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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-968/693 

2022-09-15/2022-09-19 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-968/693-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, 

o VERT 2022 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. O3E-1207 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 14 D. 

NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL 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 

METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn; ELEKTROS ENERGIJOS 

KAINOS, REZERVINĖS GALIOS, IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS DARBO IR TOTALIOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS 

AVARIJOS PREVENCIJOS AR LIKVIDAVIMO, IZOLIUOTO ELEKTROS 

ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO REZERVO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ 

KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2022-09-10 TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-1-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2022-09-13 pranešimas. VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką, 

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

įmonių informacijos teikimo taisykles, bei Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašą, TN: tn, 

o VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1227 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO 

NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO, 

TN: tn, ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA su priedais, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-10-01, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-968/693-I-2-1 priedas 2022-09-19.zip). 

o VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1228 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. 

NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS 

TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO 

ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 

TN: tn, ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS 

TEIKIMO TAISYKLĖS, su priedais, Suvestinė redakcija nuo 2022-09-14, TN: tn, (šie 

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

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.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.230369A41D88/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.230369A41D88/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-pakeite-silumos-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c51e2b0336811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/hUbzChsKpT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/860cbaf0336811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
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atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-2-2 

priedas 2022-09-19.zip). 

o VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1245 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2022 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO 

NR. O3E-1089 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR 

(AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-

1244 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. 

SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) 

SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 

TN: tn, ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2022-10-01, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-2-3 priedas 2022-09-

19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-I-3 priede pateikiama: 

• LAT 2022 m. rugsėjo 5 d. nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-178-611/2022, TN: tn, Ginčas 

tarp šilumos tiekėjų ir NŠG dėl sutartinių santykių. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-1 priede pateikiama; 

• LRV 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 919 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, TN: tn, 

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

pakeitimo įstatymo projektuas 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-968/693-II-1-1 priedas 

2022-09-19.zip). 

• LRV 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 921 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, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos 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-968/693-II-1-2 priedas 2022-09-19.zip). 

• LRV 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 918 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS 

ĮSTATYMO NR. IX-1675 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, 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-968/693-II-1-3 priedas 2022-09-19.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ad964e0336d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14b213a0336d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/ZaZKMSzfHI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a6aae5032b411edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87223340341011edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87223340341011edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/838281d0341111edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/838281d0341111edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b858650341011edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b858650341011edb4cae1b158f98ea5
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• LRS 2022 m. rugsėjo 15 d. V (RUDENS) SESIJOS VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 201 

stenogramos IŠRAŠAS TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2022-09-13 raštas/išvada Nr. 3-1564 VERT dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų 

kontrolės tvarkos aprašo projekto derinimo, TN: tn, 

o Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai, įskaitant institucijų pastabas, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-2-1 priedas 2022-09-

19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-13 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK surašymo 

taisyklių pakeitimo, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

• VERT 2022-09-15 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos 

reglamento, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

o Energijos išteklių biržos reglamento 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-968/693-II-3-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

• VERT 2022-09-16 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu 

nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo, TN: tn, (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

o Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos 

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

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-3-2 priedas 2022-09-

19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-13 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-09-13 posėdžio: „6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 

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

susijusių teisės aktų pakeitimo“; „7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-4-1 priedas 

2022-09-19.zip). 

• VERT 2022-09-22 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-09-22 posėdžio: „6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 

m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „7. Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-225 „Dėl 

vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-4-2 priedas 2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-5 priede pateikiama:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87c127b0359711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=38&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/663f3ba3332511edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/663f3ba3332511edbf47f0036855e731
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank--surasymo-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/viesoji-konsultacija-del-energijos-istekliu-birzos-reglamento.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/viesoji-konsultacija-del-energijos-istekliu-birzos-reglamento.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-16/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-16/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis.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
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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• AM 2022-09-14 teikimas Nr. (52)-D8(E)- 22-12438, dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu 

dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl 

Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems 

nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

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

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-5-1 priedas 2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2022-09-16 teikimas Nr. 22-12623 DĖL TIPK LEIDIMŲ IR TARŠOS LEIDIMŲ 

IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

PROJEKTŲ DERINIMO, TN: tn; tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 

„Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn; tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-6-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-7 priede pateikiama:  

• AM 2022-09-13 teikimas Nr. (14)-D8(E)- 22-12370 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl 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“ 

projekto derinimo, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 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“ 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-968/693-II-7-1 priedas 2022-09-

19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-8 priede pateikiama: 

• AAK 2022-09-14 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

• AAK 2022-09-14 posėdyje svarstomi: „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/851cabd133fb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c84ecf89-2013-4d5a-8cd5-0f50a1d1e330
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/851cabd133fb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c84ecf89-2013-4d5a-8cd5-0f50a1d1e330
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?jfwid=u9s5abyvq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?jfwid=u9s5abyvq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dd7308a0332a11edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dd7308a0332a11edbf47f0036855e731
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=20580


 

5 

Planas „REPowerEU“; „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI ES energijos taupymo planas“; „KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ 

REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI „ES saulės energetikos strategija““; 

„Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies 

keičiama Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją, Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES 

dėl energijos vartojimo efektyvumo“; „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl naujų aplinkos ekonominių sąskaitų modulių 

diegimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011“ dokumentai, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-8-1 priedas 

2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-II-9 priede pateikiama: 

• AM 2022-09-12 pranešimas. Kviečiame susipažinti su subsidijų saulės elektrinėms įrengti 

daugiabučiuose skyrimo tvarkos aprašo projektu, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-09-13 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn; tn, 

• EM 2022-09-13 pranešimas. Pasirengimas šildymo sezonui vyksta sparčiau nei pernai: 

miestai jau įsigijo ketvirtadalį reikiamo biokuro kiekio, TN: tn, 

• Baltpool 2022-09-15 pranešimas. PASIRENGIMAS ŠILDYMO SEZONUI VYKSTA 

SPARČIAU NEI PERNAI: MIESTAI JAU ĮSIGIJO KETVIRTADALĮ REIKIAMO 

BIOKURO KIEKIO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2022-09-16 raštas Nr. R2-(ŠGK)-5548 LŠTA, EM, Baltpool DĖL BIOKURO 

BIRŽOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ, 

• Baltpool 2022-09-12 raštas Nr. SD-220201 LŠTA, VERT, EM DĖL BIOKURO BIRŽOS 

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ, 

o Baltpool Siūlomų patvirtinti energijos išteklių biržos reglamento nuostatų pakeitimų ir 

papildymų suvestinė. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-968/693-III-2-1 priedas 2022-09-19.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-3 priede pateikiama  

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-09-14 raštas Nr. SD-4860 EM, LŠTA, LRS EDPK, VERT 

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU VIDUTINIŲ 

BIOKURO IR DUJŲ BIRŽOS KAINŲ NUSTATYMU, PAKEITIMO, rašto priedas LŠTA 

2022-09-01 raštas Nr. 83 EM, LRS EDPK, VERT DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 

NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU VIDUTINIŲ BIOKURO IR DUJŲ BIRŽOS KAINŲ 

NUSTATYMU, PAKEITIMO. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2022-09-15 pranešimas. VERT: šilumos paskirstymui naudojamas ne bendras 

šildomų patalpų plotas, bet naudingasis (šildomas) plotas, TN: tn, 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=20580
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-subsidiju-saules-elektrinems-irengti-daugiabuciuose-skyrimo-tvarkos-apraso-projektu
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=3000876&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pasirengimas-sildymo-sezonui-vyksta-sparciau-nei-pernai-miestai-jau-isigijo-ketvirtadali-reikiamo-biokuro-kiekio
https://www.baltpool.eu/pasirengimas-sildymo-sezonui-vyksta-sparciau-nei-pernai/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/vert-silumos-paskirstymui-naudojamas-ne-bendras-sildomu-patalpu-plotas-bet-naudingasis-sildomas-plotas.aspx
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• VERT 2022-09-15 pranešimas. Į ką svarbu atkreipti dėmesį perkant būstą ir norint 

sklandžiai perimti atsiskaitymus už elektros energiją? TN: tn, 

• VERT 2022-09-14 pranešimas. VERT nutarė iš dalies tenkinti vartotojo prašymą dėl 

prijungimo prie elektros tinklų įmokos, TN: tn, 

• VERT 2022-09-16 pranešimas. VERT pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-5 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ 2022-09-16 raštas Nr. SD-2366 LŠTA DĖL PASTATO ŠILDYMO 

IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-III-6 priede pateikiama  

• Ignalinos ŠT paklausimas dėl prisijungimo sąlygų išdavimo praktikos, LŠTA komentaras. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-968/693-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-09-13 pranešimas. Ministrui D. Kreiviui – apdovanojimas už nuopelnus 

energetiniam saugumui, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-968/693-IV-2 priede pateikiama  

• GYVENTOJAI IŠŠLAVĖ NUTOLUSIAS SAULĖS ELEKTRINES, TAČIAU TAI – NE 

VIENINTELĖ PROBLEMA: PIGI ELEKTRA PAKIBO ANT PLAUKO, Justina 

Maciūnaitė 2022 m. rugsėjo 14 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-IV-3 priede pateikiama 

• LEA 2022-09-15 pranešimas. SĄSKAITOMS UŽ ENERGIJĄ MAŽINTI – SIŪLOMA 5 

PIRŠTŲ TAISYKLĖ, TN: tn, 

o Energijos taupymo gairės TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-968/693-IV-3-1 priedas 2022-09-19.pdf). 

• LEA 2022-09-14 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ, TN: tn, 

• LEA 2022-09-16 pranešimas. DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA IR YRA 

MAŽIAUSIOS BALTIJOS ŠALYSE, TN: tn, 

o LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. rugsėjo 9 – 15 d. TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-IV-3-2 

priedas 2022-09-19.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-IV-4 priede pateikiama 

• EIM 2022-09-12 pranešimas. Lietuvos ekonomikai stiprinti – beveik 1 milijardas eurų, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-IV-5 priede pateikiama 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-09-13 pranešimas. Kaip paruošti namus žiemai? TN: tn. 

 

 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/i-ka-svarbu-atkreipti-demesi-perkant-busta-ir-norint-sklandziai-perimti-atsiskaitymus-uz-elektra.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-14/vert-nutare-is-dalies-tenkinti-vartotojo-prasyma-del-prijungimo-prie-elektros-tinklu-imokos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-16/vert-pakeite-geriamojo-vandens-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministrui-d-kreiviui-apdovanojimas-uz-nuopelnus-energetiniam-saugumui
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=72000732
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=72000732
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/statyba/gyventojai-isslave-nutolusias-saules-elektrines-taciau-tai-ne-vienintele-problema-pigi-elektra-pakibo-ant-plauko.d?id=91194639
https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/
https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima12/
https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-ir-yra-maziausios-baltijos-salyse/
https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-ekonomikai-stiprinti-beveik-1-milijardas-euru
https://www.chc.lt/lt/gyventojams/kaip-paruosti-namus-ziemai/175
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V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-968/693-V-1 priede pateikiama 

• APVA konsultuos verslo įmones, norinčias atsisakyti iškastinio kuro, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-V-1 priede pateikiama 

• VERT 2022-09-14 pranešimas. VERT organizuotame renginyje pristatyta nepriklausomų 

elektros energijos telkėjų paslauga, TN: tn. 

o VERT renginio pranešimai: Karolis Kiguolis, tarptautinės kompanijos „Fusebox“ 

partneris Lietuvoje, renginyje pristatė pranešimą tema „Kaip energetinės krizės 

akivaizdoje, tarptautinės kompanijos „Fusebox“ virtualios elektrinės platforma gali 

padėti jums gauti papildomų ir sutaupyti CO2 emisiją bei prisidėti prie šalies 

energetinio saugumo užtikrinimo“. Simonas Jasiulis, Enefit UAB atstovas, pristatė 

pranešimą tema „Enefit lankstumo paslauga: galimybė uždirbti iš energiją vartojančių 

įrenginių“. Karolis Subačius, Balancy grid/Energy Pool vadovas Baltijos šalyse, pristatė 

pranešimą „Balancy/Energy-Pool – kas yra lankstus elektros energijos vartojimas, 

naudos pramonei ir verslui?“. TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-V-2-1 priedas 2022-09-

19.zip). 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-09-15 pranešimas. AKTUALI INFORMACIJA DĖL 

PASTATŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTŲ KOPIJŲ PATEIKIMO, TN: tn, 

• AB „Kauno energija“ 2022-09-13 pranešimas. CENTRALIZUOTAI TIEKIAMA 

VĖSUMA – EFEKTYVIAUSIAS SPRENDIMAS VERSLUI, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-09-13 pranešimas. ORC ĮRENGINYS – EFEKTYVIAM 

ŠILUMOS KONVERTAVIMUI Į ELEKTRĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-3 priede pateikiama 

• Mažeikių šilumos tinklai 2022-09-15 pranešimas. BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ 

KOMPENSACIJOS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-4 priede pateikiama 

• UAB "Jonavos šilumos tinklai" 2022-09-12 pranešimas. APIE ARTĖJANTĮ ŠILDYMO 

SEZONĄ, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-09-19 LŠTA pirmadienio webinaras „LEA vartotojų šietimas, rezultatų 

pristatymas ŠT įmonėms, 

o LEA PAŽYMA APIE GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS 

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

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

968/693-VI-5-1 priedas 2022-09-19.pdf). 

• INFO 2022-09-12 LŠTA webinaro medžiaga: Danfoss tinklų skaitmenizavimas; Atliekinės 

šilumos panaudojimas, (tiesioginės nuorodos tekste), 

https://www.apva.lt/apva-konsultuos-verslo-imones-norincias-atsisakyti-iskastinio-kuro/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-14/vert-organizuotame-renginyje-pristatyta-nepriklausomu-elektros-energijos-telkeju-paslauga.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-14/vert-organizuotame-renginyje-pristatyta-nepriklausomu-elektros-energijos-telkeju-paslauga.aspx
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/aktuali-informacija-del-pastatu-parengties-sildymo-sezonui-aktu-kopiju-pateikimo
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotai-tiekiama-vesuma-efektyviausias-sprendimas-verslui
https://www.pe.lt/news/578/47/ORC-irenginys-efektyviam-silumos-konvertavimui-i-elektra
http://www.mst.lt/news/185/502/Busto-sildymo-islaidu-kompensacijos.html
https://www.jonavosst.lt/informacija/apie-art-jant-sildymo-sezona
https://www.ena.lt/Naujiena/vartotoju-svietimas-padejo-jiems-sutaupyti-apie-24-3-mln-euru-islaidoms-energijai-per-metus/
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o LŠTA 2022-09-12  webinaro pranešimai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-VI-5-2 priedas 2022-09-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Išleistas „Šiluminė technika“ 2022 m. Nr. 2 (Nr. 85) TN: tn, (Titulinis ir 

turinys), 

o „Šiluminė technika“ 2022 m. Nr. 2 (Nr. 85) TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-VI-6-1 priedas 2022-09-19.pdf) 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-7 priede pateikiama 

• LSD pranešimas. Naujas LST biuletenis Nr. 17, TN: tn, 

o Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio 17 numeris TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-VI-7-1 priedas 

2022-09-19.pdf) 

 

Šio skyriaus IS-968/693-VI-8 priede pateikiama 

• EK Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms 

energijos kainoms mažinti TN: tn, (rekvizitai) 

o EK Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl skubios intervencijos, skirtos 

didelėms energijos kainoms mažinti TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-VI-8-1 priedas 2022-09-19.pdf)  

 

https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
https://www.lsd.lt/index.php?1295039847
https://www.lsd.lt/index.php?1295039847
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)473&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)473&lang=lt
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TEISĖS AKTAI  
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IS-968/693-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.  

 

VERT 2022 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. O3E-1207 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL 

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 

METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn; ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, 

REZERVINĖS GALIOS, IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO IR 

TOTALIOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS AVARIJOS PREVENCIJOS AR 

LIKVIDAVIMO, IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO REZERVO 

UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 

2022-09-10 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-1-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

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
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.230369A41D88/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.230369A41D88/asr
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IS-968/693-I-2 priedas 

 

VERT 2022-09-13 pranešimas. VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką, 

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

įmonių informacijos teikimo taisykles, bei Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Šilumos kainų nustatymo 

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

tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles. 

Metodika keičiama, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus, rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei metodikos 

taikymo praktiką, taip pat reaguojant į reikšmingus energijos išteklių kainų pokyčius. Energetikos, 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos 

teikimo taisyklių pakeitimas atliekamas kaip susijusio teisės akto pakeitimas. 

Esminiai pakeitimai: 

• Pakeista kuro kainos, taikomos galutinėje mėnesio šilumos kainoje, apskaičiavimo 

tvarka. Kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas vienu skaičiumi bei 

numatyta, kad galutinė mėnesio kaina kas mėnesį gali keistis atsižvelgiant į 

pakitusias vidutinę svertinę kuro ir perkamos šilumos kainas. Atitinkamai metodika 

papildyta formule, pagal kurią apskaičiuojama vidutinė svertinė kuro kaina, taikoma 

galutinės šilumos kainos skaičiavimuose.  

• Apskaičiuodamas vidutinę svertinę kuro kainą ūkio subjektas gali savo nuožiūra 

įvertinti efektyviausią planuojamą atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Pavyzdžiui, 

nešildymo sezono metu įvertinti tai, kad šiluma gaminama naudojant tik biokurą, o 

šildymo sezono metu šiluma gaminama ir iš gamtinių dujų bei kitų kuro rūšių. Nors 

ūkio subjektui suteikiama teisė savo nuožiūra apskaičiuoti kuro kainą taikomą galutinės 

mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar 

jų perskaičiavimo metu atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų 

kurui įsigyti vertinimą bus tikrinama, ar faktinė kuro įsigijimo kaina neviršijo 105 proc. 

VERT skelbiamos atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos 

šalyje. 

• Apskaičiuojant pirktos šilumos kainą, taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos 

skaičiavimuose, nevertinami šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo rezultatai. Šiame aukcione patirtų sąnaudų įvertinamas numatytas atliekant 

šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikimą. 

• Kai ūkio subjekto atitinkamo suvartoto energijos išteklių biržoje ar gamtinių dujų 

biržoje įsigyto kuro rūšies (žaliavos) vidutinė metinė kaina yra 10 proc. ar daugiau 

mažesnė už vidutinę metinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą,  ūkio 

subjekto prašymu gali būti taikoma 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies 

(žaliavos) rinkos kainos šalyje. Šiuo metu šis skatinimas taikomas tik ne biržoje 

įsigytam kurui. 

• VERT nustačius, jog šilumos tiekėjas neįvykdė Šilumos ūkio įstatyme numatyto 

reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, taikomas trūkstamo kuro kiekio sąnaudų ribojimas pagal 

vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos, kainą. VERT apskaičiuotas skirtumas įvertinamas šilumos bazinių 

kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos 

kainos dedamąją. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-pakeite-silumos-kainu-nustatymo-metodika.aspx
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• Atsižvelgiant į numatytą galimybę nepriklausomiems šilumos gamintojams iš karto (ne 

per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) 

šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos 

(produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos, 

numatoma, kad šios papildomai gautos pajamos įvertinamos nustatant bendrą 

papildomą šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos nustatymo ar 

perskaičiavimo metu. 

• Numatyta, kad papildoma (pridėtinė) dedamoji gali būti taikoma dėl taikant 

kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficientą apskaičiuotų 

papildomai gautų pajamų ar susidariusių nepadengtų sąnaudų. 

• Numatyta, kad skaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai 

įsigyti dydžio neatitikimą, tuo atveju kai faktinis lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas 

viršija šilumos kainoje nustatytą rodiklį dėl šilumos tiekėjo faktinės kuro struktūros, 

šilumos tiekėjui pateikus pagrindimą, kad pasirinkta pigesnė kuro struktūra (kuro 

įsigijimo sąnaudos yra mažesnės) nei apskaičiuotos pagal šilumos kainoje nustatytą 

kuro struktūrą, sąnaudų ribojimas šilumos kainoje nustatytu lyginamųjų kuro sąnaudų 

koeficientu netaikomas. 

• Numatyta, kad vidutinė svertinė kuro kaina taikoma apskaičiuojant mėnesio, einančio 

po mėnesio iki kurio 25 d. buvo nustatytos šilumos kainų dedamosios, galutines šilumos 

kainas: šilumos kainų dedamąsias pakeitus iki 2022 m. rugsėjo 25 d., šios dedamosios 

taikomos apskaičiuojant galutinę 2022 m. spalio mėn. šilumos kainą, pakeitus iki 2022 

m. spalio 25 d. – apskaičiuojant 2022 m. lapkričio mėn. šilumos kainą ir t. t. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1227 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS 

KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO, TN: tn, ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKA su priedais, Suvestinė redakcija nuo 2022-10-01, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-2-1 priedas 2022-09-19.zip). 

 

VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1228 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL 

ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO 

IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ 

INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLĖS, su priedais, Suvestinė redakcija nuo 2022-09-14, TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-I-2-2 priedas 2022-

09-19.zip). 

 

VERT 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1245 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2022 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3E-1089 „DĖL 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. 

NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, VERT 2022 m. 

rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. O3E-1244 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO 

TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR 

(AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-10-01, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c51e2b0336811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/hUbzChsKpT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/860cbaf0336811edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ad964e0336d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14b213a0336d11edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/ZaZKMSzfHI
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esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

968/693-I-2-3 priedas 2022-09-19.zip). 
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IS-968/693-I-3 priedas 

 

TN: tn  
Civilinė byla Nr. e3K-3-178-611/2022  

Teisminio proceso Nr. 2-33-3-01261-2020-5  

Procesinio sprendimo kategorijos:  

2.6.8.10; 2.6.8.11.1  

(S)  

 

 
 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2022 m. rugsėjo 5 d.  

Vilnius 
 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos 

Davidonienės (kolegijos pirmininkė), Andžej Maciejevski (pranešėjas) ir Algirdo Taminsko,  

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės 

bendrovės „Plungės bioenergija“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2021 m. lapkričio 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės 

„Plungės bioenergija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“ dėl nuomos sutarties 

pratęsimo, uždraudimo atlikti veiksmus, šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo 

negaliojančiu; išvadą teikianti institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.  

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

 

0. Ginčo esmė 

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių šilumos pirkimo–pardavimo 

sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo, aiškinimo ir taikymo.  

 

2. Ieškovė UAB „Plungės bioenergija“ patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) pripažinti, kad atsakovės ir 

ieškovės 2013 m. birželio 25 d. ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis pratęsta iki 2020–2021 

m. šildymo sezono pabaigos; 2) pripažinti 2020 m. rugsėjo 14 d. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 

nutraukimą neteisėtu; 3) uždrausti atsakovei trukdyti ieškovei gaminti šilumos energiją ir ją perduoti į 
atsakovei priklausančius termofikacinius šilumos tinklus, įpareigoti atsakovę priimti ieškovės 

gaminamą šilumą. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas nurodė, kad atsisako pirmojo ir trečiojo 

reikalavimų, nes jie prarado aktualumą.  

 

3. Ieškovė nurodė, kad ji šilumą gamina ir į atsakovės termofikacinius tinklus perduoda atsakovės ir 

ieškovės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių, kurios kasmet sudaromos (atnaujinamos), pagrindu. 

2020 m. rugsėjo 14 d. ieškovė ir atsakovė sudarė šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, kurios 2 punkte 

nurodytas sutarties objektas – šilumos energijos, pagamintos nepriklausomo šilumos gamintojo 

šilumos gamybos šaltinyje, esančiame Plungėje, V. Mačernio g. 19, supirkimas į atsakovės, kaip 

šilumos tiekėjos, termofikacinius šilumos tinklus. Įgyvendindama Europos regioninės plėtros fondo 

finansuojamus projektus, ieškovė atlieka katilinės modernizavimo darbus – keičia šilumos gamybos 
įrenginius, įrengdama du naujus biokuro katilus „Argus Flex 25“ (toliau – ir naujieji katilai). Tarp 

atsakovės ir ieškovės iš esmės kilo nesutarimas dėl to, ar ieškovei, siekiančiai modernizuoti jau seniai 

egzistuojančią katilinę, kurioje senieji biokuro katilai keičiami naujaisiais katilais, reikėjo gauti naujas 

prisijungimo (technines) sąlygas iš atsakovės.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a6aae5032b411edb4cae1b158f98ea5
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4. Ieškovės teigimu, atliekant tik katilinės modernizaciją (katilų pakeitimą), jokios naujos prisijungimo 

sąlygos nėra reikalingos. 2020 m. gruodžio 3 d. atsakovė pareikalavo iš ieškovės iki 2020 m. gruodžio 

10 d. atjungti naujuosius katilus nuo šilumos tiekimo sistemos ir pateikti informaciją ir įspėjo apie 

vienašališką šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą nuo 2020 m. gruodžio 25 d., jei 

informacija nebus pateikta ir naujieji katilai nebus atjungti. 2020 m. gruodžio 10 d. ieškovė pateikė 

atsakovei pranešimą, informuodama apie naujųjų katilų technines charakteristikas. Pranešime ieškovė 

taip pat nurodė, kad, vykdydama šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, ji šilumą gamins patalpose 

esančiais šilumos gamybos įrenginiais. 2020 m. gruodžio 23 d. ieškovė pateikė atsakovei pranešimą, 
kuriuo pakartotinai patvirtino, kad šilumos gamyba pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį yra 

vykdoma patalpose esančiais įrenginiais, ir pažymėjo, kad naujųjų katilų bandomoji eksploatacija yra 

sustabdyta. Atsakovė nutraukė sutartį nuo 2020 m. gruodžio 25 d., kadangi ieškovė laiku neištaisė 

2020 m. gruodžio 3 d. rašte nurodytų pažeidimų. Ieškovė pareiškė, kad atsakovės vienašališkas 

šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas, nes nėra esminio šilumos pirkimo–

pardavimo sutarties pažeidimo. Ieškovė, vykdydama šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, šilumą 

gamino ir toliau gamina senaisiais šilumos gamybos įrenginiais. Ieškovė naujus įrenginius išjungė ir 

bandomąją eksploataciją nutraukė 2020 m. gruodžio 23 d., tačiau atsakovė sutartį 2020 m. gruodžio 

25 d. vienašališkai nutraukė.  

