali prireikti gamtinių dujų. Jų tiekimą bendrovė 

yra užsitikrinusi sutartimis. Šilutės pl. katilinėje vykdoma dujas galinčio deginti katilo 

rekonstrukcija – instaliuojami naujausios kartos prancūzų gamintojo Five Pillard dujiniai degikliai, 

galintys deginti ir ateities kurą – vandenilio ir gamtinių dujų mišinį. 

„Jei norime mažiau mokėti už šildymo paslaugas, energijos taupymas turi rūpėti visiems. 

Dar vasaros pradžioje kreipėmės į daugiabučių namų administratorius ir nekart raginome 

pasinaudoti valstybės parama, mūsų paslaugomis, kad būtų renovuoti seni elevatoriniai šilumos 

mazgai, subalansuotos šildymo sistemos, kur tai dar nepadaryta. Šie patobulinimai leidžia sutaupyti 

https://www.klenergija.lt/sildymo-sezonui-pasiruosta-pasirupinta-ir-energijos-taupymu/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/09/rugsejo-kaina-ok.png
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iki 15 proc. išlaidų šilumai, ir dar nevėlu priimti sprendimus, leisiančius sumažinti mūsų klientų 

sąskaitas“, – priminė Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

Technologinės naujovės 

Neįtikėtinai pabrangusi elektra energetikams padiktavo naujų investicinių sprendimų, kurie 

leis sumažinti suvartojimą ir tuo pačiu elektros energijos sąskaitas. 

Šiluminėse trasose sumontuoti efektyvesni siurblių dažnio keitikliai. Nepabloginant 

įrenginių techninių savybių šis patobulinimas leis bendrovei sutaupyti iki 30 proc. elektros 

energijos. 

„Vasarą bendrovės reikmėms visą būtiną elektros energiją pasigaminame trimis saulės 

elektrinėmis, kurias esame įsirengę ant administracinių pastatų stogų ir Lypkių katilinės teritorijoje. 

Jau pradėjome paruošiamuosius darbus dar 0,5 MW galios saulės jėgainių statybai“, – pasakojo 

Marius Prelgauskis, AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius. 

Bendrovės Lypkių padalinyje planuojama diegti Organinio Renkino ciklo (ORC) pagrindu 

veikiantį įrenginį, naudojantį biokuro garo katile pagamintą garą. 0,5 MW elektrinės galios 

generatoriumi ORC pagaminta elektra bus sunaudojama savoms reikmėms, padidinant šilumos 

gamybos efektyvumą ir mažinant gaminamos šilumos energijos savikainą. 

Kiek anksčiau atlikti šilumos energijos gamybos ir tiekimo projektai taip pat padės 

bendrovei taupyti energijos išteklius. 

„Mūsų naudojami biokuro katilai turi ekonomaizerius, padedančius atgauti šilumą ir 

sutaupyti kuro ir energijos išteklius. Pernai paleistas absorbcinis šilumos siurblys – dar viena 

naujovė, padedanti pagrindiniame bendrovės padalinyje gaminti daugiau šilumos sunaudojant 

mažiau kuro“, – aiškino M. Prelgauskis.  

Efektyvus būdas mažinti išlaidas –  šilumos tinklų optimizacija. Į naujai statomus 

gyvenamuosius namus Bachmano kvartale nutiesta šilumos trasa leido atsisakyti Paupių katilinės, 

kuri buvo kūrenama gamtinėmis dujomis. Taip sumažintos personalo išlaikymo, pastatų elektros ir 

šilumos energijos sąnaudos. 

„Permąstome visas taupymo priemones, kur tik įmanoma. Ir iš smulkmenų ilgainiui gaunasi 

apčiuopiami rezultatai. Pavyzdžiui, šiemet bendrovė rekonstravo apie 5 kilometrus šilumos 

vamzdynų. Metai iš metų investuodami į trasas pasiekėme, kad uostamiestyje šilumos perdavimo 

nuostoliai vieni mažiausių šalyje, siekiantys apie 11 proc. O tai kasmet virsta sutaupytais šimtais 

tūkstančių eurų kurui, mažesne oro tarša ir mažesne šilumos kaina mūsų klientams“, – argumentavo 

Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

Taupyti padės ir darbuotojai 

Pasitinkant, kaip prognozuojama, brangiausią šildymo sezoną, AB „Klaipėdos energija“ 

administracijos ir gamybos padaliniuose atliko energetinį auditą ir ėmėsi priemonių, leisiančių dar 

labiau taupyti energiją. 

Senos kartos lempos, elektros prietaisai pakeisti naujais. Dabar bendrovėje naudojami 

elektros prietaisai atitinka A++ energijos taupumo kategoriją. Bendrovės padalinių lauko ir vidaus 

apšvietimui jau atnaujinta virš 70 proc. šviestuvų, o artimiausiu metu taupiomis LED lempomis bus 

pakeistos visos bendrovės apšvietimo sistemos. 

Koronaviruso pandemija daugelį bendrovių išmokė dirbti nuotoliniu būdu. AB „Klaipėdos 

energija“ darbuotojai, kuriems leidžia sąlygos ir jie to pageidauja, ir toliau galės dirbti nuotoliniu 

būdu. Taip bendrovėje mažiau naudojama elektros ir šilumos energijos, o darbuotojams tai 

naudinga taupant transporto išlaidas bei išvengiant galimos COVID-19 užsikrėtimų rizikos. 

„Administracinėse patalpose ant radiatorių esame įrengę reguliuojamus termostatus. Todėl 

nenaudojamose patalpose galime maksimaliai sumažinti šilumos vartojimą, jei darbuotojai pasirinks 

dirbti nuotoliniu būdu“, – teigė M. Prelgauskis. 

Ekspertų prognozės nedžiugina: artėjantis šildymo sezonas Lietuvoje bus brangesnis už 

praėjusį. Brangus visiems: ir tiems, kurie šildosi malkomis, dujomis, elektra ar naudojasi 

centralizuota šildymo paslauga. 

„Šilumos netrūks, tam esame pasiruošę. Kiek priklauso nuo mūsų, energetikų, stengsimės 

taupyti visur, kur įmanoma, o tuo pačiu prašome ir savo klientų – pasirūpinkite patalpų sandarumu, 
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šildymo sistemomis ir jų tinkama rekonstrukcija bei priežiūra“, – ragino žiemai ruoštis Antanas 

Katinas. 

Paskutinį mėnesį iki naujo šildymo sezono klaipėdiečiai ypatingai nerimauti neturėtų – 

šilumos kaina rugsėjį AB „Klaipėdos energija“ klientams išlieka antra pagal  pigumą tarp šalies 

didmiesčių. Panaši tendencija vyravo ir praėjusį šildymo sezoną. 
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IS-967/692-VI-3 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-09-07 pranešimas.  

TN: tn  

 

BELAUKIANT ŠILDYMO SEZONO 

 

 
 

Artėjant naujam šildymo sezonui, pasiruošimo darbus turi atlikti ne tik AB „Panevėžio 

energija“, užtikrinanti šilumos gamybą ir tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų, bet ir pastatus 

prižiūrinčios organizacijos ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai, kad atšalus 

orams įjungiant pastatuose šildymą ir šildymo sezono metu būtų išvengta nesklandumų. Tam 

prižiūrėtojai turi paruošti pastatų šilumos punktus ir šildymo sistemas bei atlikti kitus parengties 

šildymo sezonui darbus. 

Pastato parengties šildymo sezonui aktas būtinas 

Prieš šildymo sezono pradžią, kiekvieno, prijungto prie centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos, pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir/ar pastato šildymo 

ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) privalo turėti parengtus, teisės aktuose 

nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius dokumentus. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasirašyto 

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto kopija turi būti pateikta AB „Panevėžio 

energija“.  

AB „Panevėžio energija“ duomenimis, rugsėjo 6 dieną 34 proc. visų daugiabučių namų 

buvo pasiruošę pradėti naują šildymo sezoną. Iš visame regione 1611 daugiabučių namų, 

besišildančių centralizuotai tiekiama šiluma, parengties 2022-2023 metų šildymo sezonui aktus turi 

538 namai. Tikimasi, kad netrukus bus pristatyti ir likusieji aktai, nes daugumoje daugiabučių 

pagrindiniai darbai – namų šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo 

sistemų ir šilumokaičių plovimai jau yra atlikti (73 proc.). 