 

5. Ieškovė pažymėjo, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutartis nenustato, kokie sutarties pažeidimai yra laikomi 

esminiais, dėl kurių sutartis galėtų būti vienašališkai nutraukta. Vien tai, kad siekiant atlikti bandomąją naujųjų 
įrenginių eksploataciją laikinai buvo įjungti naujieji katilai, nepaneigia fakto, kad sutartis visą laiką buvo 

vykdoma, šilumą gaminant senaisiais katilais. Ieškovės nuomone, naujųjų katilų įjungimas bandomosios 

eksploatacijos tikslais negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, nes ieškovės įsipareigojimai gaminti 

šilumą pagal sutarties sąlygas nebuvo pažeisti. Be to, naujųjų katilų įjungimas nesukėlė jokios žalos ir (ar) 

neigiamų pasekmių atsakovei. Naujųjų katilų bandomosios eksploatacijos metu pagaminta šiluma kartu su 

senaisiais katilais pagaminta šiluma buvo patiekta vartotojams, šie už patiektą šilumą sumokėjo atsakovei.  

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė  

 

6. Plungės apylinkės teismas 2021 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį atmetė, taip pat priėmė ieškovės atsisakymą nuo 

ieškinio reikalavimų pripažinti pratęsta 2013 m. birželio 25 d. atsakovės ir ieškovės ilgalaikio materialiojo turto 
nuomos sutartį, uždrausti atsakovei trukdyti naujaisiais katilais gaminti šilumos energiją ir ją perduoti į atsakovei 

priklausančius termofikacinius šilumos tinklus bei įpareigoti atsakovę priimti ieškovės gaminamą šilumą. Teismas 

dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo bylos dalį nutraukė.  

 

7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2020 m. rugsėjo 14 d. ieškovė ir atsakovė sudarė šilumos pirkimo–

pardavimo sutartį Nr. PŠT2020/09/14-01, kurios 2 punkte nurodyta, kad sutarties objektas – šilumos energijos, 

pagamintos nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos šaltinyje, esančiame Plungėje, Mačernio g. Nr. 

19, supirkimas į šilumos tiekėjo termofikacinius šilumos tinklus. Nurodytu adresu esančiose patalpose ieškovė 

valdo dvi katilines: 1) katilinę, kurioje yra ieškovei priklausantys šilumos gamybos įrenginiai (toliau – seni 

katilai); ši katilinė įrengta atsakovei priklausančiose, išnuomotose ieškovei patalpose; 2) katilinę, kuri įrengta 

ieškovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose ir kurią ji modernizavo: ieškovė keitė šilumos gamybos 
įrenginius, įrengdama du naujus biokuro katilus: 5 MW biokuro katilą „Argus Flex 25“ ir 3 MW galios katilą 

„Argus Flex 25“.  

 

8. Atsakovė 2020 m. lapkričio 17 d. raštu kreipėsi į ieškovę su prašymu pateikti visą su naujaisiais katilais susijusią 

techninę dokumentaciją. 2020 m. gruodžio 1 d. ieškovė pateikė atsakovei pranešimą dėl naujų šilumos gamybos 

įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo) darbų; pranešime nurodė, kad keičiant biokuro 

katilus naujais biokuro katilais yra atliekama jau prijungtos šilumos gamybos vietos (katilinės) modernizacija ir 

tokiems modernizavimo darbams nėra reikalingos naujos prisijungimo sąlygos, kaip tai apibrėžta Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtintame Naudojimosi 

šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade (toliau – ir Sąvadas).  

 

9. Atsakovė 2020 m. gruodžio 3 d. pranešimu įspėjo ieškovę, kad jeigu iki 2020 m. gruodžio 10 d. nebus atjungti 
katilai ir jeigu nebus pateikta kita rašte prašoma informacija, atsakovė, remdamasi šilumos pirkimo–pardavimo 

sutarties 8.3 punktu, vienašališkai nutrauks sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo nuo 2020 m. gruodžio 25 d. 

2020 m. gruodžio 23 d. ieškovė pateikė atsakovei pranešimą dėl naujų šilumos gamybos įrenginių techninių 

charakteristikų, jame nurodė, kad šiluma gaminama senaisiais katilais, taip pat nurodė, kad naujų biokuro katilų 

bandomoji eksploatacija sustabdoma iki atsakovės informacijos apie technines sąlygas pateikimo. Atsakovė 

nutraukė sutartį nuo 2020 m. gruodžio 25 d., nes ieškovė laiku neištaisė 2020 m. gruodžio 3 d. rašte nurodytų 

pažeidimų.  
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10. Teismas nurodė, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai vienos iš šalių iniciatyva dėl kitos šalies kaltės, jeigu 

kita šalis iš esmės pažeidžia sutarties sąlygas ir padaryto pažeidimo nepašalina per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu 

pagal pažeidimo pobūdį jį pašalinti per tokį terminą įmanoma) ar kitą šalių suderintą protingą terminą 

(Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo, 

patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-181 

(toliau – ir Aprašas, Standartinių sutarčių sąlygų aprašas), 14.2 punktas). Tokia pati Standartinių sutarčių sąlygų 

aprašo nuostata išdėstyta šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 8.3 punkte. Šalių sutartyje nebuvo nurodyta, kas 

yra esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio galėtų būti nutraukiama sutartis, t. y. ar ieškovė, prijungdama prie 
centrinio šildymo sistemos tinklų du naujus katilus, pažeidė sutartį ir ar toks pažeidimas laikytinas esminiu.  

 

11. Teismas taip pat nustatė, kad 2020 m. gruodžio 2 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – ir VERT) 

rašte nurodė, jog sutartis negalėjo būti sudaryta dėl šilumos gamybos naujais įrenginiais, nes ieškovė neįvykdė 

reikalavimų naujiems šilumos gamybos įrenginiams prijungti. 2020 m. gruodžio 22 d. VERT raštu informavo 

biržos operatorių BALTPOOL, kad 2020 m. rugsėjo 14 d. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu ieškovė 

negali gaminti ir parduoti šilumos naujais katilais. 2020 m. gruodžio 31 d., 2021 m. sausio 15 d. VERT raštais 

informavo ieškovę ir atsakovę, kad ieškovė negali gaminti ir parduoti šilumos kitais dalyvio anketoje, aukciono 

sąlygose bei sutartyse nenustatytais šilumos gamybos įrenginiais. Atsakovei pareikalavus, ieškovė privalo 

nurodyti, koks šilumos kiekis buvo pagamintas deklaruotais įrenginiais, o atsakovė turi teisę sutartyje nustatytomis 

sąlygomis atsiskaityti tik už tą patiektos šilumos kiekį, koks buvo pagamintas ir patiektas laikantis sutarties ir 

aukciono sąlygose nustatyta tvarka. Ieškovė, nesutikdama su VERT išaiškinimais, jų neginčijo įstatymų nustatyta 
tvarka. VERT dar 2020 m. gruodžio 2 d. raštu informavo ieškovę, kad naujų katilų eksploatavimas yra negalimas 

neįvykdžius teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tačiau ieškovė naujus katilus atjungė tik 2020 m. gruodžio 23 d. 

ir patvirtino, kad gruodžio mėnesį naujais katilais pagamino 29,95 proc. viso šilumos kiekio.  

 

12. VERT byloje pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškovė visų pirma turi įvykdyti su naujų šilumos gamybos įrenginių 

prijungimu prie atsakovės šilumos perdavimo tinklo reikalavimus, kaip tai nustatyta Sąvado 7 punkte. Ieškovė iki 

2021 m. vasario 17 d. neprijungė galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka naujų įrenginių prie šilumos tiekimo 

sistemos ir 2020 m. lapkričio mėn. organizuotame aukcione šilumai tiekti 2021 m. sausio mėn. į Plungės m. 

šilumos tiekimo sistemą dalyvavo nesudariusi galiojančios arba preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo 

sutarties dėl šilumos gamybos ir pardavimo naujais įrenginiais. Todėl šilumos gamyba ir pardavimas naujais 

įrenginiais nėra galimi.  
 

13. Sutikdamas su VERT 2021 m. balandžio 21 d. išvada, teismas pažymėjo, kad Standartinių sutarčių sąlygų 9 

punkte nustatytos sąlygos šilumos pirkimo–pardavimo sutarčiai pagal Standartines sutarčių sąlygas sudaryti. 

Standartinių sutarčių sąlygų 9 punkte nustatytos sutarties sudarymo aplinkybės mutatis mutandis (su būtinais 

(atitinkamais) pakeitimais) yra taikomos ir asmenų, ketinančių plėtoti šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos 

perdavimo tinklų arba atliekančių bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), atžvilgiu (Standartinių 

sutarčių sąlygų 10 punktas). Teismas padarė išvadą, kad, prieš pradėdamas eksploatuoti naujai įrengtus šilumos 

gamybos įrenginius, nepriklausomas šilumos gamintojas turėtų įvykdyti nurodytus Standartinių sutarčių sąlygų ir 

Sąvado reikalavimus. Ieškovė privalo Sąvado 17 punkte nustatyta tvarka raštu kreiptis į tiekėją su prašymu išduoti 

prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas. Nesilaikydama nurodytos tvarkos ieškovė, prie šilumos 

tiekimo sistemos prijungusi naujus įrenginius ir atlikusi bandomąją eksploataciją, padarė esminį sutarties 
pažeidimą.  

 

14. Teismas taip pat pažymėjo, kad Sąvadas, kaip jame nurodyta, taikomas tiek nepriklausomiems, tiek potencialiems 

šilumos gamintojams, t. y. tiek jau veikiantiems asmenims šilumos gamyboje, tiek dar tik ketinantiems veikti, šiuo 

atveju ir ieškovei, kuri jau verčiasi šilumos gamybos veikla.  

 

15. Teismo vertinimu, ieškovės pareiga pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį yra užtikrinti nepertraukiamą ir 

kokybės reikalavimus atitinkantį šilumos energijos tiekimą. Pagal sutartį ieškovė, be kita ko, įsipareigojo tiekti 

tinkamos kokybės šilumos energiją tinkamais prietaisais bei šias savo pareigas vykdyti nepažeisdama teisės aktų 

reikalavimų. VERT konstatavo, kad nauji katilai nėra galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka prijungti prie 

atsakovės valdomos šilumos tiekimo sistemos, t. y. nauji katilai buvo prijungti neteisėtai. Ieškovė atsakovės buvo 

įspėta atjungti naujus katilus nuo centrinio šildymo sistemos, jai buvo žinoma ir VERT pozicija, tačiau ieškovė 
atkakliai laikėsi savo pozicijos, kad jai prisijungimo sąlygos nėra reikalingos ir ji vadovaujasi kitais teisės aktais, 

nei nurodė VERT. Taigi, ieškovė buvo įspėta, kad pašalintų pažeidimą, o pažeidimo nepašalinus, sutartis buvo 

nutraukta pagrįstai. Nepaisant to, iki 2020 m. gruodžio 23 d. ieškovė bandė naujuosius katilus. Teismas, 

remdamasis VERT 2021 m. balandžio 21 d. išvada bei kitais byloje esančiais raštais, nusprendė, kad šių duomenų 

pakanka ieškovės padarytam šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimui konstatuoti. Atsakovė įrodė, kad 

ieškovė naujus katilus prijungė prie atsakovės valdomos šilumos tiekimo sistemos nesilaikydama galiojančių 

teisės aktų reikalavimų, taip sukeldama grėsmę visai centrinio šildymo sistemai ir pažeisdama teisės aktų 

reikalavimus. Aplinkybė dėl naujų katilų neteisėto prijungimo buvo pakankama sutarčiai vienašališkai nutraukti.  
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16. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2021 m. lapkričio 11 d. nutartimi, 

išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės UAB „Plungės bioenergija“ apeliacinį skundą, paliko nepakeistą Plungės 

apylinkės teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimą.  

 

17. Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovės naujieji biokuro katilai 

prie atsakovės centrinio šildymo sistemos tinklų prijungti neteisėtai, nesilaikant teisės aktais nustatytos tvarkos. 

Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo Sąvado bei Standartinių sutarčių sąlygų aprašo normų aiškinti 

kitaip, nei jas išaiškino VERT.  
 

18. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog tam, kad ieškovė būtų galėjusi teisėtai, nepažeisdama teisės aktų 

reikalavimų, atlikti modernizuotų šilumos įrenginių su naujaisiais katilais bandomąją eksploataciją, prieš tai ji būtų 

turėjusi raštu kreiptis į atsakovę, kaip šilumos tiekėją, prašydama išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo 

tinklo sąlygas (Sąvado 17 punktas); gavusi šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo 

sąlygas, ieškovė būtų turėjusi kreiptis į šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 

sudarymo (Sąvado 46 punktas), kurioje, be kita ko, būtų nustatytos šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos 

(paleidimo–derinimo darbų) atlikimo sąlygos ir tvarka (Sąvado 50.5 punktas). Prieš prijungiant naujuosius katilus 

prie atsakovės centrinio šildymo sistemos tinklų, naujųjų katilų bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo 

darbų) planas nebuvo parengtas ir nebuvo suderintas su šilumos tiekėja – atsakove.  

 

19. Sąvado 58 punkte reglamentuojama, kad preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo 
pasibaigimo terminu laikomas bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo) darbų baigimo akto 

pasirašymas. Sąvado 59 punkte nustatyta, kad, pasirašius Sąvado 58 punkte nurodytą bandomosios eksploatacijos 

(paleidimo ir derinimo darbų) baigimo aktą, šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti šilumos iš potencialaus 

nepriklausomo šilumos gamintojo, kol bus sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis Standartinių šilumos 

pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše nustatyta tvarka. Norėdama 

šilumą gaminti modernizuotais šilumos įrenginiais, su naujaisiais katilais, ir jais pagamintą šilumą parduoti 

šilumos tiekėjui, ieškovė turėtų sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, kurios sudarymą reglamentuoja 

Standartinės sutarčių sąlygos. Šios Standartinės sutarčių sąlygos neskirsto šilumos gamintojo į potencialų 

nepriklausomą šilumos gamintoją ar nepriklausomą šilumos gamintoją.  

 

20. Dėl esminio sutarties pažeidimo teismas ištyrė, kad pagal Standartinių šilumos sąlygų aprašo 14 punktą ir Šilumos 
pirkimo sutarties 8.3 punktą sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jeigu kita šalis iš esmės pažeidžia sutarties 

sąlygas. Šalys šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nesusitarė, ką jos laikys esminiu sutarties sąlygų pažeidimu. 

Ieškovė įsipareigojo šilumą gaminti ir parduoti pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį senaisiais katilais. Tam, 

kad galėtų šilumą gaminti naujaisiais katilais ir ją parduoti, ieškovė turėjo atlikti teisės aktuose nustatytas 

procedūras. Atsakovė įspėjo apie vienašališką sutarties nutraukimą ir, pažeidimų nepašalinus (neatjungus naujųjų 

katilų), nutraukė sutartį. Atsakovės įspėjimo ir reikalavimų nevykdymas neleido atsakovei tikėtis, kad ieškovė 

gamins šilumą katilais, kurie bus prijungti prie šilumos tinklų laikantis teisės aktų reikalavimų, taip pat kad 

ieškovė ateityje nedarys pažeidimų ir tinkamai vykdys savo prievolę pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. 

Todėl teismas pripažino ieškovės padarytus pažeidimus esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

(toliau – CK) 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, jie suteikė teisę atsakovei vienašališkai nutraukti 

sutartį.  
 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai  

 

21. Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Plungės bioenergija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. lapkričio 11 d. nutarties ir Plungės apylinkės teismo 2021 m. liepos 12 d. 

sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 

nutraukimą, ir priimti naują sprendimą tenkinti šį ieškinio reikalavimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais 

argumentais:  

 

21.1. Naujaisiais katilais modernizuodama katilinę, ieškovė veikė kaip nepriklausoma šilumos gamintoja, o ne 

potenciali nepriklausoma šilumos gamintoja. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą 

ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį (Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 22 dalis). Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas – 

ūkio subjektas, ketinantis gaminti ir parduoti šilumą šilumos tiekėjui (Sąvado 5.2 punktas). Ieškovės valdomi 

šilumos gamybos įrenginiai prijungiant naujuosius katilus buvo prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ir 

ieškovė su atsakove buvo sudariusios šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

 

21.2. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai per didelę reikšmę suteikė VERT raštams, todėl padarė nepagrįstą 

išvadą, kad ieškovė, katilinės modernizavimo metu sumontuodama naujuosius katilus ir tiekdama šilumos 

energiją, nesilaikė Sąvado reikalavimų. Sąvadas nenustatė nepriklausomo šilumos gamintojo pareigos 

modernizuojant šilumos gamybos įrenginį gauti prisijungimo sąlygas, sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–
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pardavimo sutartį ar atlikti kitus veiksmus, privalomus potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui. 

Pagal Sąvado 61 punktą nepriklausomas šilumos gamintojas, atlikęs šilumos įrenginių modernizaciją, 

renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), per 30 

kalendorinių dienų privalėjo šilumos tiekėjui tik pateikti atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją. 

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nebuvo nustatyta, kad ieškovė, sumontavusi naujuosius katilus, turi 

tokias pat pareigas kaip potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, norintis prijungti šilumos gamybos 

įrenginį prie šilumos perdavimo tinklo, ir kad tokių pareigų nevykdymas yra esminis sutarties pažeidimas. 

Ieškovės kaip nepriklausomos šilumos gamintojos pareigos buvo mažesnės apimties nei nepriklausomo 
potencialaus šilumos gamintojo. Tačiau teismai nepagrįstai ieškovės elgesį naujaisiais katilais modernizuojant 

katilinę, ją išbandant ir tiekiant išbandymo metu pagamintą šilumos energiją pripažino neatitinkančiu Sąvado 

nuostatų, įtvirtinančių pareigas potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui.  

 

21.3. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai netinkamai taikė esminį sutarties pažeidimą reglamentuojančias 

teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl CK 6.217 straipsnio aiškinimo ir 

taikymo. Bylą nagrinėję teismai išvadą dėl Šilumos pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumo iš esmės grindė 

tik tuo, kad atsakovė sutarties esminiu pažeidimu laikė ieškovės veiksmus – naujųjų katilų naudojimą 

sutarčiai vykdyti. Teismai nevertino CK 6.217 straipsnyje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje 

nurodytų kriterijų ir sąlygų, kuriais turi būti vadovaujamasi sprendžiant, ar sutarties pažeidimas buvo esminis 

ir sutartis buvo nutraukta pagrįstai. Sprendžiant dėl sutarties pažeidimo pripažinimo kaip esminis vertinamas 

ne kuris nors vienas iš CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
išaiškinta, kad sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalį turi būti įvertinta visų 

šiame straipsnyje nustatytų kriterijų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 

plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Net esminių 

sutarties sąlygų pažeidimas, dėl kurio sutartį nutraukusi šalis nepatyrė jokių praradimų, nėra pagrindas 

konstatuoti esminį sutarties pažeidimą. Atsakovė dėl ieškovės sutarties vykdymo veiksmų nepatyrė jokios 

žalos ir neatsirado kitų neigiamų pasekmių, atsakovės interesai nebuvo suvaržyti, sutartis buvo vykdoma ir 

ieškovė pajėgi ją vykdyti, be to, prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui.  

 

21.4. Ieškovė vykdė savo pagrindinę pareigą pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį – tiekė šilumos energiją 

atsakovei. Atsakovė nereiškė pretenzijų nei dėl patiekto šilumos kiekio, nei dėl kokybės ar patiekimo laiko. 

Net jeigu vykdant sutartį pažeidžiama teisės akte nustatyta sutarties šalies pareiga, tokios pareigos 
nesilaikymas esminiu sutarties pažeidimu gali būti pripažintas tik konstatavus jo atitiktį CK 6.217 straipsnio 2 

dalyje nurodytiems kriterijams. Ieškovė taip pat kelia teisės klausimą, ar yra pagrindas konstatuoti esminį 

sutarties pažeidimą, kai pagrindinė prievolė pagal sutartį buvo realiai ir tinkamai vykdoma, kai jai vykdyti 

naudojami technologiškai tinkami įrenginiai ir kai keliamas klausimas tik dėl formalumų pradedant naudoti 

naujus įrenginius laikymosi.  

 

22. Atsakovė UAB „Plungės šilumos tinklai“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti 

nepakeistus Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. lapkričio 11 d. nutartį ir 

Plungės apylinkės teismo 2021 m. liepos 12 d. sprendimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:  

 

22.1. VERT yra tiesiogiai atsakinga už energetikos įrenginių eksploatacijos ir prijungimo prie esamų tinklų 
kontrolę (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. 

nutarimu Nr. 1747 patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų 8 punktas). VERT turi 

pareigą kontroliuoti, ar energetikos įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus ir ar jie eksploatuojami 

nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. VERT byloje pateikė atsakymus į šalių pateiktus klausimus ir išsamiai 

pasisakė dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su naujų katilų prijungimu prie esamos šilumos tiekimo 

sistemos bei šių katilų eksploatavimu, VERT išaiškinimais ir į bylą pateikta išvada pagrįstai rėmėsi teismai. 

Ieškovė, manydama, kad VERT nepagrįstai reikalauja, jog naujieji katilai būti prijungti prie centrinės šildymo 

sistemos, teisės aktų nustatyta tvarka galėjo tokį VERT nurodymą skųsti teismui, bet jo neskundė. Ieškovė 

neskundė taip pat ir VERT sprendimų, kuriais ji buvo įpareigota atlikti naujųjų katilų bandomąją eksploataciją 

ir kuriais remiantis naujieji katilai buvo pašalinti iš BALTPOOL sistemos. VERT pagrįstai reikalavo, kad 

naujieji katilai būtų prijungti prie centrinės šildymo sistemos teisės aktų nustatyta tvarka ir neeksploatuojami, 

kol nebus įsitikinta dėl jų saugumo. Teismai pagrįstai vadovavosi VERT išvadomis ir nuomone byloje, nes 
kitu atveju be suderinimo su VERT ir šilumos tiekėju (atsakove) nepriklausomas šilumos gamintojas 

(ieškovė) galėtų statyti naujus šilumos gamybos katilus, renovuoti ir demontuoti senus bei vienašališkai tiekti 

naujais katilais pagamintą šilumos energiją.  

 

22.2. Ieškovė, atlikdama bandomąją eksploataciją, turėjo vadovautis Sąvado VI skyriuje nustatytais reikalavimais. 

Bandomoji eksploatacija gali vykti tik nepriklausomam šilumos gamintojui ir šilumos tiekėjui 

bendradarbiaujant ir iš anksto suderinus bandomosios eksploatacijos planą, atliekamus darbus ir gaminamos 

šilumos kokybinius reikalavimus (Sąvado 57 punktas). Ieškovė, nežinant atsakovei, prijungė naujuosius 

katilus prie šilumos energijos tinklo, gamino šilumos energiją ir pavadino tai „bandomąja eksploatacija“, nors 
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tokie vienašališki ieškovės veiksmais neatitinka nei Sąvade įtvirtintų reikalavimų, nei bendradarbiavimo ir 

kooperavimosi pareigos įgyvendinimo.  

 

22.3. Ieškovė, vykdydama šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, nuo pat pradžių vengė bendradarbiauti su atsakove, 

elgėsi nesąžiningai ir neteikė informacijos, kurią pagal teisės aktų reikalavimus turėjo pareigą teikti atsakovei, 

kaip centrinių šilumos tinklų administratorei. Ieškovė prie centrinės šildymo sistemos savavališkai prijungė 

naujuosius katilus. Ieškovė net po VERT rašto ir atsakovės pranešimo sąmoningai ir sistemingai visą 2020 m. 

gruodžio mėnesį šilumos energiją gamino naujaisiais katilais. Ieškovė nesiėmė veiksmų, kad pašalintų daromą 
pažeidimą, priešingai, šilumos energiją toliau tiekė teisės aktų reikalavimų neatitinkančiais naujaisiais 

katilais. Ieškovės elgesys vykdant šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, nebendradarbiaujant, ignoruojant 

VERT išaiškinimus atsakovei neleido tikėtis, kad ateityje padėtis gali pasikeisti. Ieškovė elgėsi neatsakingai, 

prie centrinės šilumos sistemos prijungusi naujuosius katilus ir atsisakydama teikti informaciją apie šiuos 

katilus atsakovei bei negavusi atsakingų institucijų pažymų dėl naujųjų katilų eksploatavimo, tokiu būdu 

rizikuodama visos šilumos sistemos stabilumu Plungėje. Atsakovė, įvertinusi susiklosčiusią situaciją – 

ieškovės elgesį, VERT išvadas bei vertindama viešojo intereso svarbą, neturėjo kitos galimybės kaip nutraukti 

šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

 

22.4. VERT 2021 m. balandžio 21 d. išvados duomenys patvirtina, kad 2020 m. gruodžio mėnesį ieškovei 

priklausantiems naujiesiems katilams nebuvo atlikta privaloma bandomoji eksploatacija; ieškovė nesikreipė į 

atsakovę dėl sąlygų prijungti katilus; ieškovė gamino ir tiekė šilumos energiją neišbandytais ir teisės aktų 
nustatyta tvarka neregistruotais katilais; po atsakovės įspėjimo ieškovė nepašalino pažeidimo ir toliau šilumos 

energiją gamino naujais katilais. VERT nustatytos ir konstatuotos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė pažeidė 

aktualius teisės aktų reikalavimus, savavališkai prijungdama naujus katilus prie centrinės šilumos sistemos bei 

jais tiekdama šilumos energiją, o tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies 

esminio sutarties pažeidimo kriterijus.  

 

22.5. VERT 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės 

patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad naujas, modernizuotas ar rekonstruotas 

šilumos gamybos įrenginys turi būti patikrintas vadovaujantis Pažymų išdavimo tvarka ir jam išduota 

atitinkama pažyma. Ieškovė dėl naujų katilų nesikreipė į VERT, kad gautų pažymą, kaip tai aprašyta Pažymų 

išdavimo tvarkoje, dėl šios priežasties negalėjo eksploatuoti šių katilų ir prijungti jų prie šilumos energijos 
tinklo. Nepaisydama to, ieškovė gamino šilumos energiją šiais katilais, todėl tokia šilumos energijos gamyba 

laikytina esminiu sutarties pažeidimu, ir dėl jo atsakovė, įspėjusi apie tai ieškovę, nutraukė sutartį.  

 

Teisėjų kolegija  

 

k o n s t a t u o j a :  

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 

 

Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo statuso  

 
23. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis juos 

šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 22 dalis). 

Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas – ūkio subjektas, ketinantis gaminti ir parduoti šilumą šilumos 

tiekėjui (Sąvado 5.2 punktas).  