AB „Panevėžio energija“ primena, kad vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklėmis, jei nėra nustatyta tvarka pasirašyto Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo 

sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama. 

Šildymą galima pradėti anksčiau 

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė, 

tačiau šildymo sezoną gyventojai gali paankstinti, jeigu dėl to nusprendžia balsų dauguma (50 proc. 

+1 gyventojas). Namo bendrijos pirmininkas arba daugiabučio namo administratorius apie priimtą 

sprendimą privalo informuoti AB „Panevėžio energija“. Po priimto sprendimo šildymą name 

įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, kuris užtikrina namų šildymo ir 

karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto 

vandens tiekimą. 

Nepasinaudojus šia galimybe šildymo sezonas pradedamas savivaldybės nustatytu laiku, 

paskelbus oficialią šildymo sezono pradžią. 

https://www.pe.lt/news/576/47/Belaukiant-sildymo-sezono
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Pernai šildymo sezonas Panevėžio, Kupiškio ir Kėdainių rajonuose buvo pradėtas 2021 m. 

rugsėjo 22 d., Rokiškio, Pasvalio, Zarasų rajonuose – rugsėjo 23 d., o Panevėžio mieste – rugsėjo 

27 d. 

AB „Panevėžio energija“ baigia pasiruošimą naujam šildymo sezonui   

Ruošdamasi naujam šildymo sezonui, siekdama saugaus ir kokybiško šilumos tiekimo,  AB 

„Panevėžio energija“ jau atliko šilumos, elektros, kuro ūkio įrenginių remonto darbus, katilinių 

įrenginių apžiūras ir techninius patikrinimus, šilumos tinklų hidraulinius bandymus. Bendrovės 

lėšomis vykdyti šilumos tinklų remonto darbai jau baigti, o iki šildymo sezono pradžios 

eksploatuojamuose rajonuose bus atnaujinta 2540 metrų šilumos perdavimo tinklų, pakeičiant senus 

vamzdynus naujais (Panevėžyje – 810 m, Kėdainių r.- 615 m, Kupiškio r. – 303 m, Pasvalio r. – 

112 m, Rokiškio r. – 700 m). Prijungiant naujus šilumos vartotojus prie centralizuotos šilumos 

tiekimo sistemos Panevėžyje, Kėdainiuose, Kupiškyje nutiesti 497 metrų ilgio nauji šilumos tinklai 

AB „Panevėžio energija“ tiekiamą šilumą vartotojams visame regione gamina nuosavuose 

šilumos gamybos šaltiniuose (katilinėse) ir perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Bendrovė 

didžiąją dalį šilumos gamina nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose (katilinėse) deginant biokurą 

(90 proc.), tačiau šaltuoju metu, išaugus šilumos poreikiui, naudojamos ir gamtinės dujos, ir 

mazutas, ir dyzelinas. Todėl šį šildymo sezoną, jei sutriktų dujų tiekimas ar jų kaina būtų labai 

didelė, bendrovė planuoja deginti rezervinį kurą – šildymui skirtą mazutą ir dyzeliną.  

Ruošiantis šildymo sezonui, bendrovė iš anksto rūpinasi kuro, naudojamo šilumai gaminti, 

sukaupimu. Tam skelbiami kuro (malkos, šiaudai, mazutas, dyzelinas) pirkimo konkursai ir 

sudaromos sutartys. 50 proc. reikalingų gamtinių dujų kiekio bendrovė įpareigota nupirkti „Get 

Baltic“ dujų biržoje, o kitą likusią gamtinių dujų dalį – skelbiant konkursus pagal LR Vyriausybės 

nutarimu patvirtintą kuro pirkimo tvarką. Skiedras, kaip didžiausią naudojamo biokuro kiekį, 

bendrovė perka „Baltpool“ biržoje, sudarant trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis su tiekėjais. 