 

24. Nepriklausomo šilumos gamintojo esminis skirtumas nuo potencialaus nepriklausomo gamintojo yra tas, kad 

nepriklausomas šilumos gamintojas yra gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis juos šilumos 

tiekėjui, ir yra saistomas šilumos pirkimo–pardavimo sutarties įsipareigojimų, o potencialus nepriklausomas 

šilumos gamintojas – tai asmuo, pareiškęs ketinimus ateityje gaminti ir parduoti šilumą ir (ar) karštą vandenį 

šilumos tiekėjui.  

 

25. Ieškovės valdomi šilumos gamybos senieji įrenginiai prijungti prie atsakovės šilumos perdavimo tinklų ir ieškovė 
su atsakove buvo sudariusios šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Todėl, būdama sudariusi su šilumos tiekėja 

šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir pagal ją tiekusi šilumos energiją senaisiais katilais, o naujaisiais katilais 

modernizuodama katilinę, ieškovė veikė kaip nepriklausoma šilumos gamintoja, o ne potenciali nepriklausoma 

šilumos gamintoja. Siekdama prijungti naujuosius katilus prie šilumos tiekėjo tinklų ir parduoti šilumą bei karštą 

vandenį atsakovei kaip šilumos tiekėjai, ieškovė kaip nepriklausoma šilumos gamintoja saistoma šilumos pirkimo–

pardavimo sutarties įsipareigojimų.  

 

Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo įsipareigojimų pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį siekiant 

prijungti naujus šilumos gamybos įrenginius  
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26. Pirmiau nurodyta, kad nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą ir (ar) karštą vandenį gamina ir parduoda 

šilumos tiekėjui būtent pagal sudarytą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 22 

dalis).  

 

27. Prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prijungus Valstybinę energetikos inspekciją prie 

Energetikos ministerijos, taip konsolidavus energetikos sektoriaus reguliavimą ir priežiūrą, nuo 2019 m. liepos 1 

d. veiklą pradėjo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). VERT tvirtina šilumos gamybos ir (ar) 
supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas 

šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos 

energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų (Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalis).  

 

28. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis – tai pagal Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su 

nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo nuostatas šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo 

sudaroma šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią nepriklausomas šilumos gamintojas įsipareigoja ne 

trumpiau kaip vieną šildymo sezoną nepertraukiamai užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią (Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos 

perdavimo tinklais sąlygų sąvado 5.8 punktas).  

 

29. Vadovaudamasis Aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais, šilumos tiekėjas parengia sutartį, kurioje privalo būti 
įtrauktos Apraše nustatytos sutarties sąlygos. Į sutartį, be Apraše nustatytų sąlygų, gali būti įtrauktos ir 

individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios teisės aktams (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-181 patvirtinto Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo 

sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo 3 punktas).  

 

30. Iš nurodyto Šilumos ūkio įstatymo ir jį detalizuojančių poįstatyminių aktų teisinio reglamentavimo išplaukia tai, 

kad Aprašu patvirtintos Standartinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos yra privalomos šilumos 

pirkimo–pardavimo sutarčių šalims: šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant 

asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą (Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). Aprašu 

patvirtintos Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos privalomai įtraukiamos į individualias 

šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo sudaromas šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ir yra šių 
sutarčių sudėtinė dalis. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija išaiškina, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 

pažeidimas yra ne tik tiesiogiai sutartyje įrašytų expressis verbis (pažodine reikšme) sutarties sąlygų nevykdymas 

(netinkamas vykdymas), bet ir iš Šilumos ūkio įstatymo ir jį detalizuojančių poįstatyminių aktų kylančių 

standartinių sutarties sąlygų nevykdymas (netinkamas vykdymas).  

 

31. Aprašu patvirtintų Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais 

sąlygų 9 punkte nustatytos sutarties sudarymo sąlygos asmenų, ketinančių plėtoti šilumos gamybą ir prisijungti 

prie šilumos perdavimo tinklų arba atliekančių bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), atžvilgiu 

yra taikomos mutatis mutandis (Aprašo 10 punktas). Pagal Aprašo 9 punktą, sutartis pagal šį Aprašą sudaroma 

esant šioms aplinkybėms: 9.1. gamintojas yra visiškai pasirengęs šilumos gamybos veiklai: atlikęs poveikio 

aplinkai vertinimą, jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai, ir gavęs visus reikiamus valstybės institucijų 
leidimus, pažymas, atestatus, aktus ir kitus dokumentus, būtinus šilumos gamybos veiklai vykdyti; 9.2. iki šilumos 

tiekimo tiekėjui pradžios tiekėjo nustatyta tvarka atliko ir sėkmingai užbaigė bandomąją eksploataciją (paleidimo 

ir derinimo darbus), kurios rezultatus šalys patvirtina šalių pasirašomu bandomosios eksploatacijos užbaigimo 

aktu; 9.3. gamintojas sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka yra sumokėjęs gamintojo šilumos gamybos įrenginių 

prijungimo prie tiekėjo šilumos perdavimo tinklo išlaidas. 

 

32. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai, 

atliekami prisijungimo darbai ir šilumos perdavimo tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti 

techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų 

sąvado 55 punktas). Nors šioje teisės normoje tiesiogiai nurodyti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo 

prijungiami šilumos įrenginiai, bet, šią normą aiškinant ir taikant kartu su Aprašo 10 punktu, mutatis mutandis tiek 
potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, tiek ir esamų nepriklausomų šilumos gamintojų nauji šilumos 

gamybos įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.  

 

33. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyti reikalavimai taikytini nepriklausomiems šilumos gamintojams, ketinantiems 

plėtoti šilumos gamybą ir modernizuojantiems šilumos gamybos įrenginius. Taigi, minėti reikalavimai taikytini ir 

nagrinėjamos bylos ieškovei, įrengusiai naujus šilumos gamybos įrenginius. Nepriklausomo šilumos gamintojo 

nauji ar modernizuoti šilumos gamybos įrenginiai gali būti paleidžiami ir eksploatuojami pagal esamą šilumos 

pirkimo–pardavimo sutartį, laikantis sutarties sąlygų, arba sudarant naują sutartį joje nustatyta tvarka. Ieškovė 

byloje teigė, kad ji nesiekė sudaryti naujos sutarties naujiems šilumos gamybos įrenginiams eksploatuoti. 
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Nesudarius naujos sutarties, ieškovė ir atsakovė saistomos jų anksčiau sudarytos galiojančios šilumos pirkimo–

pardavimo sutarties sąlygų. Ieškovė visų pirma turi įvykdyti su naujų šilumos gamybos įrenginių prijungimu prie 

atsakovės šilumos perdavimo tinklo susijusius reikalavimus, kaip tai nustatyta Aprašo ir Sąvado pirmiau minėtoje 

tvarkoje.  

 

34. VERT reguliuoja energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą ir atlieka valstybinę energetikos priežiūrą bei 

kontrolę (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). VERT viena iš funkcijų yra Energetikos 

ministerijos nustatyta tvarka kontroliuoti energetikos įrenginių įrengimą (Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 
dalies 24 punktas). Tai apima patikrinimą, pirma, ar energetikos objektas ir (ar) įrenginys įrengtas, pastatytas, 

rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto sprendimus, ar techninio projekto sprendimai 

neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms; 

antra, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių įrengimo, montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo bei 

derinimo darbai; trečia, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal 

paskirtį; ketvirta, pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimą (Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 nutarimu Nr. O3E-231 patvirtinto Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių 

techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo 3.1–3.4 punktai).  

 

35. Įtraukta į bylą išvadą teikianti institucija VERT byloje pateiktoje 2021 m. vasario 18 d. išvadoje pažymėjo, kad 

ieškovė vykdo naujų katilų įrengimą pastate Plungėje, V. Mačernio g. 19, yra įrengiami du nauji 5 MW ir 3 MW 
galios biokuro katilai „Justsen Argus Flex 25+700“. Ieškovė iki 2021 m. vasario 17 d. nėra galiojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka prijungusi naujų įrenginių prie atsakovės valdomos šilumos tiekimo sistemos. 2020 m. lapkričio 

mėn. ieškovė teiktame pasiūlyme nurodė įrenginius, kurių šilumos gamyba ir pardavimas nėra apibrėžti ieškovės ir 

atsakovės šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi, todėl šilumos gamyba ir pardavimas naujais įrenginiais šiuo metu 

nėra galimi.  

 

36. Atsakovė, pagrįsdama vienašališką šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą, esminį ieškovės atliktą 

sutarties pažeidimą motyvuoja tuo, jog ieškovė, pažeisdama teisinį reglamentavimą, prie atsakovės centrinio 

šildymo sistemos tinklų prijungė naujuosius katilus, ieškovė gamino šilumos energiją teisės aktų nustatyta tvarka 

nesutvarkytais šilumos įrenginiais (naujaisiais katilais), o atsakovei pareikalavus per nustatytą terminą naujuosius 

katilus atjungti, ieškovė to nepadarė, atsisakė nutraukti daromą pažeidimą, todėl atsakovė nebegali tikėtis, kad 
ieškovė toliau gamins šilumą teisės aktų reikalavimus atitinkančiais katilais, kad ieškovė ateityje nedarys 

pažeidimų ir tinkamai vykdys prievolę. Taigi, atsakovė nutraukė sutartį dėl Standartinių šilumos pirkimo–

pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo 9, 10 punktų (nutarties 30, 31 punktai) 

pažeidimo. Pirmiau pažymėta, kad standartinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos yra individualių 

šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sudėtinė dalis (nutarties 29, 30 punktai). Todėl standartinių sutarčių sąlygų 

esminis pažeidimas kartu reiškia ir individualios sutarties esminį pažeidimą.  

 

Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo  

 

37. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties 

pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi 
šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai 

numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę; 3) ar 

prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai 

nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė 

sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje 

nustatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 1, 2, 4 dalys).  

 

38. Pagal kasacinio teismo praktiką esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemonė, kuria „išmatuojamos“ 

kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo aplinkybės suteikiant teisę patiems civilinės apyvartos dalyviams (ginčo 

atveju – teismui) spręsti, kaip turi būti vertinamas atitinkamas pažeidimas. Kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties 

neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas 

esminiu. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios 
šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar 

nukentėjusi šalis negavo daugiausia to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar 

nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien 

dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų 

tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties 

sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; 

2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-312-1075/2018, 27 punktas; 2018 m. spalio 10 d. nutartis 
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civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-219/2018, 63 punktas; 2018 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-

484-684/2018, 29 punktas).  

 

39. Teismai, nagrinėdami ginčą dėl sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo, turi atsižvelgti į tai, kad sutarties 

šalys gali naudotis šia teise kaip savigynos priemone nuo kitos šalies veikimo ar neveikimo, kuris pagal savo 

pobūdį iš esmės pažeidžia jų susitarimą ir sukelia tokius padarinius nukentėjusiai šaliai, kad sutarties nutraukimas 

yra adekvatus veiksmas, siekiant nutraukti tokius veiksmus ir išvengti dar didesnių padarinių atsiradimo. 

Esminiam pažeidimui kvalifikuoti reikšmingas ne tik pažeidimo pobūdis, jo tęstinumas, bet ir jo padariniai 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491-684/2015; 2020 m. 

lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283-313/2020, 29 punktas).  

 

40. Ieškovės kasaciniame skunde nurodoma, kad atsakovė dėl ieškovės sutarties vykdymo veiksmų nepatyrė jokios 

žalos ir neatsirado kitų neigiamų pasekmių, atsakovės interesai nebuvo suvaržyti, sutartis buvo vykdoma ir 

ieškovė pajėgi ją vykdyti, be to, prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui. 

Pagrindinė prievolė tiekti šilumos energiją atsakovei pagal sutartį buvo realiai ir tinkamai vykdoma, kai jos 

vykdymui naudojami technologiškai tinkami įrenginiai. Su tokiais kasacinio skundo argumentais nesutiktina dėl 

toliau išdėstytų motyvų.  

 

41. Atsakovė nutraukė sutartį, tai pagrindusi esminiu sutarties pažeidimu (nutarties 36 punktas). Atsakovė nurodė, kad 

ieškovė, pažeisdama teisinį reglamentavimą, prie atsakovės centrinio šildymo sistemos tinklų prijungė naujuosius 
katilus, ieškovė gamino šilumos energiją teisės aktų nustatyta tvarka nesutvarkytais šilumos įrenginiais (naujaisiais 

katilais), o atsakovei pareikalavus per nustatytą terminą naujuosius katilus atjungti, ieškovė to nepadarė, atsisakė 

nutraukti daromą pažeidimą, todėl atsakovė nebegali tikėtis, kad ieškovė toliau gamins šilumą teisės aktų 

reikalavimus atitinkančiais katilais, kad ieškovė ateityje nedarys pažeidimų ir tinkamai vykdys prievolę.  

 

42. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, jį detalizuojančiais Sąvado, Aprašo 

reikalavimais, prie šilumos tinklų prijungiami nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai, atliekami 

prisijungimo darbai ir šilumos perdavimo tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių 

norminių dokumentų reikalavimus, o pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. 

įsakymu Nr. 1-261 patvirtinto Valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 9.6 

punktą rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos 
inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai, atitiktis projektui bei tinkamumo naudoti pagal paskirtį nustatymas 

yra tikrinami VERT atstovų.  

 

43. Sąvado 61 punkte reglamentuota, kad nepriklausomi šilumos gamintojai, atlikę šilumos įrenginių modernizaciją, 

renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), per 30 kalendorinių 

dienų privalo pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją (t. y., be kita ko, šilumos 

įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo tinkamais naudoti dokumentą (statybos užbaigimo aktą), šilumą 

gaminančių įrenginių trumpą charakteristiką, įskaitant, bet neapsiribojant: šilumos įrenginių vardinę šiluminę galią 

(MW); katilus ir t. t.). Taip pat turi būti parengtas bandomosios eksploatacijos (paleidimo ir derinimo darbų) 

planas ir pateiktas derinti šilumos tiekėjui (atsakovei), kaip tai nustatyta Sąvado 57 punkte.  

 
44. Šilumos ūkio, Energetikos įstatymuose ir juos detalizuojančiuose Sąvade, Apraše išdėstytas teisinis 

reglamentavimas nustato, kokia tvarka ir veiksmų seka turėtų būti prijungti (potencialaus) nepriklausomo šilumos 

gamintojo šilumos gamybos įrenginiai prie tiekėjo šilumos perdavimo sistemos. Priešingu atveju šilumos gamyba 

naujais šilumos gamybos įrenginiais, kurių techninės savybės ir tinkamumas būti prijungtiems prie šilumos tiekėjo 

centrinės šilumos sistemos nepatikrinti ir neišbandyti, reikštų, kad šilumos gamyba vykdoma galimai techniškai 

netinkamais ar nesuderinamais ir nepritaikytais prie šilumos tiekėjo šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos 

įrenginiais, tačiau tokiais įrenginiais šilumos gamyba yra negalima, nes prieštarauja Šilumos ūkio, Energetikos 

įstatymų ir juos detalizuojančiuose Sąvade, Apraše įtvirtintam teisiniam reguliavimui.  

 

45. Nurodytas teisinis reglamentavimas, standartinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos, individualios 

sutartys nustato reikalavimus, kad šiluma ir (ar) karštas vanduo turi būti gaminami tinkamais šilumos gamybos 

įrenginiais. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis reguliavimas nėra savitikslis, kadangi šilumos tiekimas vartotojams 
gali būti užtikrintas naudojant tiek tinkamus šilumos gamybos įrenginius, tiek ir tinkamai funkcionuojančius 

šilumos tiekimo tinklus. Todėl turi būti naudojami tokie šilumos gamybos įrenginiai, kurie būtų suderinami su 

šilumos tiekimo tinklais inter alia (be kita ko) nekeltų realios jų sugadinimo tikimybės. Toks suderinamumas 

būtinas, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas šilumos tiekimas vartotojams, gedimų (avarijų) šilumos tiekimo 

tinkluose tikimybės minimalizavimas. Pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarties esmę turi būti patiekta šiluma, 

jeigu ji gaminama šilumos gamybos įrenginiais, kurie yra tinkami ir suderinami su šilumos tiekimo tinklais. Tai, 

kaip laikomasi nurodytų reikalavimų, pagal kompetenciją kontroliuoja VERT. Taigi, pagal sutarties esmę griežtas 

prievolės sąlygų, t. y. nurodytų reikalavimų, laikymasis turi esminės reikšmės sutarčiai, o jų pažeidimas reiškia 
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esminį sutarties pažeidimą, dėl kurio yra pagrindas sutartį vienašališkai nutraukti (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 

punktas).  

 

46. Pagal Šilumos ūkio, Energetikos įstatymus ir juos detalizuojančius Sąvadą, Aprašą, nepriklausomo šilumos 

gamintojo naujų šilumos gamybos įrenginių techniniai parametrai, jų techninis veikimas ir prijungimas prie tiekėjo 

šilumos tiekimo sistemos turi būti suderintas, patvirtintas šilumos tiekėjo ir kontroliuojančios institucijos – VERT. 

Negalimas nepriklausomo šilumos gamintojo naujų įrenginių prijungimas, jų eksploatavimas vien nepriklausomo 

šilumos gamintojo valia, nesant nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo suderinimo, kai naujų 
įrenginių eksploatavimo pradėjimui pagrįstai prieštarauja VERT. Prieš pradėdamas eksploatuoti naujai įrengtus 

šilumos gamybos įrenginius, nepriklausomas šilumos gamintojas turėtų įvykdyti pirmiau nurodytus Apraše 

išdėstytų Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų ir Sąvado reikalavimus.  

 

47. Sutarties šalys gali visais atvejais vienašališkai nutraukti sutartį, jei tokia teisė nustatyta sutartyje (CK 6.217 

straipsnio 5 dalis). Atsakovės teisė vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo buvo nustatyta 

sutartyje, šią teisę atsakovė įgyvendino nutraukdama sutartį.  

 

48. Taigi, Šilumos ūkio, Energetikos įstatymuose ir juos detalizuojančiuose Sąvade, Apraše išdėstytas teisinis 

reglamentavimas, nustatantis, kokia tvarka ir veiksmų seka turėtų būti prijungti (potencialaus) nepriklausomo 

šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginiai prie tiekėjo šilumos perdavimo sistemos. Apraše išdėstytos 

Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygos. Pirmiau 
pažymėta, kad standartinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos yra individualių šilumos pirkimo–

pardavimo sutarčių sudėtinė dalis (nutarties 29, 30, 36 punktai). Ieškovė prie atsakovės šilumos perdavimo 

sistemos tinklų prijungė naujuosius katilus, nesilaikydama sutarties sąlygų. Griežtas sutarties sąlygų ir jų turinį 

atskleidžiančių teisės normų laikymasis turi esminę reikšmę atsakovei, dėl to, ieškovei prijungus naujuosius 

katilus nesilaikant sutarties sąlygų, taip pat neištaisius pažeidimų po daugelį kartų pareikšto atsakovės ir VERT 

įspėjimų ištaisyti padėtį, atsakovė turėjo pakankamą pagrindą nebesitikėti, kad sutarties pažeidimai bus ateityje 

pašalinti, todėl juos vertinti kaip esminius ir dėl šios priežasties nutraukti sutartį.  

 

49. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai teisiškai 

pagrįstai nusprendė netenkinti ieškinio reikalavimo pripažinti 2020 m. rugsėjo 14 d. šilumos pirkimo–pardavimo 

sutarties nutraukimą neteisėtu. Todėl apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).  

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų  

 

50. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi 

išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės 

biudžetą. 

 

51. Atsakovė patyrė 1694 Eur advokato atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą, šių išlaidų 

atlyginimą prašo priteisti iš ieškovės ir pateikė apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Prašomos priteisti 

bylinėjimosi išlaidos neviršija teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 ir Lietuvos advokatūros 
advokatų tarybos pirmininko 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose 

priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 7, 8.14, 8.16 

punktuose nurodytų dydžių. Netenkinus ieškovės kasacinio skundo, iš jos atsakovei priteistina 1694 Eur 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,  

 

n u t a r i a : 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti 

nepakeistą.  
Priteisti atsakovei UAB „Plungės šilumos tinklai“ (j. A. k. 170535455) iš ieškovės UAB „Plungės bioenergija“ 

(j. A. k. 171695726) 1694 (vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt keturis) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.  

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. 

 

 

Teisėjai    Gražina Davidonienė  

Andžej Maciejevski  

Algirdas Taminskas  
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IS-968/693-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO  

NR. I-2223 1 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO  

PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

 

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. 919 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 

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

pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. 

2. Atsižvelgdama į tai, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytu įstatymo projektu sprendžiami 

klausimai, kuriais siekiama užtikrinti svarbius visuomenės interesus, prašyti Lietuvos Respublikos 

Seimą šio nutarimo 1 punkte nurodytą įstatymo projektą svarstyti skubos tvarka. 

3. Įgalioti aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, o jam negalint dalyvauti – aplinkos 

viceministrę Ramintą Radavičienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant minėtą 

įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė 

negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė. 

 

Ministrė Pirmininkė  Ingrida Šimonytė 

   

Aplinkos ministras   Simonas Gentvilas 

 

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

projektuas 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-968/693-II-1-1 priedas 2022-09-19.zip). 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

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 

 

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. 921 

Vilnius 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87223340341011edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87223340341011edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/838281d0341111edb4cae1b158f98ea5
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 

1253, 1254 straipsniais ir 1253, 1254 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui ir 

pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.  

2. Atsižvelgiant į tai, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytu įstatymo projektu sprendžiami 

šiuo metu dėl ekonominių aplinkybių kilę neatidėliotini klausimai, kuriais siekiama užtikrinti 

svarbius visuomenės interesus, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą šio nutarimo 1 punkte nurodytą 

įstatymo projektą svarstyti skubos tvarka. 

3. Įgalioti finansų ministrę Gintarę Skaistę, o jai negalint dalyvauti – finansų viceministrę 

Rūtą Bilkštytę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant šio nutarimo 1 punkte 

nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu finansų viceministrė Rūta Bilkštytė 

negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Finansų ministrė Gintarė Skaistė 

 

Lietuvos Respublikos 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-

968/693-II-1-2 priedas 2022-09-19.zip). 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS 

NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 

21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

 

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. 918 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos 

Seimui. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytu įstatymo projektu sprendžiami 

šiuo metu dėl ekonominių aplinkybių kilę neatidėliotini klausimai, susiję su svarbiais visuomenės 

interesais, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą šio nutarimo 1 punkte nurodytą įstatymo projektą 

svarstyti skubos tvarka. 

3. Įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę, o jai negalint dalyvauti 

– socialinės apsaugos ir darbo viceministrą Martyną Šiurkų atstovauti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu socialinės 

apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja 

socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/838281d0341111edb4cae1b158f98ea5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b858650341011edb4cae1b158f98ea5
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Ministrė Pirmininkė                    Ingrida Šimonytė 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                Monika Navickienė  

 

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-968/693-II-1-3 priedas 2022-09-19.zip). 

 

TN: tn  
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

 

V (RUDENS) SESIJOS 

VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 201 

STENOGRAMA 

 

2022 m. rugsėjo 15 d. 

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai 

J. SABATAUSKAS ir P. SAUDARGAS 

 

IŠRAŠAS 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Gerbiami kolegos, kviečiu užimti darbo vietas. Pradėsime va-

kapernį posėdį. Tai ir darome – pradedame vakapernį Seimo plenapernį posėdį. (Gongas)  

Galime registruotis, jeigu būtų pageidavimų. Sužinotume, ar daug Seimo narių nusiteikę vakaperniam darbui. 

(Balsai salėje) Kol kas. Taip. Tęsime diskusiją dėl rudens sesijos darbų programos. Iš karto anonsuoju, kas bus po to.  

Užsiregistravo 75 Seimo nariai. Taigi netgi tuperme kvorumą, jeigu ką, įstatymams priimti.  

14.00 val. 

14.33 val. 

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2001 (pa-

teikimas) 

Kadangi gerbiamos ministrės M. Navickienės nėra, galbūt gerbiamas S. Gentvilas yra? Yra, jisai sėdi ten, galbūt 

galėtumėte jį pakviesti. Jisai galėtų mums pristatyti 2-3 klausimą – Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 ir 19 straips-

nių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2001. Mes kviesime ministrą gerbiamą S. Gentvilą su kompiuteriu į tribūną. 

Prašom pristatyti klausimą – Aplinkos apsaugos įstatymą. Prašau. 

S. GENTVILAS (LSF). Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininke, už ilgą įžangą, kuper leido atbėgti iki tribūnos. 

Tai vakarykštis Vyriausybės nutapermas, teikiamas Vyriausybės vardu Aplinkos apsaugos įstatymo dviejų straipsnių 

pakeitimas.  

Projekto priežastys yra kelios. Tokie nutapermai arba įstatymai dėl išimčių įvairiems ūkio subjektams daromi vi-
soje Europoje. Neeiliniai laikai, neeilinių sprendimų reikia. Šiuo metu apie 2 tūkst. Įmonių tuper taršos leidimus, apie 

200 – vadinamuosius TIPK’us – integruotus taršos pervencijos leidimus ir tos įmonės ne visada gali reaguoti greitai ir 

taip sparčiai į besikeičiančią energetinę arba kitokią situaciją, blokadas, sankcijas, kaip realus gyvenimas reikalauja. To-

dėl šiuo įstatymo pakeitimu prašoma sukurti galimybes Vyriausybei kai kuriais kitų įstatymų… tai yra Civilinės saugos 

ir Energetikos įstatymų pagrindu paskelbus ekstremaliąsias situacijas taikyti išimtis dėl įmonių taršos leidimų galiojimo, 

o šilumos ūkio atveju savivaldybių taryboms suteikti tokią teisę ir leisti laikinus negaliojimus arba viršijimus ten esan-

čioms šilumos ūkio gamybos įmonėms.  

Projektas buvo aptariamas Vilniaus kontekste kaip galima alternatyvi arba tamsiausio scenaperjaus priemonė Vil-

niaus šilumos ūkiui, tačiau ši išimtis galioja ir kitiems projektams. Pavyzdžiui, greitai persiorientuoti „Orlen Lietuva“ 

yra prašiusi kai kurių išimčių, nes reikėjo persukti srautą ir teikti pagalbą Ukrainai vežant kai kuriuos naftos produktus. 

Taip greitai taršos leidimai nėra pakeičiami, todėl kartais išskirtinės sąlygos tuper būti suformuotos. Kita vertus, yra pa-
vyzdžių Klaipėdos uoste, kai sankcijų paveiktos įmonės iš esmės tuper persitvarkyti savo taršos ir kitus leidimus.  