Šilumos kainą veiks energetinių išteklių kainos  

Kokios bus šilumos kainos ateinančiame šildymo sezone (šilumos kaina yra perskaičiuojama 

ir nustatoma kiekvieną mėnesį, įvertinant kuro ir superkamos šilumos kainas) sunku prognozuoti, 

nes pasaulinė energijos krizė veikia visą šilumos ūkį – brangsta gamtinės dujos, biokuras, mazutas, 

dyzelinas elektra, vanduo. Superkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainą taip pat 

veikia biokuro kainos. Neaiški situacija dėl iš AB „Lifosa“ superkamos šilumos, nes dėl karo 

Ukrainoje pasekmių įmonė gali neužtikrinti reikiamo Kėdainių miesto šilumos poreikio visam 

šildymo sezonui, todėl AB „Panevėžio energija“ gali būti priversta trūkstamą šilumos kiekį gaminti 

Kėdainių katilinėje gamtinėmis dujomis. Išaugęs dujų naudojimas gali didinti šilumos kainą, kuri 

nustatoma vienoda visame bendrovės aptarnaujamame regione. 

AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, 

Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams ir įmonėms. 

  

 
Atnaujinta 2022-09-07  

________ 
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 AB „Panevėžio energija“ 2022-09-09 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ SKATINA TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI IR 

MODERNIZUOTI ŠILUMOS PUNKTUS 

 

Sprendžiant daugiabučių namų šilumos punktų modernizavimo galimybes, pasinaudojant 

valstybės teikiama parama, praėjusią savaitę buvo organizuotas AB „Panevėžio energija“, Aplinkos 

projektų valdymo agentūros (APVA) atstovų susitikimas su Panevėžio daugiabučių namų 

nerenovuotus šilumos punktus turinčių daugiabučių valdytojais ir administratoriais. 

Susitikimo metu AB „Panevėžio energija“ atstovai kvietė daugiabučių namų gyventojus kuo 

skubiau priimti sprendimus dėl namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo 

(mažosios renovacijos), nes 4 mln. eurų valstybės subsidija yra paskirta visiems šalies daugiabučių 

mažosios renovacijos projektams.   

Teikti paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir pasinaudoti parama – iki 80 proc. 

kompensuojant modernizavimo kaštų, pirmiausia turėtų suskubti daugiabučiai namai su 

technologiškai pasenusiais elevatoriniais šilumos punktais, kuriuose nėra arba neveikia karšto 

vandens temperatūros reguliatoriai, nėra automatizuoto šildymo reguliavimo. Juolab, kad griežtėja 

daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų privalomi reikalavimai, pagal kuriuos, ne vėliau 

kaip per ketverius metus, visi daugiabučio namo šilumos punktai turės būti pertvarkyti į 

automatizuotus šilumos punktus. Todėl dabar yra pats tinkamiausias laikas pasinaudoti teikiama 

parama, o įdiegtos energinio efektyvumo didinimo priemonės suteiktų galimybę gyventojams 

taupyti šilumą, komfortiškiau gyventi ir sulaukti mažesnių sąskaitų už šildymą.  

Šalyje tarp didžiausių miestų tik Panevėžyje likę daugiabučių, kuriuose karštas vanduo iki 

šiol tiekiamas atvira sistema, kai tas pats vanduo (šilumnešis) naudojamas ir karštam vandeniui 

buityje, ir pastatų šildymo sistemose patalpų šildymui. Šiuo metu Panevėžyje tokių namų dar yra 

143. Juose sunku užtikrinti tolygų pastato šildymą, efektyviai naudoti šilumą. Taip pat šiuose 

namuose yra padidinta apsiplikimo aukštos temperatūros karštu vandeniu rizika, o dėl aukšto karšto 

vandens slėgio padidėja butų santechninės įrangos gedimų ir avarijų rizika. Be to, tokių namų 

gyventojai už karštą vandenį moka daugiau, nei gyventojai, kuriems karštas vanduo tiekiamas 

uždara sistema, t.y., kai geriamasis vanduo šildomas šilumokaičiuose, esančiuose namo šilumos 

punkte. 

  

Apie šilumos punktų modernizavimą GNTV reportaže: čia 

Atnaujinta 2022-09-09  

 

https://www.pe.lt/news/577/47/AB-Panevezio-energija-skatina-teikti-paraiskas-paramai-ir-modernizuoti-silumos-punktus
https://www.youtube.com/watch?v=YWgqc5Vfxv8&t=3s
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IS-967/692-VI-4 priedas 

 

LŠTA VADOVŲ PASITARIMAS 2022-09-08 

 

 

1. LRV planuoja priemones šildymo sezono palengvinimui: 

a. PVM=0 dar dvejiems šildymo sezonams 

b. Kompensacijų apimčių išplėtimas ir procedūrų palengvinimas 

c. Gal verta reikalauti, kad ir gyventojų mokėjimams už CŠT šilumą būtų nustatyta maksimali 

riba „lubos“, virš kurios išlaidas kompensuoja iš valstybės biudžeto, taip kaip ir dujinio 

šildymo atveju? Iki šių metų galo nustatyta, kad visi gyventojai už dujas šildymui moka ne 

daugiau kaip 0,77 EUR/m3 (apytiksliai 8,5 ct/kWh). Viršijančią išlaidų dalį apmoka 

valstybė iš biudžeto. Tuo tarpu CŠT šiluma kai kur žiemą gali kainuoti ir 20 ct/kWh, tačiau 

visuotinės kompensacijos nėra. Parama socialiai remtiniems vartotojams taikoma abiem 

atvejais. Taip sukuriama dujinio šildymo pranašumas prieš CŠT vartotojus, kurie net neturi 

galimybės reguliuoti šildymo, skirtingai negu dujinio katilo naudotojai. Nuo kitų metų 

paramą dujinio šildymo ir CŠT vartotojams reikėtų suvienodinti?  

 

LŠTA narių nuomone, galima siekti kompensacijos kurui. Šilumos kainai „lubos“ būtų sudėtingiau 

ir neįvertintų įmonių efektyvumo pasiekimų. 

 

2. LRV rengia ETP (energijos taupymo planas). LŠTA pozicija ir pasiūlymai?  

 

Pavesti Finansų ministerijai, kartu su Aplinkos ir Energetikos ministerijoms, iki 2022 m. spalio 1 d. 

parengti pasiūlymus dėl viešųjų pastatų senų elevatorinių šilumos punktų modernizavimui, pastatų 

naudojančių kietąjį (tik?) kurą, prijungimui prie centralizuotų šilumos tinklų (kur reikalingi tik 

įvadai) ir kitų greitai atsiperkančių energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimo, reikalingų 

lėšų skyrimo; 

Gal siūlyti ir dujinio šildymo vartotojus skubiai prijungti prie CŠT tinklų?  

 

3. Asociacijos 2022-09-01 raštas dėl Šilumos ūkio įstatymo nuostatų, susijusių su vidutinių 

biokuro ir dujų biržos kainų nustatymu, pakeitimo. Tariamasi su VŠT dėl palaikymo. 

 

4. VERT derinimui pateikė ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠO pakeitimo projektus (pastaboms iki rugsėjo 9 d.) 

 

5. Ko reikia, kad mažoji renovacija (MR) būtų patraukli ir populiari?  LŠTA rengia pasiūlymus 

į AM ir EM. LŠTA narių pastabos:  

 

a. Paskolos paėmimas ir grąžinimas turi būti susietas su konkretaus namo bendrasavininkų 

įsipareigojimu ją grąžinti? 

b. Nors ŠŪĮ nereikalauja gyventojų pritarimo, tačiau be to neįmanoma  investuoti į daugiabutį?  

a. Reikia daugiau spaudimo gyventojams nenorintiems keisti ŠP? 

b. CŠT įmonės sunkiai gauna paskolų tokiems projektams? 

c. VIPA paskolos labai brangios? 

d. Neaišku kaip MR veiklą padaryti pelningą ir motyvuojančią? 

e. Trūksta rangovų MR atlikimui? 

f. Įjungti Danfoss į MR skatinimą.  