Projektas derintas su daugeliu institucijų skubos tvarka. Prašom jį svarstyti taip pat skubos tvarka. Mielai atsaky-

čiau į klausimus. Nenoriu užimti daug laiko, nes nėra didelės apimties įstatymas.  

PIRMININKAS. Gerai, dėkoju. Pirmoji klausia L. Girskienė. Prašom. Nematau. Taip, prašom.  

 
 Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – 

Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b858650341011edb4cae1b158f98ea5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87c127b0359711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=38&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
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L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Laba diena. Ministre, tikriausiai po šio teikimo turėsite eiti išpažinties, aš taip įsivaiz-

duoju. Jūs, kaip žaliojo kurso entuziastas, teikiate tokius pasiūlymus. Tačiau mano klausimas būtų toks: kaip jūs įsivaiz-

duojate, kas yra ekstremalioji situacija energetikos srityje?  

S. GENTVILAS (LSF). Tai nėra džiaugsmingas projektas. Išimtys tuper būti numatomos ekstremaliųjų situacijų 

atveju. Ekstremaliosios situacijos skelbiamos pagal du įstatymus, tai yra Civilinės saugos ir Energetikos įstatymus. Tos 

išimtys ir sąlygos yra ten aprašytos. Šiuo atveju ne aplinkos ministras reglamentuoja, kada susidaro ekstremalioji situa-

cija civilinės saugos arba energetikos srityse.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausia gerbiamas J. Razma. Prašom.  
J. RAZMA (TS-LKDF). Gerbiamas ministre, ar čia yra projekte pakankamai apgalvota, kad tas įstatymas būtų 

pritaikytas tik neišvengiamam taršesnio kuro kūrenimui, kai priešingu atveju gali labai išaugti energetikos kainos? Ar 

tuo įstatymu negalės pasinaudoti kokie nors kiti teršėjai, kai bus toje savivaldybėje, kur yra paskelbta ta ekstremalioji 

padėtis?  

S. GENTVILAS (LSF). Iš tikrųjų jūsų klausimas yra teisingas, ar nebūtų piktnaudžiaujama, pavyzdžiui, skelbiant 

savivaldybės ekstremaliąsias situacija tiesiog siekiant ekonominės naudos. Manau, kad mūsų konsultacijose su Vidaus 

reikalų ministeperja yra apibrėžimai, kada skelbiama ekstremalioji situacija savivaldybės lygmeniu arba valstybės lyg-

meniu. Aišku, visada percedentai suformuoja atvejus, tad priėjome irgi prie išvados, kad reikėtų tikslinti Civilinės sau-

gos įstatymą, kad užkirstume galimus piktnaudžiavimus, kai grynai dėl ekonominių interesų. Bet šiuo atveju yra, reikia 

irgi įvardinti tiesiai šviesiai, jau nebeprieinama kaina kai kuris energetinis kuras tiekiamas, todėl kainos neprieinamumas 

irgi yra ekstremalioji situacija.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduos gerbiama L. Nagienė. Prašom.  
L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Gerbiamas ministre, suprantama, sukelia situaciją, tai yra 

kainos, tai yra pats pagrindas mūsų viso šilumos ūkio šis taršos… Bet mane labiausiai jaudina, kas vykdys kontrolę. 

Kaip ir pasakė gerbiamas J. Razma, ar kai kas nepasinaudos būtent, kad iš tikrųjų šiandien jis nebūtų pripažintas ir jam 

nebūtų būtinybės, bet jis pasinaudos to įstatymo pataisa. Kas vykdys kontrolę, jeigu jis neturės taršos leidimo, o jis vis 

dėlto jau kūrens mazutą ir panašiai, ir kitos priemonės bus pritaikytos. Ačiū. 

S. GENTVILAS (LSF). Visų pirma tai ekstremalios situacijos vadovais, šiuo atveju šilumos ūkio gamybos atžvil-

giu, galėtų būti savivaldybės administracijos direktorius, o Vyriausybėje – tai energetikos ministras, jeigu tai būtų ener-

getikos klausimai. Jeigu civilinės saugos klausimai, tai greičiausiai Vidaus reikalų ministeperjos atstovas.  

Jie yra atsakingi už tų išimčių suteikimą. Bet, nepaisant to, visada yra atliekama priežiūra Aplinkos apsaugos 

agentūros, Aplinkos apsaugos departamento. Mes kalbame apie tai, kad mes tuperme turėti tuos instrumentus. Valstybė 

jų šiuo metu netuper. Pažvelkime į Estiją dėl tų pačių aptapernėjamų skalūninių naftos dujų ir kitų, tai jie taiko tą patį 
mechanizmą, tai išimčių taikymas ar kuro neprieinamumas, ar kaina, neįperkamumas, tai yra vieni iš faktorių, kurie Es-

tijoje naudojami iš esmės jau daug mėnesių. Žinoma, kad komitetuose turėtų būti aptarta, kaip išvengti piktnaudžiavi-

mo, bet sutikite, neeilinėje situacijoje reikia turėti pasirengus išimčių taikymo tvarką. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduos K. Mažeika. Prašom.  

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pirmininke. Iš tiesų klausimas keistas. Jūsų matymas šioje tribūnoje ir šio klausimo 

pristatymas. Taršos klausimą permetėte susisiekimo ministrui, tai turbūt logiška, kad čia turėtų stovėti energetikos mi-

nistras ir bandyti kažkaip įtikinti parlamentarus, kad jūs nuleidęs galvą padėsite per kitas vietas sumažinti tą taršą. Bet 

yra, kaip yra. 

Iš tiesų manęs neįtikina jūsų pasakymas, kad kainos neprieinamumas yra ekstremali situacija. Jeigu mes kalbame 

tik apie mazutą, tai kodėl nuskriaudžiame tuos, kurie naudojasi ne centriniu šildymu, o individualiai, kur ministeperja 

tikrai galėtų stipriai padirbėti. Kalbu apie, tarkime, tą patį biokurą, granules, malkas, nes žinant, kad granulių kaina jau 
beveik 500 eurų šiandien, tai turbūt čia to ekstremalumo yra tikrai ne mažiau, negu tiems, kurie šildosi būtent centrali-

zuotai, žinant, kokia yra malkų kaina, jau beveik 150 eurų. Lygiai taip pat kaimuose, kur yra mažos žmonių pajamos, tai 

turbūt yra šokas ir didžiausias iššūkis. Ką ministeperja rengiasi padaryti šiuo klausimu, be to, kad būtų įpareigota urėdi-

ja pagaminti apie 20 % biokuro, kur panašu, kad jie tą daryti pradės tik kitam šildymo sezonui. Tai kaip bus su tais 

žmonėmis, kurie savo jėgomis galėtų pasiruošti malkų ar kitokio kietojo kuro, kas iš tiesų ministeperjai nekainuotų, ir 

būtų tos taršos mažiau negu kūrenant mazutą. Ačiū. 

S. GENTVILAS (LSF). Truputį sudėtinga atsakyti į jūsų klausimą, bet namų ūkiuose niekas nedegina mazuto, 

raudonąjį dyzeliną galbūt degina, galbūt degina anglis. Visą kuro tiekimą užtikperna rinka. Šiuo atveju urėdija didžiuo-

sius šilumininkus aprūpins tiesiogiai dalyvaudama ir penktadalį malkų, ir pluoštinės medienos patiekdama tiesiogiai per 

„Baltpool“, dalyvaudama šilumininkų aukcionuose. Tai turbūt tiek. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduos gerbiamas E. Pupinis. 

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Gerbiamas ministre, man nėra šiek tiek aišku dėl apyvartinių taršos leidimų. Iš 
tikrųjų kaip ši sistema bus paveikta, nes kai kas turbūt iš to nemažai išlošdavo, kuomet tvarkydavo savo ūkyje, ir iš tų 

apyvartinių taršos leidimų jie užsidirbdavo. Kaip dabar bus, kuomet mes patys leidžiame tam tikrą taršą? Šiuo atveju ar 

nenutrūkta perkyba ir apskritai ar tie apyvartiniai taršos leidimai, kurie buvo sukonstruoti, tuper kokią nors prasmę? 

Ačiū. 

S. GENTVILAS (LSF). Jie tuper labai didelę prasmę dėl to, kad Lietuva yra naudos gavėja. Lietuvos įmonės stip-

riai sumažino savo taršą, tuper daug atliekamų taršos leidimų, parduoda juos per biržą ir stipriai užsidirba iš tų taršos 

leidimų. Yra keletas įmonių, kurios nesugebėjo sumažinti taršos, dėl to vis dar tuper jų prisipirkti. Visos priemonės, ku-

rias Aplinkos ministeperja… Iš esmės paleidžia renovaciją, saulės jėgainės, šilumos siurbliai, elektromobilių skatini-

mas, paspirtukų, dviračių pirkimas yra būtent iš tų aplinkos taršos leidimų pajamų. Čia yra didieji teršėjai Europoje. Yra 
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tų, kurie degina iškastinį kurą, kurie sumoka tuos pinigus, ir mes galime iš esmės gauti tas pajamas per įvairius fondus. 

Tai šiuo metu yra bandoma padaryti aplinkos taršos mokesčius kaltaisiais už kuro kainas, bet iš esmės tik 7 % galutinės 

kainos yra aplinkosauginiai taršos mokesčiai Europos Sąjungos mastu. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Ir paskutinė klausia gerbiama A. Širinskienė. Prašau. 

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Aš gerokai nustebusi. Skaitau tą projektą, ir iš tikrųjų situacija labai kuriozinė, nes 

taip, kaip jūs suformulavote, tai teršti jūs leisite esant bet tokiai valstybės lygio ekstremaliai situacijai. Savivaldybės ly-

gio ekstremalios situacijos atveju jūs dar sugebėjote nurodyti, kad tuper būti susijusi su energetika, bet valstybės lygiu 

ekstremaliai situacijai bet kokiai, pavyzdžiui, jeigu dėl kovido pandemijos buvo valstybės lygio ekstremali situacija. 
Man tikrai tos formuluotės yra labai keistos, nebent jūs kokius typermus tuperte, kad Alytuje po padangų gaisro buvo 

mažesnis kovidas, tai tada aš matyčiau tokios formuluotės logiką.  

S. GENTVILAS (LSF). Šiuo atveju išimtis konkrečioms įmonėms arba ūkio veiklai teiks ekstremalios situacijos 

vadovas. Kiekvienas sprendimas vis tiek turės būti pagrįstas tiek savivaldybės lygiu, tiek Vyriausybės lygiu. Aš manau, 

niekas nenoper viršyti išmetimų ir daryti to kažkokia eiline tvarka. Visuomenė yra brandi, reikalauja, kad tik ekstrema-

liais atvejais būtų kas nors daroma.  

Bet, sutikite, šiuo metu nėra galiojančios tvarkos, ir paprastą taršos leidimą, poveikio aplinkai vertinimo, atrankos 

išvadą gauti reikia dviejų su puse mėnesio. Tai per tą laiką gali ir žmonės sušalti, ir produkcija nenukeliauti, kur reikia. 

Na, mes tuperme turėti tas išimtis, kurios leistų greitai išspręsti ir nepastatyti aplinkos ministro ar kokios institucijos va-

dovo prieš įstatymą pažeidžiant jį, o po to kažkada retrospektyviai atsakant asmeniškai. Man atrodo, tos išimtys yra ra-

cionalios, jos nėra dėl vieno atvejo. Na, turbūt turėtų būti atsakyta komitete tolesnėse diskusijose.  

PIRMININKAS. Dėkoju, gerbiamas ministre. Dabar motyvai už, prieš. Gerbiamas J. Jarutis kalbės už. Prašau.  
J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Situacija tikrai nestandartinė, ekstremali ir reikia ieškoti viso-

kiausių būdų, kaip apsirūpinti pigesne šiluma, pigesne elektros energija. Nepaisant tam tikrų abejonių, teisingų kolegų 

abejonių dėl galimai padidėjusios taršos, aš tikiu, kad tas sprendimas bus tikrai ne ilgalaikis, o laikinas. Bet dabar reikia 

užkurti viską: anglis, mazutą, senus batus (juokauju) ar dar iš ko galime išgauti kaloperjas, kad suktųsi elektros turbi-

nos. Bet dar noriu gerbiamo ministro paprašyti, kad būtų atšauktas tam tikras reikalavimas, kada žmonės keičia, sakyki-

me, savo anglinį pečių keičia į ekologišką granulinį, kad nebūtų reikalavimo būtinai išpjauti ir išmesti tą seną objektą. 

Dabar tas pavyzdys rodo, kad visada reikia turėti alternatyvą. Tai tiesiog būtų toks prašymas, kad ateityje būtų įvertinta. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Prieš kalbės K. Mažeika. Prašau. 

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū. Tikrai keista iš kolegų žaliųjų atstovo girdėti, kad reikia deginti batus ir viską, kas 

dega, tikrai gal juokavo, taip. Iš tiesų nesu prieš mažesnes energetikos kainas, bet tas nesąžiningumas ir tai, kad katili-

nės, kurios degina atliekas, ar tos, kurios degins biokurą, turės mokėti už apyvartinius taršos leidimus, tai reiškia, kad 
jos taps mažiau konkurencingos ir deginti mazutą bus pigiau ir labiau apsimokės. Dėl to, kad dviem ar trims miestams, 

daliai žmonių būtų padėta išspręsti problemas, eiti lengviausiu keliu, manau, tikrai nėra ambicingas tikslas. Iš aplinkos 

ministro tikėtis tokio projekto, kuris tuper gana daug spragų, labai keista.  

Todėl tikrai siūlau kolegai patobulinti šį projektą ir bent jau išplėsti galimybes, kad tiek mazutą kūrenančioms ka-

tilinėms, tiek galbūt ir biokuro katilinėms, ir žmonėms individualiuose namuose, kurie kūrens brangiai nupirktas mal-

kas, kad ir jiems būtų tam tikra lengvata ir nereikėtų mokėti tų papildomų kad ir kelių procentų PVM. Iš tiesų turbūt yra 

platesnė diskusija ir nesinorėtų apsistoti tik prie tos siauros žmonių grupės, kur iš tiesų tas kuras tikrai padarys reikšmingą 

poveikį tų pačių miestuose gyvenančių žmonių sveikatai, nes didžiausios koncentracijos miestuose ir siūloma naudoti 

mazutą, kur tiek pats ministras ne vieną typermą pristatęs, kad iš tiesų tų miestų žmonėms ir taip didžiulis poveikis svei-

katai. Tikrai norėtųsi platesnio projekto ir tikrai šiuo atveju raginu kolegas susilaikyti, o ministrą padirbėti, įvertinti vi-

sas galimybes plačiau ir ateiti su tikrai parengtu, labiau visų žmonių problemas apimančiu projektu. Ačiū. 
PIRMININKAS. Dėkoju. Pažiūrėję mūsų posėdį žmonės tikrai ims batus kūrenti. Gerbiami kolegos, balsuosime 

numatytu metu. 

14.51 val. 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas Nr. XIVP-2000 (pateikimas) 

Dabar darbotvarkės 2-2 klausimas – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projek-

tas Nr. XIVP-2000. Gerbiamą ministrę M. Navickienę kviečiu į tribūną pateikti įstatymą. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū, gerbiamas pirmininke. Gerbiamieji kolegos, noriu pristatyti jums Pi-

niginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projektą. Jis yra drauge su kitomis Vyriausybės siū-

lomomis priemonėmis, susijusiomis su energijos išteklių kainos amortizavimu Lietuvos gyventojams. Galbūt tiktai pradė-

dama pristatyti patį projektą norėčiau priminti, kas jau buvo padaryta dėl to, kad šildymo kompensacijomis galėtų pasi-

naudoti didesnis kiekis Lietuvos gyventojų: buvo padidintas valstybės remiamų pajamų dydis dar birželio mėnesį, taip 
pat valstybės remiamų pajamų įtaka namų ūkiams skaičiuojant paramą, kurią gali gauti gyventojai ir kaip šildymo kom-

pensaciją. Vienišam asmeniui iš pajamų tokiu būdu yra atskaičiuojamas 441 euras, o šeimai – po 294 eurus už kiekvie-

ną šeimos narį. Taip žmonėms paliekama didesnė pajamų suma. Iš likusios sumos šeimos ar vienišo asmens namų ūkio 

atskaičius valstybės remiamų pajamų dydžius, kuriuos išvardinau, ne daugiau nei 10 % pajamų gali būti sumokama už 

šildymą nepaisant to, kokia tuo metu yra šildymo kaina.  

Šia galimybe, būsto šildymo kompensacija, gali pasinaudoti ne tiktai nepasiturintys Lietuvos gyventojai ar negalią 

turintys vieniši, bet ir tie, kurie uždirba vidutines pajamas. Esame apskaičiavę, kad dviejų asmenų šeima, auginanti du 

vaikus, gyvenanti 70 kvadratų plote, už šildymą neturėtų sumokėti daugiau nei 45 eurus, nepaisant to, kokia yra šildy-

mo kaina.  
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Taip pat labai svarbu, kad ne tik centrinio šildymo būdu besišildantys savo namus šią kompensaciją gali gauti, bet 

ir tie, kurie šildosi namus elektra, taip pat malkomis, anglimis ar kita forma.  

O šis įstatymo projektas palengvina situaciją dirbantiems žmonėms kreiptis dėl kompensacijų, nes iki šiol buvo 

galima kompensaciją užsitikrinti tik 3 mėnesius, o po to reikėdavo iš naujo kreiptis į savivaldybę pervertinti savo paja-

mas ir tada gauti kompensaciją dar 3 mėnesiams. Šiuo įstatymo projektu siūlome, kad dirbantys asmenys galėtų gauti 

šildymo kompensaciją 6 mėnesiams, tai yra visam šildymo sezonui, o kreiptis dėl šildymo kompensacijos būtų galima 

dar šildymo sezonui neprasidėjus. Toks pakeitimas. Kviečiu palaikyti ir esu pasiruošusi atsakyti į jūsų, gerbiami kole-

gos, klausimus.  
PIRMININKAS. Dėkoju. Norės keletas Seimo narių paklausti. Pirmas – gerbiamas A. Gedvilas. Prašau. 

5. GEDVILAS (DPF). Ačiū, pirmininke. Džiugu, kad ministeperja mažina biurokratiją, kartu taupo ir 

valstybės resursus. Tikiu, kad ministeperjai pavyks tinkamai iškomunikuoti, kad kuo daugiau žmonių 

galėtų pasinaudoti šita nauja tvarka.  

Pasinaudodamas proga ministrės norėčiau dar paklausti, gal praklausiau ar jūs nesakėte, koks konkrečiai skaičius 

galės pasinaudoti šia nauja tvarka ir ar priklauso, kokiuose būstuose jie gyvena ir kokį šildymo būdą tuper? Ačiū. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū, kolega, už klausimą. Nepriklauso nuo to, kokiame bute gyvena – ar 

nuosavame name, ar daugiabutyje, nepriklauso nuo to, kokia forma šildosi. Visiems gyventojams ši kompensacija gali 

priklausyti.  

Dabar apie skaičius. Praėjusį šildymo sezoną, jau kai kainos ūgtelėjo, tikrai didesnis kiekis žmonių kreipėsi dėl 

šildymo kompensacijos. Mes fiksavome apie 60 % augimą besikreipusiųjų ir turėjome apie 243 tūkst. Unikalių šildymo 

kompensacijų gavėjų. Manome, kad dėl dabartinio pakeitimo ir tiek dėl komunikacijos, tiek galbūt dėl kitų priežasčių 
daugiau žmonių žinos, jog gali kreiptis dėl šios kompensacijos, apie 20–30 % galėtų augti šis skaičius šiam šildymo se-

zonui. Žinoma, iki galo negalime būti tikper, kiek žmonių kreipsis, bet maždaug taip skaičiuojame pagal savo formulę.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduos gerbiamas L. Kukuraitis. Nėra jo. Tada gerbiamas T. Tomilinas. Irgi 

nematau. Gerbiama A. Kubilienė.  

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, posėdžio pirmininke. Gerbiama ministre, kokios konkrečios aplinkybės nulėmė, 

kad šiandien svarstomas vieno straipsnio pakeitimas vakar dar pirmoje dienos pusėje buvo neregistruotas? Ar ministe-

perja nebuvo apsisprendusi, kaip tiksliai ketina keisti įstatymo nuostatas? Ačiū. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ne, tikrai ne dėl šios priežasties. Galbūt todėl, kad Vyriausybėje šitas projektas 

buvo apsvarstytas visai neseniai, su tuo buvo susijęs vėlesnis registravimo terminas. Matyt, tiktai tokie įgyvendinimo 

klausimai, kad sprendimai pirma priimami Vyriausybėje ir iš karto buvo įregistruotas projektas Seime.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduotų gerbiamas A. Sysas, bet jo lyg ir nėra. Taip? Tuomet gerbiama 
R. Baškienė. Prašom. 

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dėkoju. Išties, ministre, labai vertinu jūsų pastangas spręsti žmonių problemas. Dėkoju 

ir ministeperjai. Tai matyti, mes komitete išties pastebime tokį geranorišką požiūrį ir jūsų tikslą, kad kiek įmanoma dau-

giau žmonių būtų informuota apie priimtus įstatymus. Deja, didelė dalis tos informacijos netuper ir nepasiekia. Sakykite, 

galbūt per savivaldą, per jūsų viešinimo priemones bus įmanoma tai padaryti? Kiek pastebėjau, jūs jau tai darote.  

Ir dar vienas trumpas klausimas. Ar iš tiesų yra problema? Į mane kreipėsi žmonės, dirbantys pagal verslo liudiji-

mus, jie teigia, kad negauna paramos, būtent šitos kompensacijos.  

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū. Šiaip jeigu žmogus savo pajamas pagrindžia, trijų mėnesių pajamas, 

tikrai gali gauti. Dabar kalbant apie komunikaciją, mes patys iš ministeperjos pusės ketiname žengti dar papildomą 

žingsnį ir informuoti tuos pensinio amžiaus žmones, kurie pensijas į namus vis dar gauna grynaisiais per paštininkus. 

Lietuvos paštas juos pasiektų su papildoma informacija, tokią sklaidą turbūt planuotume. Taip pat nepaliausime ir per 
savivaldybes, per socialinius darbuotojus šią žinią skleisti. Pagrindinis dalykas, kiek dabar susiduriame, kad tie žmonės, 

kurie šildosi, pavyzdžiui, malkomis arba kokia nors kita forma nei centrinis šildymas, dujos ir panašiai, nežino, jiems tų 

klausimų vis kyla, kad čia man niekas nepriklauso. Bandome ieškoti ir standartinių, ir nestandartinių būdų, kaip žmo-

nėms paaiškinti, kad tikrai savivaldybės tuper metodikas, paskaičiuoti tų pačių malkų vidutiniai įkainiai ir pagal jų gy-

venamojo ploto normatyvą priklauso kompensacija. Tikrai kviečiu talkon, padėkite skleisti šią žinią, kad galėtume kuo 

geriau pasiekti Lietuvos gyventojus. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausimą užduos gerbiama L. Nagienė. Prašom. 

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininke. Gerbiama ministre, iš tikrųjų į dalį klausimo man 

atsakėte. Tą biurokratiją jūs jau stengiatės mažinti. Aš manau, kad nereikalingos sąskaitos. Dažnai nusiperka tų malkų 

ar patys pasiruošia iš kur nors, iš kokio nors kaimyno gauna lengvatinėmis, sako, vis tiek reikalauja kai kurie skyriai, 

kai kurie rajonai net ir sąskaitų. Žinote, labai sudėtinga tam kaimo žmogeliui dar surinkti popierius. Tai čia labai dėkin-

ga už tą paaiškinimą.  
Bet mane dar vienas klausimas jaudina. Šiandien mes kalbame apie šildymą, kitą kartą galbūt kalbėsime ir apie 

vandenį. Jūs jau tikriausiai žinote, kad energetinis šokas yra ne tik dėl šildymo. Dabar išeina, kad kainos vėl kils 40 %, 

vandens kainos. Kaip tokiu atveju mes galėsime padėti savo gyventojams, ar apie tai kalbėjote? Ačiū. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū. Taip, dėl tų pirkimo dokumentų nereikalavimo neprivalo pateikti tų 

sąskaitų faktūrų, įrodančių įsigijimo išlaidas. Bet atskirais atvejais savivaldybės gali paprašyti, jeigu galvoja, kad yra 

kokie nors galimo piktnaudžiavimo atvejai ar dar kokie nors, turbūt būna įvairių situacijų. Bet iš principo sąskaitų nerei-

kia, nes yra tam tikper normatyvai ir kainos, ir būsto plotas, pagal tai gali paramos dydis būti išvestas.  
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Karšto vandens kompensacija, kaip žinote, irgi yra galima, ji yra gaunama drauge su socialine parama. Kol kas 

reikia žiūrėti, kaip atrodys tos visos kainos ir dinamika ir ar reikia kokių nors papildomų sprendimų, bet vanduo yra 

kompensuojamas taip pat.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Ir paskutinį klausimą užduos gerbiamas K. Masiulis. Prašom.  

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pirmininke. Ačiū, gerbiama ministre, už gražias idėjas. Aš noriu paklausti taip, į 

mane irgi kreipėsi žmonės ir aš nemoku atsakyti, prisipažinsiu, nes nelabai žinau tuos niuansus, jie yra painoki. Tarki-

me, klausia, mamytės uždarbis 900 eurų, ji viena augina vaikutį, buto plotas yra toks ir toks. Ji sako: jai nepriklauso, ji 

negauna, ji kažkur kreipėsi, jai atsakė. Aš neturiu, ką pasakyti. Gal jūs galite duoti mums lenteles, padėti mums, kad 
mes gautume tam tikrą paruoštuką, kur būtų lentelėse pasakyta – mamytė su vienu vaiku, su dviem vaikais, ar šeima, 

kaip jūs sakėte, su dviem vaikais. Mes matydami tas lenteles galėtume žmonėms, kai konkrečiai parašo, ar jiems pri-

klauso… Ar įmanoma padaryti tokią pagalbą mums?  

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū, gerbiamas kolega. Yra tokios šabloninės lentelės, bet aš noriu pri-

minti, kad pats kompensavimo mechanizmas priklauso ne tik nuo šeiminės padėties, išskyrus tai, ar vienišas žmogus, ar 

ne, bet ir nuo gaunamų pajamų, tai yra kad pajamos, kurias žmogus gauna… Tarkime, tie patys 900 eurų, jeigu žmogus 

gyvena vienas ir yra vienišas, iš tų 900 eurų yra išskaičiuojama 441 euras, tai yra valstybės remiamų pajamų dydis, ir 

iš tos likusios žmogui pajamų sumos jis negali išleisti daugiau nei 10 % šildymo sąskaitai padengti. Aš labai raginčiau 

kiekvieną tokį žmogų, kuris nežino, pasinaudoti galimybe ne tik kreiptis dėl šildymo kompensacijos, bet ir pasinaudoti 

labai patogia skaičiuokle, kuper yra www.spis.lt, ten suvedus savo pajamas, savo šeimos ūkio sudėtį, būsto plotą, gali pa-

siskaičiuoti, ar priklauso kompensacija, koks būtų jos dydis, tada kitas žingsnis galėtų būti jau kreiptis ir jos paprašyti. 

O lenteles tuperme, pasidalinsime su visais kolegomis.  
PIRMININKAS. Dėkojame gerbiamai ministrei. Dabar jau motyvai. Už kalbės gerbiamas V. Mitalas. Prašom.  

V. MITALAS (LF). Ačiū, gerbiamas pirmininke. Čia, atrodo, sprendimas yra paprastas, bet jis nėra prastas, nes iš 

savo darbo savivaldybėje patirties, kuruojant socialinius klausimus, žinau, kaip kartais yra sunku sukonstruoti progra-

mas, kurios peržengia kalendopernius biudžetinius metus ir kiek ten reikia įveikti įvairiausių vidinių kliuvinių tam, kad 

tokios programos veiktų. Bet man atrodo, einame teisingu keliu ir vis dėlto tuperme žmones labiau informuoti, stengtis 

dar labiau informuoti apie priklausančią socialinę paramą, ypač šiuo laikotarpiu. Bet taip pat tuperme įvertinti tai, kad 

žmonės ir žinotų apie gaunamą paramą, ir kartais, kaip pasakyti, neužmirštų, kad tai yra dalykas, kuris gali būti tiesiog 

kaip duotybė. Vis tiek tai yra mokesčių mokėtojų pinigų rezultatas, tam tikrų programų rezultatas. Tas orus žinojimas 

apie įvairias programas yra labai reikalingas ir labai siektinas. Aš tikiuosi, kad mes, dalindami socialinę paramą, kurda-

mi įvairias programas, to nepamiršime, ši programa, šis sprendimas yra dalis to supratimo, todėl kviečiu palaikyti.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Prieš kalbės gerbiamas V. Valkiūnas. Prašom.  
V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū. Ką galima pasakyti? Ministrė, ši ministrė, ir ministras S. Gentvilas iš nevilties čia 

teikia pasiūlymus, galvoja, kad išgelbės I. Šimonytės Vyriausybę, bet tas išgelbėjimas neateis, nes reikia perboti laisvąją 

rinką, tą daro ir kitos valstybės. Nes tas (…), čia sakoma, duos į biržą, o iš biržos į Italiją išvažiuos, laisvoji rinka, nes 

ten „Nord Pool“ trukdo, ten kitos kliūtys. Todėl kol nebus apperbojama laisvoji rinka… Bet, matote, valdantieji negali 

be laisvosios rinkos. Todėl reikia formuoti kitą koaliciją, kitą Vyriausybę, nes ši Vyriausybė, taip sakant, jau atėjo į ak-

lavietę. Čia iš desperacijos teikia. Galima palaikyti, bet čia toks paskutinis patepimas. Ačiū. 

PIRMININKAS. Dėkui. Gerbiamas Valdemarai, daugiau vilties reikia. Daugiau vilties. 

15.06 val. 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1253, 1254 straipsniais ir 1253, 1254 straipsnių 

pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2005 (pateikimas) 

Gerbiami kolegos, dar spėsime padaryti vieną pateikimą iki balsavimo. Gerbiama finansų ministrė G. Skaistė ga-
lėtų pateikti mums 2-2 klausimą – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo keleto straipsnių pakeitimo projektą Nr. XIVP-

2005. (Balsas salėje) Ne tą? Gerai, gerai perskaičiau. Prašom. 

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Laba diena. Noperme pristatyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimą. Juo re-

guliuojamos centralizuotai tiekiamo šildymo kainos kompensacijos. Pagal dabartines tendencijas kuro, kuris yra naudo-

jamas centralizuotai tiekiamam šildymui, kainos išlieka aukštos ir kai kurios iš jų paaugo nuo praėjusio šildymo sezono, 

tiek dujų, tiek biokuro. Noperme pritaikyti praktiką, kuper buvo taikyta praeitą šildymo sezoną, tai yra kompensuoti 

lengvatinį 9 % pridėtinės vertės mokesčio taperfą iki nulio centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjams.  

Žiūrint į kitus šildymosi būdus, jiems pritaikytos priemonės galioja sulig kalendoperniais metais. Tarkime, dujų ir 

elektros kainos dedamosios kompensavimas galioja iki metų pabaigos, tas, kuris yra nustatytas. Nauja kompensacija 

tiek už dujas, tiek už elektrą bus nustatyta nuo sausio 1 dienos 2023 metų biudžetu, o dėl centralizuotai tiekiamos šilu-

mos kainų noperme pasiūlyti sprendimą nuo šildymo sezono.  

Hoperzontalaus sprendimo, kuris yra pasiūlytas dėl dujų ir elektros, vienodai kompensuojant dalį kuro kainos, pri-
taikyti centralizuotai tiekiamam šildymui neįmanoma tiesiog todėl, kad situacija savivaldybėse yra labai skirtinga, savi-

valdybės naudoja skirtingas kuro rūšis ir kainos kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingos. Todėl vienintelis hoperzontalus 

sprendimas, kuris šioje situacijoje būtų pritaikomas panašiai vienodai visiems, yra pridėtinės vertės mokesčio lengvata.  

Manome, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvatos taikymas rinkoje, kur kainos yra reguliuojamos, yra taikli 

lengvata, nes ji visa apimtimi pasiekia gyventojus, kitaip nei situacija, kuomet kainos nėra reguliuojamos. Šis sprendi-

mas yra bendro paketo, skirto šildymo sezonui, dalis, tai yra kur savivaldybėms nustatyta galimybė naudoti pigesnį ku-

rą, taip pat kompensacijų tvarkos supaprastinimas ir pridėtinės vertės lengvatinio taperfo kompensavimas.  

http://www.spis/
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Siūlome, kad šis sprendimas galiotų dar du šildymo sezonus. Tikėtina, kad kuro kainos dar kurį laiką bus aukštos, 

todėl siūlome, kad įsigaliojimas būtų nuo šių metų spalio 1 dienos iki kitų metų balandžio 30 dienos ir taip pat dar kitą 

šildymo sezoną, tai yra nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.  

Jeigu kainos bus pagal prognozes, kurios dabar yra sudarytos, tikėtina, kad biudžeto netekimas pirmąjį šildymo se-

zoną bus apie 54 mln. eurų, antrąjį šildymo sezoną – apie 57 mln. eurų. Tačiau tai yra tiesiog prielaidos, viskas priklausys 

nuo to, kokios bus realios kainos ateinantį šildymo sezoną. Šie sprendimai bendrai paėmus biudžetui galėtų kainuoti apie 

111 mln. eurų. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Jūsų noper paklausti keletas Seimo narių. Gerbiama I. Kačinskaitė-Urbonienė klausia 
pirma. Prašom. 

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininke. Ministre, mes praeitą rudens 

sezoną diskutavome dėl nulinio PVM iš principo nediskperminuojant visų vartotojų, tai yra kad ne tik centralizuoto šil-

dymo vartotojus pasiektų, bet ir kitus, kurie naudoja kitas kuro rūšis ir netuper centralizuoto šildymo. Ar skaičiavote, 

kiek kainuotų valstybės biudžetui ir kiek tuperme tokių vartotojų, ne centralizuotu šildymu šildančių savo būstus, gyve-

namąsias patalpas? Kaip minėjau, kiek tai kainuotų biudžetui, nes vis dar laikomės nuostatos, kad nors ir geras šis įsta-

tymo projektas, vis tiek tam tikra prasme yra diskriminuojantis, išskiria tik dalį vartotojų, kurie galės pasinaudoti šia 

lengvata? 

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tiesiog priemonės, kurios yra taikomos skirtingai namus besišildantiems žmonėms, 

yra skirtingos. Tiems žmonėms, kurie šildosi namus dujomis arba elektra, yra taikoma kompensacija, numatant iš biu-

džeto dalį kainos, kuper yra realiai nusistovinti rinkoje. Jeigu nebūtų imtasi tų sprendimų ir numatyta tų lėšų biudžete, 

kainos, kurias mato vartotojai savo sąskaitose tiek už elektrą, tiek už dujas, būtų gerokai didesnės. Savo apimtimi tos 
kompensacijos yra didesnės negu bet kokia galima pridėtinės vertės mokesčio lengvata, net jeigu nebūtų mokamas joks 

pridėtinės vertės mokestis tiek už dujas, tiek už elektrą.  

O dėl kitų kuro rūšių, visgi centralizuotai tiekiamo šildymo, kaip aš minėjau, išskirtinumas yra tas, kad tai yra re-

guliuojama rinka, kur kainos yra reguliuojamos, todėl bet kokia pridėtinės vertės mokesčio lengvata ir biudžeto neteki-

mai visa apimtimi pasiekia vartotojus. O jeigu žmogus perka kurą laisvoje rinkoje, tikėtina, kad kompensacija, nustačius 

lengvatinį taperfą, tikėtina, kad visa apimtimi ta kompensacija nepasiektų gyventojų, todėl tiems žmonėms siūloma pasi-

naudoti socialinės paramos sistema. Kaip jau prieš mane kalbėjusi ministrė kalbėjo, kad galima pasinaudoti kompensaci-

ja už šildymą, nepaisant to, kuria kuro rūšimi šildaisi namus.  

Tiesiog kviečiame tuos žmones, kurie šildosi ne dujomis, ne elektra ir ne centralizuotai tiekiamu šildymu, pasi-

naudoti socialinės paramos kuriama sistema. Taip pat Vyriausybė yra paskyrusi kitas priemones, kurios yra nukreiptos 

žmonių pajamoms didinti, tai yra ir papildomas pensijų indeksavimas, ir vienišo asmens pensija, išmoka, ir taip pat mi-
nimalios mėnesinės algos didinimas, ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio didinimas, kur sprendimai buvo padaryti 

metų viduryje ir, tikimės, padeda žmonėms sustiprinti jų perkamąją galią, taip pat perkant ir šildymo paslaugas. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Jūsų noper paklausti gerbiamas J. Džiugelis. Prašau. 

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Labai ačiū. Gerbiama ministre, norėjau pasiteirauti, gal jūs galėtumėte akcentuoti, 

kokios sumos nebus surinktos į valstybės biudžetą, jeigu ir toliau bus pritaikoma ši PVM lengvata? Tai tolygiai kore-

liuoja su žmonių sutaupymu, tai kokia šios priemonės subsidijavimo kaina, kitaip tariant?  

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kaip jau minėjau, bendra kaina dviem šildymo sezonams yra apie 111 mln. eurų, bet 

tai priklausys nuo galutinių kainų, kurios, tarkim, bus kitą šildymo sezono, tas kainas yra gana sunku prognozuoti. Tikė-

tina, kad šį šildymo sezoną kaina biudžetui būtų apie 54 mln. eurų, kitą šildymo sezoną – apie 57 mln. Kaip ir minėjau, 

kadangi kainos yra reguliuojamos, tai visa ši suma, galutinė nauda pasiekia būtent vartotojus, gyventojus, nes jie tiesiog 

gauna mažesnes sąskaitas į savo namus ir tuper tiesiog sumokėti mažesnę lėšų sumą, kuper bendra savo apimtimi atitin-
ka tas pačias biudžeto netektis.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Jūsų noper paklausti gerbiamas K. Mažeika. Prašau. 

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininke. Ministre, nežinau, sakykite, kodėl ši Vyriausybė 

taip nemyli kaimo žmonių? Jūs ką tik čia sakėte, kad lyg ir gali naudotis kitomis priemonėmis, bet turbūt su matematika 

jums turbūt nėra blogai. Paskaičiuokite, jeigu granulės pabrango keturis penkis kartus, malkos pabrango maždaug tris 

kartus mažiausiai, o nueiti į seniūniją ir parašyti prašymą gauti 200 eurų kompensaciją, už kurią gali nupirkti daugiausia 

pusantro kubo pačios prasčiausios kokybės malkų… Namų ūkiui jų tikrai niekaip jokiais skaičiavimais neužtenka. Iš 

tiesų ar nebūtų tikrai paprasčiau, kad Valstybinė miškų urėdija, tai yra pusė valstybės miškų, kuriuose būtų galima nu-

statyti ar tą lengvatinį PVM’ą, ar kokį nors kiekį namų ūkiui, nežinau, jūs gal irgi galite įsitraukti į tas diskusijas, kad 

žmonės realiai galėtų patys prisidėti ir pasigaminti kokio nors kuro. Dabar vienus mylime, visų mokesčių mokėtojų są-

skaita jiems kompensuosime, o tie, kurie, na, dėl ko gyvena kaime, turbūt patys kalti, tuper mokėti visą kainą. Kodėl 

taip nesąžininga? 
G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Turbūt klausimas adresuotas ne man dėl miškų urėdijos ir jos taikomų priemonių, ta-

čiau dėl socialinės apsaugos teikiamos paramos šildymui, tai žmonės, kaip jau minėjau, gali gauti kompensacijas už bet 

kokią kuro rūšį, taip pat ir malkas, ir granules, ir visas kitas.  

PIRMININKAS. Gerbiami kolegos, paskutinis klausia gerbiamas K. Adomaitis. Prašau. 

K. ADOMAITIS (LF). Ačiū. Iš tiesų norėčiau irgi paliesti tą klausimą dėl PVM lengvatų. Ir premjerė, ir jūs ne 

kartą esate akcentavusios ir aš pritariu tai daliai, kad vieną kartą sumažinus PVM, po to labai yra sunku jį atstatyti. Man 

atrodo, tai vyksta ir dabar dėl suprantamų priežasčių – dėl didžiulių kainų. Bet turiu tokį įtapermą, kad bus labai sunku 

grįžti net ir prie 9 % taperfo net ir kainoms vėl grįžus į ankstesnį lygį. Ar negalvojate, kad būtų geriau vis dėlto tada 

mokėti visiems žmonėms kompensacijas už šildymą taip, kaip už elektrą, bet palikti tą patį PVM taperfą? Tada tiesiog 



 

33 

natūraliai PVM išliktų visą laiką tas pats – tai yra 50 mln. eurų per metus. Vis dėlto reikšmingi pinigai, o kompensacijos 

priklausytų jau nuo šildymo kainų situacijos. 

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kompensacijos ir šiuo metu yra nustatytos. Žmonės, kurie šildosi centralizuotai, gali 

gauti šildymo kompensacijas, kaip ir visi kiti. Tiesiog, kadangi kainos kuro rūšių pakilo keletą kartų, todėl yra priimti 

hoperzontalūs sprendimai dėl kainos dalies kompensavimo tiek už dujas, tiek už elektrą, tiek ir siūlomas hoperzontalus 

sprendimas, kuris yra šiek tiek kitoks, tai yra nekompensavimas pačios kainos dedamosios, bet pridėtinės vertės mokes-

čio lengvata ir centralizuotai teikiamam šildymui. Skirtumas, kaip minėjau, tiesiog toks, kad centralizuotai teikiamą šil-

dymą teikia labai daug centralizuotai teikiamo šildymo šilumos tiekėjų ir jie taiko labai skirtingas kuro rūšis, tuper labai 
skirtingą situaciją, skirtingas technologijas, todėl visiems nustatyti vienodą mechanizmą šiuo atveju yra neįmanoma. 

Todėl vienintelis hoperzontalus sprendimas, kuris vienodai pasiekia visus centralizuotai teikiamo šildymo vartotojus, 

yra būtent pridėtinės vertės mokesčio lengvata. Tai net nėra lengvata, tai yra lengvatinio taperfo kompensavimas iš vals-

tybės biudžeto. 

PIRMININKAS. Dėkoju, gerbiama ministre. Jūs atsakėte į visus klausimus. 

Dabar motyvai. Už – gerbiamas J. Džiugelis. Prašau. 

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Neplanavau kalbėti, bet visgi norėčiau akcentuoti vieną dalyką atsiliepdamas į 

kolegą, kuris minėjo, kad čia valdančioji dauguma nemėgsta kaimo gyventojų ir taiko šią PVM lengvatą tiktai miestie-

čiams. Ne veltui klausiau ministrės, jog miestiečiams, kaip čia kolega minėjo, bus skirta daugiau negu 100 mln. parama 

centriniam šildymui ir tai yra tikrai didelė pinigų suma. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisteperja ką tik pateikė įstatymo projektą, kuriame kalbama apie vienkartines subsidijas kitiems gyventojams, kurie kū-

rena kietu kuru, kurie kūrena malkomis ir kitomis kuro rūšimis. Todėl vertėtų nepriešinti miestiečių su kaimiečiais ir 
verta pasakyti, kad ši Vyriausybė rūpinasi visais gyventojais, kai kalbama apie energetinius iššūkius. Aš tikrai kviesčiau 

pritarti šiai pataisai ir toliau padėti Lietuvos gyventojams. Ačiū. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Prieš kalbės K. Mažeika. Prašau. 

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pirmininke. Tikrai nesu visiškai prieš ir džiaugiuosi už tuos, kuriems pasisekė turė-

ti centrinį šildymą, nes prieš tai kalbėjęs kolega meluoja pats sau akivaizdžiai. Gerbiamas Justinai, jūs paminėjote – rū-

pinasi visais. Mano turbūt akcentas šioje vietoje rūpintis visais, o ne tik centrinį šildymą turinčiais gyventojais. Bet kal-

bėkime ir apie tuos, kurie tuper individualius šildymo katilus. Jeigu ministrė čia tylėdama, akis nuleidusi nieko nesakė, 

kad 200 eurų kompensacija yra vieną kartą per metus galima, tai įsivaizduokite, kiek tai, kokia proporcija yra tų, kurie 

šildosi malkomis. Dar kartą pasakysiu – už 200 eurų galima nupirkti 1,5 kubo malkų. Tie, kurie tuper centrinį šildymą, 

turbūt jie per vieną mėnesį gaus panašią kompensaciją. Ar tai yra sąžininga visų žmonių atžvilgiu? Tai tikrai nėra sąži-

ninga ir manau, kad prie to klausimo tuper būti grįžtama, nes gerokai pabrango ne tik mazutas, nafta ir dujos, bet ir mal-
kos, ir biokuras. Gerbiami valdantieji, tikrai pasižiūrėkite plačiau ir galvokite apie visus Lietuvos žmones, o ne tik apie 

vieną kokią nors išskirtinę žmonių grupę. Tikrai prašau pasižiūrėti plačiau šiuo atveju. 

PIRMININKAS. Dėkoju, gerbiami kolegos. Dabar pažiūrėjęs plačiau siūlau susėsti siauriau, pradėsime balsavi-

mų ciklą ir apsispręsime dėl šito ką tiktai pateikto Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. XIVP-2005. Balsuojame po 

pateikimo. Gerbiami kolegos, grįžkite į salę, pradedame balsuoti.  

Užsiregistravo 116, balsavo 116 – visi 116 balsavo už, nepaisant diskusijų. Labai džiugi tokia vienybė.  

Vyriausybė siūlo svarstyti skubos tvarka. Turbūt galėtume pritarti bendru sutapermu tokią vienybę matydami. Pa-

grindinis komitetas – turbūt Biudžeto ir finansų komitetas? Galime bendru sutapermu? (Balsai salėje) Dėkoju, pritarta. 

Ir siūloma svarstyti… Kada čia siūloma svarstyti, mūsų dokumentuose dar nėra. Gal Mykolas pasakytų tada, gerbiamas 

komiteto pirmininkas M. Majauskas, nes mes dar dokumentuose netuperme siūlymo. Kada siūlytumėte svarstyti? Mik-

rofoną įjungiu. Prašom.  
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Būtų galimybė svarstyti ketvirtadienį, rugsėjo 22 dieną.  

PIRMININKAS. Gerai, rugsėjo 22 dieną. Dėkoju.  

15.32 val.  

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas Nr. XIVP-2000 (pateikimo tęsinys) 

Toliau grįžtame prie darbotvarkės 2-2 klausimo – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įsta-

tymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2000. Likęs balsavimas. Balsuojame. Ministrės 

neseniai pateiktas Piniginės socialinės paramos įstatymo projektas. Balsuojame.  

Užsiregistravo 117, balsavo 117, vėl visi 117 balsavo už. Labai džiugina Seimo vienybė. Taigi Vyriausybė siūlo 

svarstyti skubos tvarka. Galbūt galėtume bendru sutapermu ta vienybės dvasia? Labai džiugu.  

Siūlomi komitetai. Kaip pagrindinis – Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Galime bendru sutapermu? Dėkoju, 

pritarta. Siūloma svarstyti rugsėjo 22 dieną. Ar galime bendru sutapermu? Dėkoju, pritarta. 

15.33 val.  

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2001 (pa-

teikimo tęsinys) 

Toliau kitas apsvarstytas darbotvarkės 2-3 klausimas – Aplinkos apsaugos įstatymo dviejų straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas Nr. XIVP-2001. Balsuosime po pateikimo. Ministras pateikė ir liko balsavimas.  
Užsiregistravo 117, balsavo 117: už – 79, prieš – 3, susilaikė 35. Po pateikimo yra pritarta. Vyriausybė siūlo 

svarstyti skubos tvarka. Ar galėtume bendru sutapermu? Dėkoju, pritarta. Taip pat siūlomi komitetai. Kaip pagrindinis – 

Aplinkos apsaugos komitetas. Galime bendru sutapermu? Dėkoju, pritarta. Siūloma svarstyti rugsėjo 27 dieną. Galime 

bendru sutapermu? Dėkoju, pritarta. 
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Dėl 2-4 klausimo mes jau apsisprendėme. Taigi balsavimas įvyko, dėl ko mes jau esame apsisprendę, todėl svars-

tysime pagal darbotvarkę. Balsavimo langas baigėsi.  
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IS-968/693-II-2 priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696, 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

TN: tn  

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 

 2022-09-13 

Į 2022-09-05 

 

Nr. 3-1564 

Nr. R2-(ŠGK)-5215 

 

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, susipažinusi su Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) parengtu ir pateiktu viešajai konsultacijai Kietojo biokuro 

kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo projektu (toliau – Projektas), teikia žemiau nurodytas 

pastabas. 

Siūlome papildyti šiuos Projekto punktus ir išdėstyti juos sekančiai: 

2. Aprašas taikomas Tarybai, Biokuro rinkos energijos išteklių dalyviams 

(Pardavėjams (biokuro gamintojams ir tiekėjams), Pirkėjams, kurie šilumos 

energiją gamina ir patiekia į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą (šilumos 

tiekėjai, nepriklausomi šilumos gamintojai) ir Tarybos pasitelktiems specialistams 

ir (ar) ekspertams bei akredituotoms tyrimų laboratorijoms, kurios yra akredituotos 

pagal galiojančius standartus. 

8. Taryba kartu su Aprašo 4 punkte nurodytais atstovais neplaninį patikrinimą turi 

teisę atlikti: 

8.1. Pardavėjo Biokuro pristatymo (iškrovimo) Pirkėjui metu; 

8.2. Pirkėjo (juridinio asmens) patalpoje ir (ar) teritorijoje; 

8.3. Pardavėjo (juridinio asmens) patalpoje ir (ar) teritorijoje. 

 

 

 

Energetikos viceministrė   Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 
V. Markevičius, 8 5 203 4474(8), el. p. vilmantas.markevicius@enmin.lt 

 

Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai, įskaitant institucijų pastabas, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-968/693-II-2-1 priedas 2022-09-19.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/663f3ba3332511edbf47f0036855e731
mailto:vilmantas.markevicius@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/663f3ba3332511edbf47f0036855e731
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IS-968/693-II-3 priedas 

 

VERT 2022-09-13 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl ANK surašymo 

taisyklių pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo 

„Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo 

byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ, kuriuo keičiamos nuostatos, kad atitiktų Administracinio 

nusižengimo kodekso (ANK) nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai 

būtų vykdomi kuo operatyviau ir būtų išnaudojamas Administracinių nusižengimų registro 

funkcionalumas. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki rugsėjo 20 dienos. 

Siūlomi esminiai pakeitimai: 

1. Reglamentuojama, jog VERT įgaliotas darbuotojas, atlikdamas administracinių 

nusižengimų tyrimo veiksmus, naudojasi Registru laikydamasis teisės aktų reikalavimų, registruoja 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymo nustatytus Registro objektus, 

reikalingus atliekamai administracinio nusižengimo teisenai užtikrinti, bei administracinio 

nusižengimo tyrimo metu surinktus dokumentus. 

2. Taisyklių nuostatos suderintos su ANK 573 straipsnio nuostatomis. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

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

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

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

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

 

VERT 2022-09-15 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Energijos 

išteklių biržos reglamento pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. 

rugsėjo 23 d. 

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB, atsižvelgdamas į situaciją biokuro 

rinkoje ir biržoje dalyvaujančių biokuro rinkos dalyvių poreikius, pastabas bei pasiūlymus, įvertino 

poreikį keisti bei papildyti reglamento nuostatas ir kreipėsi į VERT dėl reglamento pakeitimo.  