g. Siūloma aptarti problemas su valdžios atstovais Utenoje rugsėjo 16 d. 

h. Reikalingas gerų pavyzdžių viešinimas (Kauno pvz.?). 

i. Kita? 
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6. Pasiūlymas dėl saulėgražų granulių tiekimo ir deginimo: 

a. Anykščių šiluma bandė naudoti, bet nusivylė dėl degiklio šlakavimosi. 

b. Pakruojo šiluma sėkmingai degina mišinyje su medienos granulėmis. 

c. Komercinis pasiūlymas LŠTA nariams išplatintas    

 

7. Pasiūlymas įvairių geležinkelio cisternų naftos produktams laikyti nuomai: 

 
  

 

8. EcoHeat Technologies atstovas iš Latvijos siūlo pristatyti Lietuvos šilumos tiekėjams 

modulinių biomasės katilinių nuo 0,25 iki 4 MW galios technines galimybes ir komercinius 

pasiūlymus. (planuojama spalio mėn pradžioje) 

 

9. 2022-09-13 d. VERT kviečia į nuotolinį renginį, kurio metu energetikos rinkos dalyviai 

pristatys priemones, padedančias vartotojams sutaupyti mokėjimus už elektros energiją. 

Renginys skirtas verslo sektoriui. 

 

10.  2022-09-23 10.00 val. VDI Mokymai - kaip tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą (registracija 

iki rugs. 19).  

 

11. Rengiami straipsniai Delfi portalui Tvari LT. RG  Reikia medžiagos... 

 

12. Rugsėjo 14-15 dienomis LŠTA priima SE, EST, LV asociacijų atstovus. Bus tariamasi dėl 

bendradarbiavimo ir bendrų projektų. 

 

13. LŠTA įmonių vadovai siūlo ieškoti galimybių padidinti nekonkurencingus atlyginimus 

įmonių vadovybei. Suvienodinti su strateginių vandens tiekimo įmonių tvarka ar pan. Reikia 

suskurti tam objektyvų teisinį pagrindą.  

 

14. Siūloma Baltpool reglamentui dėl apyvartinių lėšų trukumo biokuro pirkimo sandorių 

užtikrinimo priemonių eurais (Eur) sulyti draudimines garantijas. 

 

15. Rugsėjo 16 d. LŠTA narių susitikimas su valdžios įstaigų atstovais Utenoje 10,30-15 val. 

Investicijų poreikis ir galimybės. Kviečiame kuo skubiau pranešti dalyvausiančių žmonių 

skaičių – pageidautina ne daugiau 3 asmenų nuo vienos įmonės.  

 

Darbotvarkė: 
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10.30 Įmonių atstovai renkasi Utenos šilumos tinklų įmonėje (Pramonės g. 11, Utenoje). 

Ekskursija po Utenos centrinę katilinę ir elektrinę (trukmė iki 1 val), bus organizuojama atskiromis 

dalyvių grupėmis (iki 15-20 žm)) 

 

Po ekskursijos vykstama į pasitarimą, kuris vyks Kūrybinių industrijų centre  „Taurapilis“(Aušros 

g. 47,  Utenoje) 

 

11:30 Sutikimo kava 

12.00 Utenos raj. savivaldybės vadovų sveikinimo žodis. 

12:05 LŠTA apžvalginis pranešimas/ LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius 

12.20 Utenos ŠT jau įgyvendinti ir planuojami investiciniai projektai: patirtis, problemos ir 

perspektyvos/ UAB “Utenos šilumos tinklai” direktorius Darius Šinkūnas 

12:35 VERT pranešimas apie reguliuojamų įmonių finansinį pajėgumą 

12.50 Finansavimo galimybės iš Klimato kaitos programos ir verslo konversijos priemonė 

/Aplinkos ministerijos pranešimas 

13:00 Parama šilumos tiekimo sektoriui 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 

lėšomis. Energetikos ministerijos pranešimas + VIPA? 

13.10 Atskirų ŠT įmonių pasisakymai apie investicinius poreikius, problemas ir galimybes 

/Pungės ŠT, Ukmergės šiluma ir ???. 