Siūlomi esminiai pakeitimai: 

− A ir B patikimumo kategorijos dalyviams mažinamas pavedimo pateikimo užtikrinimo 

priemonių dydis; 

− Numatoma didesnė kainos nuolaida dėl pristatyto biokuro neatitikties taikomiems 

kokybės reikalavimams dėl pelningumo; 

− Numatyta, kad maksimali galimų pritaikyti nuolaidų suma dėl pristatyto biokuro 

neatitikties taikomiems kokybės reikalavimams negali viršyti 50 proc. (šiuo metu gali 

būti taikoma nuolaida iki 100 proc.);  

− Numatoma teisė operatoriui duoti dalyviui nurodymus ar įpareigojimus kontrolės tikslu 

iš kiekvienos transporto priemonės formuoti papildomus ėminius, kurie privalo būti 

plombuojami, pasirašyti pardavėjo ir pirkėjo arba jų atstovų, ir saugoti juos nustatytą 

terminą; 

− Atsižvelgiant į išreikštą pirkėjų susirūpinimą, kad nepavykus įsigyti kuro už pateiktame 

pavedime nurodytą kainą, kyla iššūkių apsirūpinti biokuru artimiausiam laikotarpiui, 

pirkėjui suteikiama teisė pasibaigus aukciono etapui, per pretenzijų pateikimo 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-ank--surasymo-taisykliu-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7acca840332611edbf47f0036855e731
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/2022-09-15/viesoji-konsultacija-del-energijos-istekliu-birzos-reglamento.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c35c08e334bf11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=67184daf-145f-4ca2-a772-5b5709359488
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c35c08e334bf11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=67184daf-145f-4ca2-a772-5b5709359488
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laikotarpį, kreiptis į operatorių su prašymu iki 10 proc. padidinti einamosios 

kalendorinės savaitės pristatymo laikotarpio pavedimų kainą. Tokie pakeisti pavedimai 

būtų vykdomi po to, kai pagal reglamentą yra įvykdomi visi aukciono etapo metu 

pateikti pavedimai; 

− Numatyta, kad dėl biržoje sudarytų sandorių finansavimo ir reikalavimų, kylančių iš 

biržoje sudarytų sandorių vykdymo, perleidimo atveju priešpriešinių vienarūšių 

reikalavimų įskaitymui taikytinos nustatytos išimtys;  

− Numatyta, kad pardavėjams pradėjus tinkamai vykdyti biokuro pirkimo‒pardavimo 

sandorius, užtikrinimo priemonių dalis būtų atlaisvinta pristatyto kuro verte;  

− Biržos dalyvio turimo piniginio reikalavimo, kylančio iš biržoje sudaryto biokuro 

pirkimo‒pardavimo sandorio, perleidimo atveju (pvz., dėl dalyvio sudarytos faktoringo 

sutarties) kartu su pagrindiniu piniginiu reikalavimu perleidus ir teisę į užtikrinimo 

priemonių panaudojimą reglamento nustatyta tvarka, reikalavimo įgijėjui mutatis 

mutandis taikoma reglamente nustatyta užtikrinimo priemonių panaudojimo tvarka. 

⁎⁎⁎ 

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“. 

 

Energijos išteklių biržos reglamento 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-968/693-II-3-1 priedas 2022-09-19.zip). 

 

VERT 2022-09-16 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu 

nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacija skelbia 

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo 

projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. rugsėjo 22 d. 

VERT tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB parengtą Perdavimo sistemos 

operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos 

aprašą, nustatantį perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių 

papildomų paslaugų specifikacijas ir reglamentuojantį šių paslaugų įsigijimą ir naudojimą. 

Atsižvelgus į pirminės viešosios konsultacijos metu gautas pastabas, operatorius kartu su 

aprašo turiniu viešajai konsultacijai teikia priedus: Įrenginių prieinamumo paslaugos ir Izoliuoto 

darbo rezervo paslaugos apimčių nustatymo metodiką, Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono 

reglamentą, Izoliuoto darbo rezervo paslaugos aukciono reglamentą ir Prekybos su dažnio 

reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas tiekiančių įrenginių atitikties vertinimo tipinės 

bandymo programas. Taip pat aprašo turinys papildytas nauju reikalavimu su dažnio reguliavimu 

nesusijusių papildomų paslaugų teikėjams dėl neatsijungimo nuo perdavimo sistemos tinklo esant 

±1 Hz dažnio nuokrypiui. Kitos rinkos dalyvių pirmosios viešosios konsultacijos metu pateiktos 

pastabos aprašo turiniui ir operatoriaus komentarai bei paaiškinimai pateikiami kartu su šiuo raštu 

pridedamoje Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos 

aprašo viešos konsultacijos metu gautų pastabų suvestinėje lentelėje. 

Numatomi esminiai pasikeitimai:  

• Apraše numatytos naujos paslaugos, kurias Operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.: 

1. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga; 

2. Minimalios trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga; 

3. Sistemos inercijos užtikrinimo papildoma paslauga. 

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/2022-09-15/viesoji-konsultacija-del-energijos-istekliu-birzos-reglamento.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-16/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9e342f6034f711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=55403d2d-dde4-4ef0-b97d-bc5905e54bdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9e342f6034f711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=55403d2d-dde4-4ef0-b97d-bc5905e54bdf
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• Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga, kurią sudaro elektros energijos 

gamybos įrenginių prieinamumo paslauga ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo 

rezervo užtikrinimo paslauga, bus užtikrinama aukciono būdu.  

• Taip pat pagal aprašo nuostatas nebus užsakomas tretinis aktyviosios galios rezervas, 

kadangi ši paslauga priskirta prie dažnio reguliavimo paslaugų, t. y. balansavimo paslauga.  

• Apraše nustatyti techniniai reikalavimai įtampos valdymo ir įtampos stabilumo užtikrinimo 

papildomai paslaugai ir techniniai reikalavimai sistemos atstatymo po totaliosios avarijos 

papildomai paslaugai.  

⁎⁎⁎ 

· 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“. 

 

Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo 

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

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

administratorių, žyma:IS-968/693-II-3-2 priedas 2022-09-19.zip). 

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/2022-09-16/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis.aspx
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IS-968/693-II-4 priedas 

 

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

TN: tn  
 

II dalis 

1. Dėl asmens, atsakingo už šilumos ūkį, mokymo programos derinimo. NESVARSTYTA 

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. NESVARSTYTA 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: UAB „Inspekta Con“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

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

Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 
AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
5. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo 

darbų plano (papildomas klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas 
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškio atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ir susijusių teisės aktų pakeitimo. APSVARSTYTA 

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. 

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr 

Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, AB Vilniaus šilumos tinklų, Idex Baltic UAB, UAB „FOREST 
INVESTMENT“, UAB „Litesko“, UAB „Šiluma miestams“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 
8. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA 

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

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
9. Dėl vartojimo ginčo tarp R. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

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/visagino-energija-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/gren-joniskis-p.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://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/supirkimo-tvarka-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-13/supirkimo-tvarka-p.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
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Posėdžio medžiaga neskelbiama 

10. 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 2022-09-13 posėdžio: „6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 

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

pakeitimo“; „7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 

O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-4-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

 

Tarybos 2022-09-22 posėdis (nuotoliniu būdu)  

TN: tn 
 

II dalis 

1. 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 UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2021 metų investicijų. 

Pranešėjas – Investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis 

Dalyvauja: Utenos savivaldybės administracijos, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
4. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas 

Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės administracijos, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

5. Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų 

nustatymo. 
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska 

Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl 

vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-

225 „Dėl vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė 
Dalyvauja: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Kiti klausimai. 
 

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

mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/mokymo-programa-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/inspekta-con-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/utenos_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/palangos_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/palangos_silumos_tinklai.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/sakiu_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/sakiu_silumos_tinklai.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/biokuro_aprasas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-09-22/skundu_nagrinejimo_taisykles.pdf
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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 2022-09-22 posėdžio: „6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. 

gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 

m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-225 „Dėl vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje 

energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-4-2 priedas 2022-09-19.zip). 

mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-968/693-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Pagal adresatų sąrašą  2022-09-14 Nr. (52)-D8(E)- 22-12438 

    

 

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO   

 
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 

m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos 

vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo projektą. 

Projektu siekiame patikslinti veiklos vykdytojų, kuriems 2021–2025 m. laikotarpiu skiriami 

nemokami apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL), sąrašą atsižvelgdami į jų veiklos lygio 

pokyčius, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1842 5 straipsnio nuostatose. 

Pažymime, kad tvirtinamas nemokamai skiriamų ATL kiekis suderintas su Europos 

Komisija pagal reikalavimus, nustatytus Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 

leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos apraše1. 

Įsakymo projekte siūlomiems pakeitimams įgyvendinti iki šio įsakymo įsigaliojimo kitų teisės 

aktų pakeisti nereikės, neigiamų pasekmių priėmus Įsakymo projektą nenumatoma. 

Įsakymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, Europos 

Sąjungos teisės reikalavimams ir Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programai.  

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas (Įsakymo projekte naujas 

teisinis reguliavimas nenumatomas).  

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės 

sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. 

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo TAIS. 

Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų per nurodytą terminą, bus laikoma, kad projektui 

pritarta.  

PRIDEDAMA. Projektas, 6 lapai. 

 
 

Aplinkos viceministras Danas Augutis 

 
1 Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/851cabd133fb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c84ecf89-2013-4d5a-8cd5-0f50a1d1e330
https://am/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31842R2019&locale=lt
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U. Grikinytė, mob. 8 620 53 766, el. p. ugne.grikinyte@am.lt 
 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos 

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–

2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai 

taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-5-1 priedas 2022-09-19.zip). 

mailto:ugne.grikinyte@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/851cabd133fb11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c84ecf89-2013-4d5a-8cd5-0f50a1d1e330
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IS-968/693-II-6 priedas 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT -01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

TN: tn; tn,  

Pagal adresatų sąrašą 

 

 

 

 2022-09-16  Nr. 22-12623 

Į  Nr.  

 

DĖL TIPK LEIDIMŲ IR TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO 

PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Teikiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projektas) ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 

m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – įsakymo dėl TL taisyklių 

pakeitimo projektas) (toliau kartu – įsakymų projektai).  

Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projektu siekiama patikslinti Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – 

TIPK taisyklės) įtraukiant nuorodas į atnaujintą Aplinkosauginių leidimų išdavimo sistemą ALIS, 

papildyti TIPK taisykles nuostatomis, įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 193, 37, 47, 55, 56, 81, 89 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 201, 581 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1369 nuostatas, įtvirtinti metodinius 

reikalavimus kiaulių kiekiui perskaičiuoti vykdant intensyvų kiaulių auginimą ir norint iš dalies, ar  

visiškai pakeisti kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, pataisyti TIPK taisykles pagal 

Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti pildymui, 

ištaisyti praktinio taikymo metu pastebėtus TIPK taisyklių nuostatų netikslumus. 

Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projektu siekiama patikslinti ir papildyti Taršos 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – TL taisyklės) įtraukiant 

nuorodas į atnaujintą Aplinkosauginių leidimų išdavimo sistemą ALIS, papildyti TL taisykles 

nuostatomis, įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 

19, 191, 192, 193, 37, 47, 55, 56, 81, 89 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201, 581 

straipsniais įstatymo Nr. XIV-1369 nuostatas, įgyvendinant Aplinkos ministerijos vidaus audito 

rekomendaciją, pakeisti TL taisyklių 1 priedo kriterijų, kuriame nustatyta, kad reikia taršos leidimo, 

kai iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, 

vietoje jo nurodant konkrečių, reikšmingą poveikį oro kokybei turinčių veiklos rūšių, sąrašą, 

nustatyti kriterijų  įrenginiams, kuriuose deginamas sunkusis mazutas. Taip pat TL taisyklės 

papildomos nurodant, kad kai kurie kurą deginantys įrenginiai, kurie gali būti perkeliami veikti 

kitoje nekintamoje vietoje, laikomi TL taisyklėse nurodytais įrenginiais, t. y. jiems eksploatuoti 

privaloma turėti Taršos leidimą, ištaisomi praktinio taikymo metu pastebėti netikslumai.  

https://am/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?jfwid=u9s5abyvq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
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Įsakymų projektai neprieštarauja Vyriausybės programai. Įsakymo dėl TIPK taisyklių 

pakeitimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, Įsakymo dėl 

TL taisyklių pakeitimo projektu perkeliamos kai kurios 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse 

(toliau – Direktyva dėl sieros kiekio sumažinimo) 3 straipsnio nuostatos. Įsakymų projektams 

įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. 

Įsakymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

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

Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

reikalavimus. Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projekto nuostatos, perkeliančios Direktyvos dėl 

sieros kiekio sumažinimo, bus notifikuotos Europos Komisijai. 

Įsakymų projektuose nėra naujai apibrėžiamų sąvokų. 

Priėmus Įsakymų projektus, keisti galiojančių ar priimti naujų teisės aktų nereikės. 

Įsakymų projektai derinami paskelbus juos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 

teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitais būdais su visuomene konsultuotis neplanuojama.  

Pastabas ir pasiūlymus Įsakymų projektams prašome pateikti per 12 darbo dienų.  

Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Taršos 

prevencijos politikos grupės (grupės vadovas – Vitalijus Auglys, tel. 8 686 46087, el. p. 

vitalijus.auglys@am.lt), vyresnioji patarėja – Beata Vilimaitė Šilobritienė, tel. 8 645 89487, el. p. 

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

Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Taršos 

prevencijos politikos grupės (grupės vadovas – Vitalijus Auglys, tel. 8 686 46087, el. p. 

vitalijus.auglys@am.lt) patarėjai Dalia Židonytė (tel. 8 695 40243, el. p. dalia.zidonyte@am.lt) ir 

Paulius Žvirblis (tel. 8 695 28551, el. paštas: paulius.zvirblis@am.lt). 

PRIDEDAMA. 

1. Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projektas, 11 lapų. 

2. Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 12 lapų. 

3. Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo administracinės naštos ūkio subjektams vertinimo 

ataskaita, 1 lapas. 

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

5. Įsakymo dėl TIPK taisyklių pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 11 

lapų. 

6. Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projektas, 8 lapai. 

7. Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 9 lapai. 

8. Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo administracinės naštos ūkio subjektams vertinimo 

ataskaita, 1 lapas. 

9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

10. Įsakymo dėl TL taisyklių pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 7 lapai. 

11. Atitikties lentelė, 1 lapas. 

 

Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė 

 

D. Židonytė, mob. tel. 8 695 40243, el. p. dalia.zidonyte@am.lt 

 

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai  

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 

mailto:vitalijus.auglys@am
mailto:beata.silobritiene@am
mailto:dalia.zidonyte@am
mailto:vitalijus.auglys@am
mailto:dalia.zidonyte@am
mailto:paulius.zvirblis@am
mailto:dalia.zidonyte@am


 

46 

 

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai 

Žemės ūkio rūmams 

Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijai 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 

m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 

m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn; 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-6-1 priedas 2022-

09-19.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?jfwid=u9s5abyvq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=23548b8e-b07f-4b6a-86be-357d76f2fa9c
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IS-968/693-II-7 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžet inė  įsta iga ,  A. Jakšto  g . 4 /9 ,  LT -01105  Vilnius, 

t el .  8  626  22  252 ,  e l.  p. info@am.lt ,  http:/ /www.am.lrv lt . 

Duom enys kaupiami ir  saugom i  Juridinių asmenų reg istre , kodas 188602370  

 

 

Gavėjams pagal sąrašą 

 

 

 

 2022-09-13 Nr. (14)-D8(E)- 22-12370 

Į    

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl 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 (toliau – projektas). 

Projekto tikslas 

Projektu siekiama paspartinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimą ir efektyviai paskirstyti valstybės biudžeto lėšas daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti), nes finansavimo galimybės yra ribotos. 

Sprendžiama problema 

Dėl riboto biudžeto ir padidėjusių statybos darbų ir medžiagų kainų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planai dažnai tikslinami, išaugo projektų vertė, nepavyksta nupirkti 

projektavimo paslaugų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų, todėl 

projektai per nustatytus terminus neįgyvendinami. 

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis 

2022 m. birželio 30 d. Seimui priėmus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), buvo 

sudaryta galimybė Vyriausybei nustatyti konkrečius valstybės paramos dydžius (pvz., 30 % 

investicijų, tenkančioms Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, 

kompensavimas) ir kiekybinę jų išraišką procentais įvairioms paramos priemonėms. Atsižvelgus į 

tai, kad Įstatymo 4 punkte nustatytas maksimalus energinio efektyvumo didinimo priemonėms 

skiriamas valstybės paramos dydis, Vyriausybei suteikta galimybė lanksčiai reaguoti į valstybės 

ekonominius, finansinius pajėgumus ir jų pokyčius, technologinę pažangą, energijos išteklių kainos 

pokyčius, poreikį siekti ambicingesnių klimato kaitos mažinimo tikslų ir diferencijuoti valstybės 

paramos intensyvumą orientuojantis į efektyviausių priemonių ar projektų įgyvendinimą.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, dėl statybinių medžiagų, gaminių kainų, 

vidutinio darbo užmokesčio didėjimo per metus (2022 m. birželį, palyginti su 2021 m. birželiu) 

statybos sąnaudų elementų (žr. išnašą1) kainos padidėjo 19,8 proc. Būtina turimomis lėšomis 

atnaujinti daugiau (modernizuoti) daugiabučių namų, o šį tikslą galima pasiekti tik nustačius tam 

 
2 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R097#/ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dd7308a0332a11edbf47f0036855e731
http://www/
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tikrus kriterijus (pavyzdžiui, pasiekti aukštesnę energinio naudingumo klasę), kurie tiesiogiai turės 

įtakos skiriamam valstybės paramos dydžiui.  

Kita Įstatymą įgyvendinanti nuostata suteikia Vyriausybei galimybę nustatyti įvairius 

valstybės paramos mokėjimo būdus: avansinio mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo ir (ar) 

kompensavimo. 

Sprendimo priemonės 

Projektu siūloma: 

1. Išplėsti valstybės paramos mokėjimo būdų sąrašą ir taikyti įvairius mokėjimo būdus 

avansinio mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo ir (ar) kompensavimo.  

2. Papildyti projektą nauja avanso mokėjimo tvarka, nurodyta 2.31 papunktyje.  

Siūloma, kad Agentūra projekto administratoriaus prašymu galėtų priimti sprendimą ir 

suteikti butų ir kitų patalpų savininkams avansą Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės) IV–VI skyriuose nurodytoms išlaidoms 

apmokėti. Avansas suteikiamas ir apskaičiuojamas nuo projekto ar jo dalies parengimo, projekto 

įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidų sumos pateikus 

Agentūros nustatytos formos prašymą. Pirmiausiai būtų teikiamas 35 procentų dydžio avansas 

pasirašius Valstybės paramos sutartį, kitas 35 procentų dydžio avansas būtų teikiamas tik pateikus 

dokumentus, įrodančius, kad suteiktas avansas yra išnaudotas arba likusios išmokėto avanso dalies 

nepakanka patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti. 

Avansinis mokėjimas sumažins administracinę naštą, nes prašymų apmokėti sąskaitas 

sumažėtų apie 80 procentų. 

6. Nustatyti 71 punkte valstybės paramos teikimo sąlygų pereinamąjį trejų metų 

laikotarpį (2022–2024 m.) subsidijos dydį mažinant nuo 30 procentų (2022 metais) 

iki 15 procentų (2024 metais), jeigu pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio 

naudingumo klasė. 

Siūloma 2022 metų projektų kvietimams valstybės parama teikiama kompensuojant 30 

procentų investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms, jeigu pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė. 

2023 metų kvietimams valstybės parama teikiama kompensuojant 30 procentų investicijų, 

tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu 

pasiekiama A pastato energinio naudingumo klasė. Ir kompensuojant 20 procentų investicijų, 

tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu 

pasiekiama B pastato energinio naudingumo klasė. 

2024 metų kvietimams valstybės parama teikiama kompensuojant 30 procentų investicijų, 

tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu 

pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė. Ir kompensuojant 15 procentų 

investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms, jeigu pasiekiama B pastato energinio naudingumo klasė. 

Tokios valstybės paramos teikimo sąlygos sudarys galimybę turimomis lėšomis atnaujinti 

(modernizuoti) kuo daugiau daugiabučių namų. 

4. Patikslinti, kokios priemonės finansuojamos, kai įgyvendinant projektą daugiabučiame 

name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami 

balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių 

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, įtraukiant ir karšto vandens sistemas. Siūloma šių priemonių 

įgyvendinimo subsidijos dydį padidinti nuo 10 iki 20 procentų. 

5. Norint gauti valstybės finansavimą, griežtinti reikalavimą pasiekti ne mažesnę kaip B (o ne 

C) pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas 

įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinti ne mažiau kaip 40 

procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems 
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pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio 

naudingumo reikalavimai. 

6. Numatyti, kad atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai rengiami ir teikiami 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per Aplinkos 

projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Dėl to sutrumpės investicinių planų 

rengimo laikas. 

7. Atsižvelgus į tai, kad Projekto administratoriai ir (ar) butų ar kitų patalpų savininkai, 

vykdantys ūkinę veiklą, dažniausiai neturi galimybės per 3 mėnesius pervesti Agentūrai išmokėtų ir 

(ar) permokėtų lėšų, siūloma 97 punkte nustatyti galimybę lėšas grąžinti dalimis, bet ne ilgiau kaip 

per 2 metus.  

8. Numatyti, kad valstybės parama būtų teikiama ne tik investicijų planams parengti, bet ir 

jiems tikslinti su 39.1 papunktyje nustatyta sąlyga, jeigu investicijų planas tikslinamas numatant 

įgyvendinti projektą, kurio energinio efektyvumo klasė būtų aukštesnė nei B, išskyrus atvejį, jeigu 

investicijų plane, viename iš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų,  numatyta pasiekti 

aukštesnę nei B energinio naudingumo klasę. 

Įgyvendinimo sąnaudos 

Valstybės parama projektui administruoti teikiama tam numatytomis ES fondų lėšomis. 

Papildomų lėšų skirti nereikės. 

Nauda 

Priėmus teikiamą projektą, būtų sudaromos sąlygos veiksmingiau ir greičiau įgyvendinti 

pastatų renovacijos procesą, rečiau vykdyti apmokėjimus, projekto administravimo, projekto ar jo 

dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės paslaugas. 

Šie pasiūlymai prisidėtų prie Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, kuriai Vyriausybė 

pritarė 2021 m. kovo 31 d., įgyvendinimo. 

Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 1999 m. 

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

įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos 

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

Nutarimų projektuose nėra naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Suinteresuotų asmenų įtraukimas 

Projektas prisideda prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 

kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.5 papunktyje numatyto 

tikslo „Renovacijos banga – 1 000 renovuotų daugiabučių per metus“ įgyvendinimo. 

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). Suinteresuotas institucijas ir visuomenę pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti 

per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo TAIS dienos. 

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

(vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98 137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) patarėja Živilė 

Liberienė (tel. 8 677 55 774, el. p. zivile.liberiene@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 5 lapai. 

2. Projekto lyginamasis variantas, 5 lapai. 

3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 11 lapų. 

4. Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 

 

Ž. Liberienė, 8 677 55 774, el. p. zivile.liberiene@am.lt 

 

mailto:dainius.cergelis@am
mailto:zivile.liberiene@am
mailto:zivile.liberiene@am
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 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“ 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-968/693-II-7-1 priedas 2022-09-19.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dd7308a0332a11edbf47f0036855e731
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IS-968/693-II-8 priedas 

 
2022 m. rugsėjo 14 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė 

TN: tn  
 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 
papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 
atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-09-14 

10.00–10.05 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 
tvirtinimas 

 A. Gedvilienė 
B. Pūtienė 

2. 

2022-09-14 

10.05–10.35 

Nuotoliniu 

 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo V (rudens) 
sesijos darbų programos 

patvirtinimo“ projektas 

 A. Gedvilienė 
B. Pūtienė 

3. 

2022-09-14 

10.35–10.50 
Nuotoliniu 

XIVP-1148 

Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo Nr. VIII-729 
12 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Gedvilienė 

A. Gedvilas 
A. Latvėnė 

4. 

2022-09-14 

10.50–11.00 
Nuotoliniu 

ES-2022-101, 

COM/2022/329 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 
kuriuo dėl naujų aplinkos 

ekonominių sąskaitų modulių 

diegimo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 
691/2011 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 
L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

5. 

2022-09-14 

11.00–11.10 
Nuotoliniu 

ES-2022-91, 

COM/2022/230 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS 

VADOVŲ TARYBAI, 
TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Planas 

„REPowerEU“ 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 
L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

6. 
2022-09-14 
11.10–11.20 

Nuotoliniu 

ES-2022-89, 

COM/2022/240 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS EUROPOS 
PARLAMENTUI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI ES energijos 

taupymo planas 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 
Matusevičiūtė 

7. 
2022-09-14 

11.20–11.30 

ES-2022-92, 

COM/2022/221 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS EUROPOS 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=20580
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1148
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)329&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)329&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)230&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)230&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)240&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)240&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)221&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)221&lang=lt
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Nuotoliniu PARLAMENTUI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR 
SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI „ES saulės 
energetikos strategija“ 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 
2022-09-14 
11.30–11.40 

Nuotoliniu 

ES-2022-85, 

COM/2022/222 

Pasiūlymas EUROPOS 
PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA 

kuria iš dalies keičiama 
Direktyva (ES) 2018/2001 dėl 

skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, Direktyva 2010/31/ES 

dėl pastatų energinio 

naudingumo ir Direktyva 

2012/27/ES dėl energijos 
vartojimo efektyvumo 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 
Matusevičiūtė 

9. 

2022-09-14 

11.40–11.45 

Nuotoliniu 

 Komiteto 2022 m. IV sesijos 

(pavasario) ataskaita  
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

10. 

2022-09-14 

11.45–11.50 

Nuotoliniu 

 Komiteto 2022 m. rudens (V) 

sesijos darbų planas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

11. 
2022-09-14 
11.50–11.55 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai – 2022-09-12  

 

AAK 2022-09-14 posėdyje svarstomi: „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Planas „REPowerEU“; 

„KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI ES 

energijos taupymo planas“; „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR 

REGIONŲ KOMITETUI „ES saulės energetikos strategija““; „Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2018/2001 

dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 

energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo“; „Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl naujų aplinkos 

ekonominių sąskaitų modulių diegimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011“ 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-II-8-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)222&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)222&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=20580
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IS-968/693-II-9 priedas 

 

AM 2022-09-12 pranešimas. Kviečiame susipažinti su subsidijų saulės elektrinėms įrengti 

daugiabučiuose skyrimo tvarkos aprašo projektu 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija parengė Klimato kaitos programos subsidijų saulės elektrinių įrengimo 

daugiabučiuose skatinimo skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektą ir kviečia teikti pastabas bei 

pasiūlymus. Šiai priemonei iš Klimato kaitos programos 2022 m. skirta 3 mln. Eurų. 

Siūloma, kad paramą galės gauti butų ar kitų patalpų savininkai arba Atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) bendrijos, kurie įsirengė neviršijančią 30 kW galios saulės elektrinę ant 

daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado. Butų ar kitų patalpų savininkai arba AEI bendrija 

atskiru susitarimu turės nusistatyti saulės elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų 

padalijimą gyventojams.  

Numatoma, kad butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kWh galios 

elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau subsidija bus skiriama tik už 10 kWh galią.  

Subsidija vienam projektui yra ne daugiau kaip 322,91 eurų už 1 kW. Maksimali tinkamų 

finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal įkainius, skelbiamus Aplinkos projektų valdymo agentūros 

(APVA) interneto svetainėje www.apva.lt arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina.  

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones tam 

pačiam butui ir kitų patalpų savininkui (pagal unikalų numerį) jau išmokėtos lėšos 10 kWh galios 

įrangai įrengti ar pagal priemonę subsidija išmokėta 10 kWh galios įrangai įsigyti, parama pagal šią 

priemonę neskiriama. Subsidija tam pačiam butui ar kitoms patalpoms gali būti skirta tik galiai 

(kWh), kurios trūksta pasiekti 10 kWh suminę galią.   

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka balsų 

dauguma pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas, AEI bendrija. Taip pat paraišką gali teikti asmuo, teikiantis 

daugiabučio namo atnaujinimo projekto administravimo paslaugas, jei butų ir kitų patalpų 

savininkų sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų valdytojui arba kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. 

Su Klimato kaitos programos subsidijų saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimo 

skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektu galite susipažinti čia. Pastabas ir pasiūlymus galima 

teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki rugsėjo 26 d. 

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-subsidiju-saules-elektrinems-irengti-daugiabuciuose-skyrimo-tvarkos-apraso-projektu
http://www.apva/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/851fbe90328611edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7468ce51-c7ec-4535-baa6-66f1ca8ee209
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IS-968/693-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-09-13 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn; tn 

 

 
Paskutinis taškas 2022-09-13 

 
 

Vėliausio 2022-09-13 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-09-13 aukcioną 11 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 61 040 48.06 +7.18 % 60 060 41.29 52.41 4 900 

M10-2022  Smulkinta mediena 57 680 49.93 +5.87 % 73 080 48.04 44.67 2 800 

M11-2022  Smulkinta mediena 6 440 50.24 0.00 % 44 520 46.99 38.23 4 200 

Q04-2022  Smulkinta mediena 23 100 57.25 +4.37 % 83 160 49.56 70.00 3 850 

Q01-2023  Smulkinta mediena 15 470 54.74 -9.61 % 201 110 50.87 60.00 9 100 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 122 640 49.63 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 060 102.53 -6.86 % 650 86.67 138.33 650 

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

Lignino ir biokuro mišinys 

https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=3000876&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/
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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 

 

BK prekybos rodikliai po 2022-09-13 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 66 290 48.97 -1.29 % 6 720 45.50 0.00 0 

M10-2022  Smulkinta mediena 22 960 51.89 +22.91 % 21 840 49.58 0.00 0 

M11-2022  Smulkinta mediena 10 920 52.12 +3.61 % 15 960 47.17 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 9 240 58.17 +1.58 % 20 790 46.00 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 13 650 51.67 -5.94 % 220 220 50.91 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 8 400 50.00 +2.00 % 97 440 50.33 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 730 99.85 -3.29 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

WIN-2022  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 3 360 27.00 0.00 0 

 

 

EM 2022-09-13 pranešimas. Pasirengimas šildymo sezonui vyksta sparčiau nei pernai: miestai 

jau įsigijo ketvirtadalį reikiamo biokuro kiekio 

TN: tn  

 

Lietuvos miestai jau yra įsigiję 28 proc. reikiamo biokuro kiekio artėjančiam šildymo 

sezonui. Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ duomenimis, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 

praėjusiais metais tuo pačiu metu. 

Įvertinus pasirengimą pirmajai artėjančio šildymo sezono pusei (iki 2023 m. pradžios), 

sudarytų sandorių kiekis dėl biokuro tiekimo atitinka 38 proc. praėjusių metų poreikio. Praėjusiais 

metais pirmai šildymo sezono pusei buvo sudaryta tik 22 proc. sandorių. 

Palyginus Lietuvos apskritis pagal įsigytą biokuro kiekį, daugiausia kuro šiuo metu jau yra 

įsigijusi Klaipėda (92 proc.) ir Šiauliai (78 proc.).  

„Remiantis naujausiais duomenimis, matome, kad pasirengimas artėjančiam šildymo 

sezonui vyksta įprastu tempu. Skirtingus apskričių biokuro įsigijimo rezultatus lemia skirtingos 

kuro įsigijimo strategijos, todėl tiesiogiai lyginti jų nereikėtų. Pavyzdžiui, vieni miestai visada 

pirkdavo biokurą iš anksto, kiti – vien tik šildymo sezono metu. Taip pat labai populiari mišri 

biokuro įsigijimo strategija“, – teigė „Baltpool“ Prekybos vadovas Vaidotas Jonutis.  

Šiemet biokuro kaina žiemos sezonui (45,28 Eur/MWh) yra beveik dvigubai aukštesnė, 

lyginant su vidutine biokuro kaina tuo pačiu laikotarpiu pernai metais (23,14 Eur/MWh), tačiau 

lyginant su praėjusio sezono kovo mėnesio kainomis augimas siekia apie 30 proc. Žvelgiant į kainų 

skirtumus ir lyginant apskritis, didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 proc. 

arba 55 Eur/MWh) ir Klaipėdos apskrityje (148 proc. arba 55,64 Eur/MWh). Mažiausias kainų 

skirtumas – Šiaulių (84 proc. arba 36,10 Eur/MWh) ir Tauragės apskrityse (94 proc. arba 47,83 

Eur/MWh).  

Šių metų biokuro kainos formavimuisi reikšmingos įtakos turi žaliavinės medienos 

(labiausiai malkinės medienos bei kirtimo liekanų) kainos. Malkinės ir plokščių medienos kainos 

(80,50 Eur/kub. m) vien rugpjūtį paaugo 15 proc., lyginant su liepos mėnesiu, kai jos siekė 70,26 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pasirengimas-sildymo-sezonui-vyksta-sparciau-nei-pernai-miestai-jau-isigijo-ketvirtadali-reikiamo-biokuro-kiekio
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Eur/kub. m ir 133 proc., lyginant su praeitų metų rugpjūčio mėnesiu (34,66 Eur/kub m). Kirtimo 

liekanų kaina (31 Eur/kub. m) nesikeitė, lyginant su liepos mėnesiu, bet per metus paaugo 210 proc. 

(nuo 10 Eur/kub. m.).  

Daugiau informacijos: www.baltpool.eu  

______ 

 

 Baltpool 2022-09-15 pranešimas. 

TN: tn  

 

PASIRENGIMAS ŠILDYMO SEZONUI VYKSTA SPARČIAU NEI PERNAI: MIESTAI 

JAU ĮSIGIJO KETVIRTADALĮ REIKIAMO BIOKURO KIEKIO 

 

 
 

Lietuvos miestai jau yra įsigiję 28 proc. reikiamo biokuro kiekio artėjančiam šildymo 

sezonui. Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ duomenimis, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 

praėjusiais metais tuo pačiu metu. 

Įvertinus pasirengimą pirmajai artėjančio šildymo sezono pusei (iki 2023 m. pradžios), 

sudarytų sandorių kiekis dėl biokuro tiekimo atitinka 38 proc. praėjusių metų poreikio. Praėjusiais 

metais pirmai šildymo sezono pusei buvo sudaryta tik 22 proc. sandorių. 

Palyginus Lietuvos apskritis pagal įsigytą biokuro kiekį, daugiausia kuro šiuo metu jau yra 

įsigijusi Klaipėda (92 proc.) ir Šiauliai (78 proc.). 

„Remiantis naujausiais duomenimis, matome, kad pasirengimas artėjančiam šildymo 

sezonui vyksta įprastu tempu. Skirtingus apskričių biokuro įsigijimo rezultatus lemia skirtingos 

kuro įsigijimo strategijos, todėl tiesiogiai lyginti jų nereikėtų. Pavyzdžiui, vieni miestai visada 

pirkdavo biokurą iš anksto, kiti – vien tik šildymo sezono metu. Taip pat labai populiari mišri 

biokuro įsigijimo strategija“, –  teigė „Baltpool“ Prekybos vadovas Vaidotas Jonutis. 

Šiemet biokuro kaina žiemos sezonui (45,28 Eur/MWh) yra beveik dvigubai aukštesnė, 

lyginant su vidutine biokuro kaina tuo pačiu laikotarpiu pernai metais (23,14 Eur/MWh), tačiau 

lyginant su praėjusio sezono kovo mėnesio kainomis augimas siekia apie 30 proc. Žvelgiant į kainų 

skirtumus ir lyginant apskritis, didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 proc. 

arba 55 Eur/MWh) ir Klaipėdos apskrityje (148 proc. arba 55,64 Eur/MWh). Mažiausias kainų 

skirtumas – Šiaulių (84 proc. arba 36,10 Eur/MWh) ir Tauragės apskrityse (94 proc. arba 47,83 

Eur/MWh). 

Šių metų biokuro kainos formavimuisi reikšmingos įtakos turi žaliavinės medienos 

(labiausiai malkinės medienos bei kirtimo liekanų) kainos. Malkinės ir plokščių medienos kainos 

(80,50 Eur/kub. m) vien rugpjūtį paaugo 15 proc., lyginant su liepos mėnesiu, kai jos siekė 70,26 

Eur/kub. m ir 133 proc., lyginant su praeitų metų rugpjūčio mėnesiu (34,66 Eur/kub m). Kirtimo 

liekanų kaina (31 Eur/kub. m) nesikeitė, lyginant su liepos mėnesiu, bet per metus paaugo 210 proc. 

(nuo 10 Eur/kub. m.). 

http://www.baltpool.eu/
https://www.baltpool.eu/pasirengimas-sildymo-sezonui-vyksta-sparciau-nei-pernai/
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IS-968/693-III-2 priedas 
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Baltpool Siūlomų patvirtinti energijos išteklių biržos reglamento nuostatų pakeitimų ir papildymų 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-III-2-1 priedas 

2022-09-19.pdf). 
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IS-968/693-III-3 priedas 

 

 
AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. 1840, el. p. info@chc.lt, 

www.chc.lt 

Įmonės kodas 124135580, PVM kodas LT241355811, atsiskaitomoji sąskaita LT53 7044 0600 0121 9501, įmonės duomenis tvarko LR Juridinių 

asmenų registras 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

el. paštas: info@enmin.lt 

 

Kopija: 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

el. paštas: info@lsta.lt 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir 

darnios plėtros komisijai 

el. paštas: priim@lrs.lt 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

el. paštas: info@vert.lt  

 

 

 

2022-09-14      Nr. SD-4860 

           

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU VIDUTINIŲ BIOKURO 

IR DUJŲ BIRŽOS KAINŲ NUSTATYMU, PAKEITIMO 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA) 2022-09-01 raštu Nr. 83 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijai pateikė siūlymus dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimų (pridedama). AB Vilniaus šilumos tinklai pritaria ir palaiko 

LŠTA argumentaciją ir siūlymus dėl Įstatymo pakeitimų.  

 

Pridedama. Raštas, 5 lapai. 

 

 

 

Generalinis direktorius                                         Gerimantas Bakanas 

 

 

 

 

 

 

D. Norkeliūnaitė, tel. (8 699) 04928, el. p. daiva.norkeliunaite@chc.lt 

mailto:info@enmin.lt
mailto:info@vert.lt
mailto:daiva.norkeliunaite@chc.lt
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V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Energijos ištekliai, reikalingi šilumos ir/ar elektros gamybai įsigyjami biržoje, kaip 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas: 

„191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas 

Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros 

energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti 

naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami 

visą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį. 

<...> 

23 straipsnis. Gamtinių dujų, naudojamų šilumos ir elektros gamybai, 

įsigijimas 

Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri 

šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai 

energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo 

gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 

procentų reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai 

reikalingo gamtinių dujų kiekio.“ 

Pastarasis įstatymas taip pat numato išimtis, kuomet biokuras ir gamtinės dujos gali būti 

įsigyjamos ne biržoje: jeigu energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima 

įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą 

yra ekonomiškai naudingiau (191 straipsnio 2 dalis); jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių 

priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies arba gamtinių dujų 

įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra 

mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės 

aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai naudingesnis (23 straipsnio 2 dalis). 

 Imperatyvios įstatyminės nuostatos suteikia teisę rinkos dalyviams įsigyti tam tikrą 

dalį kuro išteklių kitais teisėtais būdais ne biržoje, tačiau praktikoje Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) suteikta teisė dalies šių teisėtai atliktų pirkimų sąnaudų 

nepripažinti pagrįstomis reguliuojamos veiklos kainose, nes Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 20 dalyje numatyta, kad kai kuras, naudojamas šilumos 

ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų 

biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne 

per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės 

biokuro kainos arba vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios 

plėtros komisijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 
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biržos kainos. Vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę 

metinę gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. Tai 

reiškia, kad energijos išteklių biržoje ir gamtinių dujų biržoje įsigyjamo biokuro ir (ar) gamtinių 

dujų įsigijimo sąnaudos nėra ribojamos, o dvišalių sandorių pagrindu (ne biržose) įsigyjamo 

biokuro ir (ar) dujų įsigijimo sąnaudos ribojamos Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotomis 

vidutinėmis metinėmis atitinkamos kuro rūšies rinkos kainomis. Gamtinių dujų sąnaudų atveju, ne 

biržoje įsigytų gamtinių dujų sąnaudos ribojamos Tarybos apskaičiuota vidutine metine gamtinių 

dujų biržos kaina.    

 Įvertinus tai, kad ne kartą tiek viešai, tiek tarp energetikos įmonių bei valstybės 

institucijų vykusių susitikimų metu buvo išsakytos dvejonės dėl galimybės gamtinių dujų biržoje 

įsigyti reikiamą gamtinių dujų kiekį ateinančiam 2022–2023 metų šildymo sezonui, ir valstybės 

institucijų atstovams išsakius poziciją, kad šilumos tiekėjai, nepriklausimai nuo kuro kainų dydžio, 

pirmiausia turi užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą, didžioji dalis šilumos tiekėjų, siekdami 

užsitikrinti reikiamą gamtinių dujų kiekį ateinančiam 2022–2023 metų šildymo sezonui, gamtines 

dujas įsigis ne gamtinių dujų biržoje, o dvišalių sandorių pagrindu. Pažymėtina, kad šilumos 

tiekėjai, gamindami reikiamą vartotojams patiekti šilumos kiekį, pirmiausia maksimaliu pajėgumu 

išnaudoja atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius (tiek savo, 

tiek nepriklausomų šilumos gamintojų), likusį trūkstamą šilumos kiekį pagamina iš iškastinio kuro. 

Šilumos tiekėjai deda visas pastangas optimizuoti kuro struktūrą ir mažinti šilumos gamybai 

reikiamo kuro sąnaudas, įvertindami turimus šilumos gamybos pajėgumus ir technines galimybes 

šilumos gamybos įrenginiuose naudoti ne tik gamtines dujas, tačiau ir kitą kurą (mazutą, dyzeliną ir 

pan.). Nepaisant to, šilumos tiekėjai šio šildymo sezono metu dalį šilumos kiekio neišvengiamai 

turės gaminti ir naudojant gamtines dujas. 

Aukščiau paminėti šilumos tiekėjų sprendimai dėl gamtinių dujų įsigijimo dvišalių 

sandorių pagrindu neabejotinai padės užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams 

ateinančio šildymo sezono laikotarpiu, tačiau, įvertinus Įstatymo 32 straipsnio 20 dalyje numatytą 

faktinių kuro sąnaudų ribojimą vidutinėmis metinėmis gamtinių dujų biržos kainomis, šilumos 

tiekėjams tai gali sukelti rimtų finansinių sunkumų ateinančiais laikotarpiais: neužtikrinti 

subalansuotų piniginių srautų įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, kuro tiekėjams, 

valstybei, kredito įstaigoms ir pan. 

Pagal viešai skelbiamus ICE biržos duomenis, t. y. prognozuojamus TTF indeksus, pagal 

kuriuos prognozuojama gamtinių dujų kaina ateinančiais laikotarpiais, akivaizdu, kad gamtinių dujų 

kaina 2022 metų pabaigoje bus 3 kartus didesnė, nei metų pradžioje (žr. grafiką). 

Esant dabartiniam Įstatyme nustatytam reglamentavimui, kai faktinės metinės ne gamtinių 

dujų biržoje įsigytų dujų sąnaudos ribojamos vidutine metine gamtinių dujų biržos kaina, šilumos 

tiekėjai, kurie 2022 m. pabaigoje gamtines dujas įsigis ne gamtinių dujų biržoje (siekdami dvišalių 

sandorių pagrindu užsitikrinti reikiamą gamtinių dujų kiekį), patirs didelius nuostolius. Iš aukščiau 

pateikto grafiko matyti, kad gamtines dujas įsigyjant už didesnę nei 300 Eur/MWh kainą, šios 

sąnaudos bus apribotos apytiksliai iki 180 Eur/MWh, t. y. šilumos tiekėjai neatgaus apie 40 proc. 

gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų. 
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* 2022-01 – 2022-07 mėn. – Tarybos skelbiamos atitinkamo mėnesio gamtinių dujų biržos rinkos kainos 
(https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx) 
* 2022-08 – 2022-12 mėn. – prognozuojamos gamtinių dujų kainos pagal TTF indeksą (2022-08-25 duomenimis: ICE 
biržos svetainė https://www.theice.com) 
** Preliminari vidutinė metinė gamtinių dujų biržos kaina, apskaičiuota pagal Tarybos skelbiamas atitinkamo mėnesio 
gamtinių dujų biržos rinkos kainas ir prognozuojamas gamtinių dujų kainas (pagal TTF indeksą) 

 Papildomai pastebėtina, kad pagal Įstatymą faktinės ne gamtinių dujų biržoje įsigytos 

gamtinių dujų kainos lyginamos su gamtinių dujų biržos kaina, kuri apskaičiuojama naudojant tik 

gamtinių dujų biržoje įsigytų dujų kiekius ir kainas. Įvertinus tai, kad 2022 m. pabaigoje dauguma 

reikšmingą gamtinių dujų kiekį naudojančių šilumos tiekėjų gamtines dujas įsigis ne gamtinių dujų 

biržoje, skaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą didesnę įtaką turės 2022 m. 

pradžioje įsigytų gamtinių dujų kaina, kuomet ji buvo 3 kartus mažesnė, nei 2022 m. pabaigoje, kas 

dar reikšmingiau sumažins vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą ir padidins šilumos tiekėjų 

nuostolius. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatyme analogiškas reglamentavimas numatytas ir su 

biokuro sąnaudų ribojimu. Energijos išteklių biržos duomenimis, 2022 m. pabaigoje biokuro kaina 

biržoje sudarys daugiau nei 50 Eur/MWh, kai metų pradžioje ji buvo 2 kartus mažesnė – apie 25 

Eur/MWh. Šilumos tiekėjai, siekdami šilumos gamybai reikalingą biokurą įsigyti kuo pigiau, ieško 

biokuro tiekėjų, kurie pagal dvišalius sandorius parduotų biokurą mažesne kaina, nei susiformuoja 

energijos išteklių biržoje. Tačiau šiuo atveju net ir dvišaliais sandoriais perkant biokurą pigiau, nei 

energijos išteklių biržoje, dėl kuro kainų ribojimo ne kiekvieno atskiro mėnesio, o metinių 

kainų, išlieka tikimybė nepasidengti dalies biokuro sąnaudų. 

 Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau, taip pat siekiant užtikrinti šilumos tiekėjų 

pareigą tiekti šilumą ir vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis (būtinosiomis) sąnaudomis 

(Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas), bei šilumos tiekėjų teisę pasidengti būtinąsias šilumos 

tiekimo sąnaudas (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 2 dalis, Įstatymo 32 

straipsnio 2 dalis), manome, kad Įstatyme turi būti atlikti šie esminiai pakeitimai: 

1. Gamtinių dujų ir biokuro sąnaudų ribojimas vidutinėmis rinkos kainomis netaikomas ne 

tik tuo atveju, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti 

reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima 

įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio, tačiau ir tuo atveju, kai kitais būdais (ne energijos išteklių 

biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje) įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Tokiu būdu 

Įstatymas atitiktų Energijos išteklių rinkos įstatymo 191.1 punktą ir 23 straipsnio 2 dalį. 

2. Ne energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje įsigyto biokuro ir (ar) gamtinių 

dujų sąnaudos ribojamos ne metinėmis, o atitinkamo mėnesio, Tarybos apskaičiuotomis rinkos 

kainomis. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) siūlo inicijuoti Įstatymo 

pataisas atskirai arba papildant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 

10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 

straipsniais įstatymo projektą nuostatomis: 

1. Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. 

Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir 

(ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų 

biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Jeigu biokuras ir (ar) 

gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų 

ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro 

sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą neribojamas. Kitų biokuro rūšių, kuriomis 

neprekiaujama biržoje, arba, jeigu buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto 

vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos, įsigijimo sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal 

vidutinę metinę mėnesio biokuro biržos kainą, vidutinę metinę mėnesio biokuro kainą arba vidutinę 

https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
https://www.theice.com/
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metinę mėnesio gamtinių dujų biržos kainą, arba vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai 

kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka 

nustato Taryba.“ 

2. Pakeisti 32 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šio straipsnio 20 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro 

biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių 

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio 

ar jo dalies, taip pat jei atitinkamos biokuro rūšies kiekis ar jo dalis buvo įsigyta ekonomiškai 

naudingiau ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio, 

taip pat jei reikalingas gamtinių dujų kiekis ar jo dalis buvo įsigyta ekonomiškai naudingiau.“ 

3. Pakeisti 32 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, 

geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų 

skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias. Kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės 

įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą 

sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinę mėnesio biokuro kainos arba vidutinės metinę mėnesio 

biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinę mėnesio gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę metinę 

mėnesio biokuro kainą, vidutinę metinę mėnesio biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę mėnesio 

gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

Atsižvelgus į šiame rašte išdėstytus argumentus, įvertinus susidariusią neapibrėžtą situaciją 

ne tik su gamtinių dujų ir biokuro kainų augimu, tačiau ir galimybe įsigyti minėtą kurą Energijos 

išteklių rinkos įstatymo suteikta teise ir siekiant patikimai apsirūpinti kuru šiam grėsmingam 

šildymo sezonui, raginame kuo skubiau inicijuoti siūlomus Įstatymo 32 straipsnio pakeitimus. 

 

Esame pasirengę bendradarbiauti ir teikti visą reikiamą informaciją sprendimams priimti. 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-968/693-III-4 priedas 
 

VERT 2022-09-15 pranešimas. VERT: šilumos paskirstymui naudojamas ne bendras šildomų 

patalpų plotas, bet naudingasis (šildomas) plotas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo vartotojo ir AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ ginčą. Priimtas sprendimas atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę atlikti 

suvartotos šilumos energijos perskaičiavimą ir grąžinti susidariusią permoką.  

Vartotojas VERT nurodė, kad įmonė dėl neaiškių priežasčių jam išrašomose sąskaitose jo 

objekto šildomą plotą pakeitė iš 104,92 m2 į 131,89 m2 ir neatsižvelgė į pateiktą patikslintą 

informaciją. Anot vartotojo, įmonė privalo atlikti šilumos perskaičiavimą ir grąžinti jam 

susidariusią permoką. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, 

vartotojui priklauso objektas, kurio naudingasis plotas sudaro 131,89 m2. Taip pat nustatyta, kad 

įmonė tinkamai, nepažeisdama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, skaičiavo ir teikė vartotojui 

sąskaitas už faktiškai suvartotą šilumos energiją, atsižvelgdama į esamą objekto naudingąjį plotą – 

131,89 m2. Klaidos šioje vietoje nėra, todėl vartotojas turi pareigą apmokėti už suteiktas paslaugas.  

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-09-15 pranešimas. Į ką svarbu atkreipti dėmesį perkant būstą ir norint sklandžiai 

perimti atsiskaitymus už elektros energiją?  

TN: tn  

 

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

„Ignitis“ dėl vartotojui priskirtos apmokėti skolos už suvartotą elektros energiją. 

Vartotojas nurodė, kad įgijo objektą. Praėjus tam tikram laiko tarpui vartotojas sužinojo, kad 

buvę savininkai ne visiškai atsiskaitė už suvartotą elektros energiją su tiekėju UAB „Ignitis“, liko 

neapmokėta skola, nors notaro biure patvirtintoje sutartyje įtvirtinama, kad pardavėjas patvirtina, 

jog visiškai atsiskaitė už elektros energiją suvartotą objekte iki nuosavybės teisės perleidimo 

vartotojui. 

Vartotojas kreipėsi į UAB „Ignitis“ prašydamas nurodyti, ar skola yra apmokėta, taip pat, ar 

minėta skola susidarė dėl buvusios savininkės ilgą laiką nemokėtos mokesčio už suvartotą elektros 

energiją. UAB „Ignitis“ vartotojui pateiktame atsakyme nurodė, kad suvartotas ir neapmokėtas 

elektros energijos kiekis buvo priskirtas jam kaip esamam savininkui, nors, jo teigimu, šį elektros 

energijos kiekį suvartojo buvusi savininkė. Vartotojas prašė pripažinti UAB „Ignitis“ reikalavimą 

padengti skolą neteisėtu. 

VERT nustatė, kad vartotojas yra objekto savininkas. Buvo sudaryta sutartis tarp vartotojo ir 

visuomeninio elektros energijos tiekėjo UAB „Ignitis“. UAB „Ignitis“ buvo elektros energijos 

tiekėjas objektui ir anksčiau. VERT nei viena vartojimo ginčo nagrinėjimo šalis nepateikė buvusio 

savininko ir vartotojo rašytinio susitarimo (abiejų savininkų patvirtinto dokumento, kuriame būtų 

užfiksuotas objekto skaitiklio rodmuo iki kurio buvęs savininkas atsiskaitė tiekėjui už iki objekto 

perleidimo suvartotą elektros energiją) dėl įsipareigojimų UAB „Ignitis“ už suvartotą elektros 

energiją. UAB „Ignitis“ gavo buvusio objekto savininko atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją, 

tačiau tiek vartotojas, tiek buvęs objekto savininkas praleido kreipimosi į UAB „Ignitis“ dėl 

sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo terminą. 

VERT nebuvo pateikta įrodymų, jog objekte gyveno ir vartojo elektros energiją kitas asmuo, 

o ne į VERT kreipęsis vartotojas. Taip pat nepateikti įrodymai, jog elektros apskaitos prietaisas 

veikė netinkamai. Nesant rašytinio susitarimo dėl objekto buvusio savininko ir vartotojo 

įsipareigojimų UAB „Ignitis“, darytina išvada, kad suvartotos elektros energijos kiekis, kuris 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/vert-silumos-paskirstymui-naudojamas-ne-bendras-sildomu-patalpu-plotas-bet-naudingasis-sildomas-plotas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-15/i-ka-svarbu-atkreipti-demesi-perkant-busta-ir-norint-sklandziai-perimti-atsiskaitymus-uz-elektra.aspx
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nustatytas operatoriui nurašius faktinius skaitiklio rodmenis, turi būti priskiriamas vartotojui kaip 

objekto savininkui laikotarpiu, kuriam priskirtas nustatytas elektros energijos kiekis. 