13.30 Diskusijos 

14.00 Pietūs (Utenos kultūros centre (Aušros g. 49, Utenoje)) 

15.00 Pabaiga 

 

Diskusijų objektas: 

 

1. Kokio tipo investiciniai projektai perspektyviausi ir kokio intensyvumo (%) subsidijų 

reikia, kad jie būtų atsiperkantys per protingą laikotarpį ir nedidintų reikšmingai šilumos 

kainų? 

2. Turto, naudojamo šilumos tiekimo veikloje (RAB), vertė (EUR). 

3. Faktinis pelnas (investicijų grąža) EUR ir procentas nuo turto vertės. 

4. Turto dalis (EUR ir %) jau įkeista bankams ir kiek jo dar gali būti panaudojama užstatui, 

ilgalaikėms paskoloms gauti.  

5. Kokiai sumai planuojamos investicijos 2023 metams (EUR)? 

6. Kokia dalis (%) investicijų galėtų būti finansuojama nuosavu kapitalu, o kiek reikėtų 

skolintis (jeigu nebūtų paramos). 

7. Ar yra galimybių gauti pakankamo dydžio ilgalaikes paskolas, ar galima pasinaudoti 

savivaldybių laidavimu, ar būtų reikalingos valstybės agentūrų paskolos?  

 

Artimiausi LŠTA pirmadienio webinarai:  

 

• 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 

https://goo.gl/maps/faMFoz4jA4sZJjXz5
https://goo.gl/maps/BKN3g7DctSwwKKN2A
https://goo.gl/maps/BKN3g7DctSwwKKN2A
https://goo.gl/maps/na4775ftwRcj9xYHA
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IS-967/692-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-09-12 LŠTA pirmadienio webinaras „Danfoss tinklų skaitmenizavimas, 

atliekinės šilumos panaudojimas 

 

KVIETIMAS_220912_LŠTA pirmadienio webinaras: Danfoss tinklų skaitmenizavimas, atliekinės 

šilumos panaudojimas 

 

Kviečiame š.m rugsėjo 12 d. 14 val. dalyvauti LŠTA pirmadienio vebinare, kurio metu UAB 

„Danfoss“ atstovų pristatymai temomis: 

 

- Šilumos tinklų valdymas ir skaitmenizavimas siekiant mažinti CO2 emisiją bei didinti CŠT 

darbo efektyvumą 

- Šilumos atgavimas komerciniuose pastatuose ir jos panaudojimo galimybės 

 
Prisijungimo nuoroda 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Taip pat siunčiame rugsėjo 5 d. vebinaro „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 

2016/679  (BDAR) praktinis įgyvendinimas CŠT įmonėse“ (pranešėjai: advokatų profesinės 

bendrijos PROTEGO atstovai) medžiagą: 

-  PROTEGO pristatymas LŠTA 2022.pdf 

- Video:  LŠTA pirmadienio vebinaras_PROTEGO patirties pristatymo dirbant su ŠT 
įmonėms_BDAR praktinis įgyvendinimas-20220905_140337-Meeting Recording(1).mp4 

 
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA rugsėjo 5 d. vebinaro „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679  (BDAR) 

praktinis įgyvendinimas CŠT įmonėse“ (pranešėjai: advokatų profesinės bendrijos PROTEGO 

atstovai) medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-967/692-VI-5-1 

priedas 2022-09-12.pdf), (tiesioginės nuorodos tekste). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYzYjk4ZjgtOTdiMS00YjMyLTk2MDAtNTE2NjQ4ZjQ0NTBl%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_NzYzYjk4ZjgtOTdiMS00YjMyLTk2MDAtNTE2NjQ4ZjQ0NTBl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EWMVFt3Azo9HrQO-Od_LOpoBwqEqnOSIgNbrYBeD_r4dpQ?e=Wrg8gU
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EXJFvG2Ko4xAkE0BTpzg2v0BfZ83QFmwlvPn6Do6rpWBvA?e=7IBLdW
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EXJFvG2Ko4xAkE0BTpzg2v0BfZ83QFmwlvPn6Do6rpWBvA?e=7IBLdW
http://www.lsta.lt/