UAB „Ignitis“ pagrįstai reikalavo vartotojo padengti susidariusią skolą už objekte suvartotą 

elektros energiją. VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus įmonei kaip nepagrįstus. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-09-14 pranešimas. VERT nutarė iš dalies tenkinti vartotojo prašymą dėl 

prijungimo prie elektros tinklų įmokos  

TN: tn  

 

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

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl prijungimo įmokos perskaičiavimo. 

Vartotojas nurodė, jog ESO vykdant elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartį, ESO pareikalavo sumokėti patikslintą objekto prijungimo įmoką, kuri buvo 

perskaičiuota atlikus projektavimo darbus. ESO parengus ir suderinus prijungimo projektą ir 

nustačius visų suprojektuotų bei naujai įrengiamų elektros kabelių ilgį, paaiškėjo, kad atstumas yra 

ilgesnis. 

Nustatyta, kad pagal sutartį vartotojui apskaičiuota ir sumokėta prijungimo įmoka yra 

preliminarus dydis, todėl ji gali būti perskaičiuojama, sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

Sutartyje numatyta, prijungimo įmoka gali būti perskaičiuojama, jei sutarties galiojimo metu 

įgyvendinant prijungimo paslaugos projektą paaiškėja, kad atstumas, naudotas preliminariai 

prijungimo įmokai apskaičiuoti yra ilgesnis arba trumpesnis nei 5 m. Faktas, kad atstumas naudotas 

preliminariai prijungimo įmokai apskaičiuoti yra ilgesnis, buvo nustatytas parengus prijungimo 

paslaugos projektą, o ne jį įgyvendinant. 

VERT nutarė, kad įmonės veiksmai, perskaičiuojant preliminarią prijungimo paslaugos 

įmoką po prijungimo projekto parengimo, yra nepagrįsti bei įpareigojo ESO vykdant sutartį laikyti, 

kad preliminarią įmoką vartotojas yra apmokėjęs, tačiau tai nepaneigia įmonės teisės perskaičiuoti 

preliminarią prijungimo įmoką, įgyvendinus prijungimo paslaugos projektą nustačius aplinkybes, 

numatytas sutartyje. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_______ 

 

VERT 2022-09-16 pranešimas. VERT pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką. 

Metodika keičiama, siekiant, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padengtų būtinąsias sąnaudas ir būtų subalansuoti 

ūkio subjektų piniginiai srautai. 

Esminiai pakeitimai: 

• Metodika papildoma nuostata, kad derinant bazines geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jeigu antrą kartą 

perskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 

tvarkymo kainoje įvertintų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydis dėl 

technologinių medžiagų kainų pasikeitimo neatitiko geriamojo vandens tiekėjo ir 

nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo faktiškai trečiaisiais kainų galiojimo 

metais patirtų sąnaudų technologinėms medžiagoms įsigyti dydžio, šis skirtumas 

įvertinamas bazinių kainų skaičiavimo metu. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-14/vert-nutare-is-dalies-tenkinti-vartotojo-prasyma-del-prijungimo-prie-elektros-tinklu-imokos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-16/vert-pakeite-geriamojo-vandens-kainu-nustatymo-metodika.aspx
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• Keičiama nuostata, reglamentuojanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos sąnaudų perskaičiavimą atsižvelgiant į 

infliacijos koeficiento įtaką. Atsisakoma nustatyto ribojimo, numatančio, kad 

skaičiavimuose taikomas infliacijos dydis negali viršyti 3 proc. bei infliacijos 

koeficientas nustatomas kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamo geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydis ir sumažinamas efektyvumo 

rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Įvertinus tai, kad bazinės kainos kasmet 

perskaičiuojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių 

privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio, atsižvelgiant į Finansų ministerijos 

prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinantiems kainos nustatymo 

metams, o mokesčių už aplinkos taršą ir už valstybinius gamtos išteklius indeksavimas 

priklauso nuo vartotojų kainų indekso, numatoma bazinės kainos sąnaudas dėl 

infliacijos koeficiento perskaičiuoti nevertinant bazinėje kainoje nustatytų darbo 

užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų 

sąnaudų bei mokesčių už taršą ir mokesčių už gamtos išteklius sąnaudų. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-968/693-III-5 priedas 
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IS-968/693-III-6 priedas 
 

Ignalinos ŠT paklausimas dėl prisijungimo sąlygų 

 
From: inzinierius@igst.lt <inzinierius@igst.lt>  

Sent: Friday, September 16, 2022 10:01 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: dėl prisijungimo sąlygų 

 

Sveiki, reiktų pagalbos konsultacijos dėl prisijungimo sąlygų išdavimo. Ignalinoje bus statomas 

naujas daugiabutis tai noriu pasiteirauti kokia procedūra išduodant prisijungimo sąlygas prie CŠT, 

gal yra kokių pavyzdžių, turbūt reiktų pildyti šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 5 priedą? Ačiū 
 
Pagarbiai, 

UAB Ignalinos šilumos tinklai 

Inžinierius 

Dovydas Šimkūnas 
Mob.: 8-675-19908 

El.p. inzinierius@igst.lt  

_______ 

 

Siunčiu Jums prisijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo, santrauką.  

 
Pagarbiai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

Teisininkas 

Egidijus Šimoliūnas  

 
Tel. 8-689-54153, egidijus@lsta.lt, www.lsta.lt 

*** 

 

Šilumos įrenginių prijungimo tvarka: 

Pastato savininkas (statytojas, užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis prijungti 

šilumos vartojimo įrenginius prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, privalo: 

1. pateikti prašymą šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti (šilumos ūkio įstatymo 5 

priedas). 

2. įvertinę šilumos tiekimo technines galimybes, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 

specialistai parengs ir išduos technines prisijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų sąlygas; 

3. pagal išduotas technines sąlygas suprojektuojami šilumos tiekimo tinklai (iki pastato) ir 

pastato šilumos įrenginiai; 

4. pagal projektą įrengiami šilumos tiekimo tinklai ir pastato šilumos įrenginiai; 

5. atliekamos reikiamos techninės ekspertizės ir hidrauliniai bandymai; 

6. įrengti šilumos tiekimo tinklai ir pastato šilumos įrenginiai prijungiami prie 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, 

7. atliekami įrengtų šilumos tiekimo tinklų geodeziniai matavimai, 

8. baigus įrengimo darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei 

šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti 

šilumos tiekėjui bei sudaryti su UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos pirkimo-

pardavimo sutartį.  

mailto:inzinierius@igst.lt
mailto:inzinierius@igst.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:inzinierius@igst.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-968/693-IV-1 priedas 

 

EM 2022-09-13 pranešimas. Ministrui D. Kreiviui – apdovanojimas už nuopelnus 

energetiniam saugumui 

TN: tn  

 

 
Lenkijos Žešuvo technikos universitete (Rzeszów University of Technology) vykusioje 

energetinio saugumo konferencijoje energetikos ministrui Dainiui Kreiviui įteiktas apdovanojimas 

už nuopelnus regiono energetiniam saugumui. 

Lenkija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių energetinio saugumo srityje. Šių metų 

gegužę  pradėjo veikti Lietuvą ir Lenkiją jungiantis dujotiekis GIPL, kuris faktiškai išplėtė Europos 

dujų rinką, integruojant Baltijos šalis ir Suomiją. Šis didelės svarbos projektas dar labiau sustiprino 

regiono energetinę nepriklausomybę ir padidino Klaipėdos SGD terminalo panaudojimo galimybes. 

Pernai metų pabaigoje taip pat sėkmingai užbaigtas ir Lietuvos bei Lenkijos elektros jungties 

„LitPol Link“ išplėtimo projektas – prie Alytaus esanti „LitPol Link“ stotis nuo šiol esant reikalui 

turi galimybę veikti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais. 

Savo kalboje D. Kreivys pažymėjo, kad Lietuvą ir Lenkiją sieja daugybė bendrų strateginių 

interesų ir vieningas požiūris į energetinį saugumą. „Lietuva ir Lenkija dar prieš dešimtmetį, Nord 

Stream 1 kontekste, aktyviausiai kėlė klausimus dėl pavojaus, kuris kils su Rusija susisiejus 

energetiškai. Šiandien visiems partneriams drąsiai galime žiūrėti į akis. Artimiausias Lietuvos 

energetinio saugumo prioritetas – desinchronizacija nuo BRELL žiedo. Šį tikslą tikrai pasieksime 

anksčiau nei buvo planuota iki Rusijos karo prieš Ukrainą“, – sakė energetikos ministras. 

Kasmetinė Žešuvo technikos universiteto ir Ignaco Lukasiewicz Energetikos politikos 

instituto organizuojama konferencija yra vienas svarbiausių pramonės renginių Lenkijoje. Jau 

kelerius metus institutas teikia Ignaco Lukasiewicziaus apdovanojimus energetinio saugumo srityje. 

Iki šiol laureatais tapo verslininkai, politikai ar valstybės tarnautojai iš Lenkijos, Danijos, JAV.  

Ignacas Lukasiewicz – lenkų farmacininkas, verslininkas, nepriklausomybės aktyvistas, 

visuomenės veikėjas, filantropas, žibalinės lempos išradėjas, pirmos naftos perdirbimo gamyklos 

pasaulyje įkūrėjas, naftos pramonės pradininkas Europoje, taip pat Energetikos politikos instituto ir 

Žešuvo technikos universiteto globėjas. 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministrui-d-kreiviui-apdovanojimas-uz-nuopelnus-energetiniam-saugumui
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IS-968/693-IV-2 priedas 

 

GYVENTOJAI IŠŠLAVĖ NUTOLUSIAS SAULĖS ELEKTRINES, TAČIAU TAI – NE 

VIENINTELĖ PROBLEMA: PIGI ELEKTRA PAKIBO ANT PLAUKO 

 Justina Maciūnaitė 2022 m. rugsėjo 14 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Elektros kainoms kopiant į viršų, vis daugiau gyventojų ima svarstyti apie alternatyvius 

energijos šaltinius. Šiandien Lietuvoje vienas populiariausių – saulės elektrinės. Jas perka ne 

tik individualių namų, bet ir daugiabučių gyventojai. Pastarieji gali įsigyti nutolusią saulės 

elektrinę iš saulės parkų. Ekspertai akcentuoja, kad tai – puiki ir greitai atsiperkanti 

investicija, tačiau yra viena didelė bėda: laisvų saulės elektrinių šiandien jau nėra, o laukti 

rezervuotos gali tekti pusę metų ar daugiau, nes ir laisvų žemės sklypų, tinkamų saulės parkų 

vystymui, labai mažai.  

Visos elektrinės – iššluotos 

Pastaruosius kelis mėnesius, elektros kainoms mušant rekordus, vis daugiau gyventojų ima 

svarstyti apie saulės elektrines. Individualių namų savininkai elektrą iš saulės gali pasigaminti 

tiesiog ant savo stogo, o daugiabučių namų gyventojai turi galimybę įsigyti nutolusią saulės 

elektrinę, kuri pagamins tiek elektros energijos, kiek buto savininkui reikia. 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius 

sako, kad saulės energijos poreikis išaugęs jau kelerius metus, o šiemet, kai elektros kaina ėmė 

sparčiai kilti, susidomėjusių saulės elektrinėmis dar labiau padaugėjo. „Rugpjūtį elektros energija 

kainavo apie 4-5 kartus daugiau nei prieš metus ir tie elektros vartotojai, kurių elektros kaina 

pririšta prie rinkos kainos, jiems investicija į saulės elektrinės atsipirkimą trumpėjo 4-5 kartus. Jeigu 

anksčiau saulės elektrinė žmogui atsipirkdavo per 8-9 metus, dabar 2-3 metus”, – laidoje „Delfi 

tema“ skaičiuoja M. Nagevičius. 

 Martynas Nagevičius 

Jo teigimu, norinčiųjų įsigyti nutolusią saulės elektrinę yra rekordiškai daug, tam įtakos turi 

ir tai, kad valstybė remia tokią gyventojų iniciatyvą – Aplinkos ministerija yra skyrusi 20 mln. eurų 

kompensacijoms gyventojams, perkantiems nutolusias saulės elektrines. 

Tačiau šiandien, čia ir dabar įsigyti ir jau naudotis nutolusios saulės elektrinės privalumais 

galimybių nėra – visos jos tiesiog iššluotos. „Problema yra ta, kad trūksta saulės parkų. Neradau nė 

vienos laisvos nutolusios saulės elektrinės, kad būtų galima nusipirkti dar šiandien. Iš esmės 

šiandien galima ją tik rezervuoti, stoti į eilę ir laukti, kol tie saulės parkai atsiras. Vystytojai nespėja 

vystyti saulės parkų tokiu greičiu, kokiu gyventojai nori jas įsigyti. Rinkoje tai didina nervingumą, 

žmogus nori jau šiandien taupyti, o jam žada saulės elektrinę žiemą ar pavasarį, jau po sunkios 

žiemos“, – paaiškina M. Nagevičius. 

Trūksta tinkamų sklypų 

Saulės energetikos bendrovės „Solet Technics“ direktorius Andrius Karazinas sako, kad šiuo 

metu rinkoje nuotaikos įtemptos. 

Verslas, anot jo, mato problemas, gyventojų susierzinimą dėl nutolusių saulės elektrinių 

trūkumo, bet mažai ką gali padaryti. „Mes didžiausią butelio kakliuką matome dėl tinkamos žemės 

saulės parkų vystymui trūkumo. Tinkama žemė turi atitikti tam tikrus standartus, kad būtų galima 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=72000732
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=72000732
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/statyba/gyventojai-isslave-nutolusias-saules-elektrines-taciau-tai-ne-vienintele-problema-pigi-elektra-pakibo-ant-plauko.d?id=91194639
https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://www.delfi.lt/temos/delfi-tema-0
https://www.delfi.lt/temos/delfi-tema-0
https://g1.dcdn.lt/images/pix/martynas-nagevicius-91193377.jpg
https://www.delfi.lt/temos/nutolusios-saules-elektrines
https://www.delfi.lt/temos/andrius-karazinas
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vystyti saulės parkus, turi būti galimybė prisijungti prie elektros skirstymo tinklo. Dabar turime 

tokią situaciją, kad elektros kainos šoko į aukštumas ir atsirado ekonominė logika ir prasmė vystyti 

komercinius projektus. Kitaip tariant, statyti elektrines tam, kad elektra būtų parduodama rinkai, 

biržai, atsirado tokių investuotojų. Todėl visos saulės elektrinių galios, prijungimų skaičiai, pasak 

mūsų tinklo operatorių, rezervuotos. Taip kad žemės sklypą, reikalingą saulės parkams arba saulės 

elektrinei ir vartotojams, ir verslui, rasti sudėtinga“, – paaiškina A. Karazinas ir priduria, kad net ir 

rezervuotų saulės elektrinių prijungimas gali vėluoti. 

Mat, šiuo metu su problemomis ir išaugusiomis darbų apimtimis susiduria ir ESO, todėl 

įsigytos saulės elektrinės naudojimas gali atitolti dar dviem mėnesiais ar daugiau. 

 Andrius Karazinas 

Pašnekovas tęsia, kad esant tokiam dideliam nutolusių saulės elektrinių parkų poreikiui, 

pakilo ir tokiam verslui tinkamos žemės kainos. Taip pat infliacijai paveikė projektų kainas. „Jeigu 

pastatoma maža elektrinė, kaštai jos statybai yra iš esmės tokie patys, ar statytume 500 kW 

elektrinę, ar 5 kW elektrinę. Tai vystyti mažų elektrinių ekonomiškai nebeapsimoka, todėl kai kurie 

verslai ima atšaukinėti tuos mažus projektus, parkus. Yra tokių, kurie didina kainas. Mes 

nusprendėme sukandus dantis ištverti ir kainų nekeisti, prisiimti išaugusius kaštus sau“, – apie 

problemas kalba saulės energetikos bendrovės vadovas. 

Jo teigimu, šiuo metu bendrovė naujų projektų nepradeda: „Plėtra yra sustabdyta, valdžios 

institucijos bando peržiūrėti, ar tinklo galios rezervacijos yra pagrįstos. Tai šiandien nieko naujo 

pasiūlyti negalime, viskas rezervuota, papildomos galios nėra, bandome visais būdais kalbinti, kad 

tų galių atsirastų, tačiau kalbėti apie naujus projektus šiuo metu yra sudėtinga. Tikimės, kad kažkas 

pasikeis kelių metų laikotarpiu.“ 

  
Saulės parkai 

Yra paruošę sprendimų 

Pasiūlymų, kaip spręsti susidariusią keblią situaciją dėl nutolusių saulės elektrinių, yra. 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas M. Nagevičius 

sako, kad pirmiausia reiktų surasti sprendimą dėl didžiųjų saulės parkų vystytojų. „Situacija yra 

tokia, kad įstrigo ir didžiųjų saulės parkų vystytojai, ir mažesnių nutolusių saulės elektrinių projektų 

savininkai. Stambieji vystytojai, kurie jungiasi prie perdavimo tinklo, jie yra sustabdyti įvedus tam 

tikrą gigavatų kvotą ir Vyriausybė dabar yra pavedusi Valstybinei energijos reguliavimo tarnybai 

nuspręsti, kuriems iš tų paraiškas pateikusių vystytojų leisti vystyti, pagal kokius kriterijus juos 

atsirinkti. Tad visų pirma reikia išspręsti tą „stovėjimo“ problemą: arba visiems didiesiems parkams 

leisti vystyti projektus, arba jų projektus atmesti ir leisti mažesniems statyti saulės parkus“, – sako 

pašnekovas. 

Taip pat, jo teigimu, energetikos ministras jau pateikė savo pasiūlymą, kaip paspartinti ne tik 

saulės, bet ir vėjo energetikos parkų vystymą. „Didesnius saulės ir vėjo energijos parkus kurie 

https://g2.dcdn.lt/images/pix/andrius-karazinas-89783293.jpg
https://g4.dcdn.lt/images/pix/delfi-bustas-2865-84008535.jpg
https://g3.dcdn.lt/images/pix/delfi-bustas-4954-89938029.jpg
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jungiasi prie perdavimo tinklo, padalinti gaminantiems vartotojams. Iki šiol to daryti buvo 

negalima, iki šiol buvo galima tik tuos mažesnius parkus dalinti gaminantiems vartotojams. Jeigu 

bus leista didžiuosius parkus padalinti, tada pasiūla padidės. Čia tik yra vienas dalykas: didelį parką 

pastatyti jau reikia ne metų, o 2-3 metų. Tai pasiūla iš didžiųjų parkų daugiabučių namų 

gyventojams atsirast tik maždaug po 2-3 metų“, – pabrėžia M. Nagevičius. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-968/693-IV-3 priedas 

 

 LEA 2022-09-15 pranešimas.  

TN: tn  

 

SĄSKAITOMS UŽ ENERGIJĄ MAŽINTI – SIŪLOMA 5 PIRŠTŲ TAISYKLĖ 

 

Lietuvos energetikos agentūra, reaguodama į išaugusias energijos kainas ir kylantį 

visuomenės poreikį mažinti išlaidas už ją, pristato Energijos taupymo gaires. Gyventojams, 

paslaugų ir pramonės įmonėms skirtame dokumente ne tik vienoje vietoje pateikiami įvairių 

sričių patarimai, bet ir suteikiama galimybė palyginti taupymo veiksmus pagal teikiamą 

naudą ir reikalingas pastangas. Šias gaires numatoma nuolat pildyti, atnaujinti ir užtikrinti jų 

aktualumą. 

„Daugybė gairėse pateikiamų patarimų ir veiksmų nėra nauji – apie juos jau esate girdėję 

mokykloje, skaitę energijos tiekėjo sąskaitoje ar matę TV laidoje, – sako Lietuvos energetikos 

agentūros direktorius Virgilijus Poderys. – Kai kurie jų nustebins, paaiškėjus, kad maži kasdieniai 

sprendimai leis tausoti didelį kiekį energijos, todėl mažins sąskaitas už ją. Svarbiausia, kad 

kiekvienas iš mūsų, tik šiek tiek pakeitęs savo elgseną, žengęs nesudėtingus taupymo žingsnius, 

greitai gali sutaupyti iki 20 proc. metinių išlaidų už energiją. O pasinaudoję valstybės pagalba ir 

investavę modernias priemones, atnaujinę būstą ir energijos šaltinius, sutaupytą sumą padidintume 

net iki 60 proc.“. 

Viešojoje erdvėje daug kalbama apie elektros taupymą, tačiau namų ūkiuose daugiausia 

energijos sunaudojama šilumos pavidalu, antroje vietoje – automobilių kuro suvartojimas ir tik tada 

seka elektros energijos poreikiai. Todėl parengtose gairėse kalbama apie visų energijos rūšių 

taupymą. 

V. Poderys pažymi, kad didžiausią galimybę sutaupyti galime pasiekti išsiugdę naujus 

nuolatinius įpročius bei kryptingai mažindami energijos vartojimą. Tai pasiekti padės gairėse 

pasiūlyta 5 pirštų taisyklė: apsižvalgyk, įsigilink, nešvaistyk, pasiryžk, investuok. „Taisyklė 

paprasta, bet talpinant labai daug. Kai kuriuos veiksmus galiu padaryti dabar pat, kitiems gali 

prireikti kelerių metų, tačiau atlikę juos visus tikrai būsime gerokai mažiau priklausomi nuo aukštų 

energijos kainų“, – tikina Lietuvos energetikos agentūros direktorius. 

 
Narystė Europos energetikos agentūrų tinkle Lietuvos energetikos agentūrai leido ekspertų 

parengtą dokumentą papildyti geriausiomis ir efektyviausiomis kitų šalių patirtimis, todėl gairės 

apibendrina gerąsias praktikas faktiškai taikomas įvairiose ES šalyse. Kad sutaupymai būtų 

https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Energijos-taupymo-gaires.pdf
https://www.ena.lt/uploads/5%20žingsniai%20taupymui.png
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nuoseklūs ir tvarūs, gairėse taip pat aprašomi tolimesni veiksmai, susieti su valstybės teikiamos 

paramos gavimo galimybėmis. Visos šios priemonės sąlygos klimato kaitos švelninimo tikslų 

įgyvendinimą ir užtikrins energetinę Lietuvos nepriklausomybę. 

Tikimasi, kad Energijos taupymo gairės bus „gyvas“ dokumentas, su kuriuo susipažins visi, 

kam aktualus energijos tausojimas ir mažesnės sąskaitos, viešojo sektoriaus darbuotojams, 

norintiems dalyvauti Turto banko paskelbtose nacionalinėse energijos taupymo varžybose 

„putinOut“ ar verslui, ieškančiam finansinių paskatų investuoti į energetinį efektyvumą. Gairės bus 

pristatomos įvairioms tikslinėms grupėms Agentūros organizuojamų susitikimų metu, todėl visi 

norintys pasidalinti savo pasiūlymais ar pastebėjimais kviečiami kreiptis į Lietuvos energetikos 

agentūrą. 

--- 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra yra energetikos politiką įgyvendinanti institucija, 

kurios sudėtinė dalis – Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centras, vykdantis 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų priežiūrą, kontrolę ir deklaravimą ES 

institucijoms. Centras atlieka energijos vartojimo auditų pastatuose ir pramonėje kokybės 

priežiūrą, vartotojų švietimą apie energijos efektyvumą, Lietuvoje diegiamų energijos taupymo 

priemonių priežiūrą ir ataskaitų, apibendrinančių šalies progresą siekiant energetinių tikslų 

įgyvendinimo, rengimą. Agentūra yra tarptautinių organizacijų narė ir dalyvauja tarptautiniuose 

projektuose, iš kurių pasisemta patirtis ir žinios taikomos energetikos sektoriuje ir rengiant 

pasiūlymus teisinės bazės tobulinimui. 

_______ 

 

Energijos taupymo gairės TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

968/693-IV-3-1 priedas 2022-09-19.pdf). 

_______ 

 

 LEA 2022-09-14 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Lyginant su rugpjūčio 

mėnesio vidutine kaina, rugsėjo (1-13 d.) duomenimis vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool 

biržoje sumažėjo 22 proc. Per pastarąją savaitę nepriklausomi elektros tiekėjai siūlomų planų 

(18-24 mėn.) su fiksuota kaina 1 kWh kainas sumažino 16 – 20 proc. Kainos nurodomos be 

valstybės taikomų kompensacijų. Į trečiąjį liberalizacijos etapą patenkantiems vartotojams 

pateikiama prognozuojama mėnesio sąskaita nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui 

pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d. 

Rugsėjo 13 d. duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,14 mln. 

vartotojų, tai yra 69 proc. visų buitinių vartotojų). Tiekėją pasirinkusių vartotojų skaičius nuo 

praėjusios savaitės išaugo nuo 1,13 mln. iki 1,14 mln. vartotojų, tiekėjo dar nepasirinko 519 tūkst. 

buitinių vartotojų (31 proc. visų buitinių vartotojų). Iš jų 429 tūkst. priklauso III liberalizacijos 

etapui, o 83 tūkst. vartotojų priklauso garantiniam tiekimui (sutarčių su tiekėjais nesudarę I ir II 

etapo vartotojai).  

Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė nustatė kompensavimo tvarką buitiniams vartotojams, kurių 

pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nevykdys prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to 

https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima12/
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tokiems vartotojams bus užtikrinamas garantinis tiekimas (jei vartotojai nepasirinks nepriklausomo 

tiekėjo). Skirtumas tarp elektros energijos buitiniams vartotojams taikomos elektros energijos 

garantinio tiekimo kainos ir nutarime nustatytos minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos 

(24,00 ct/kWh) negali būti didesnis kaip 60 proc. galutinės elektros energijos kainos. Visiems 

elektros energijos buitiniams vartotojams nuo liepos 1 d. yra taikomas dalinis tiekimo kainos 

kompensavimas (0,09 Eur/kWh), kuris galios iki gruodžio 31 d. 
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Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama 

apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per 

mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos 

suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu. 

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal 

konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas. 

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos 

fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis 

tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh), 

 papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)). 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”, „Ignitis“) siūlo 

ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn., 49 mėn. ir 84 mėn.) planus, kurių 1 

kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) 

planais, pvz. (vienos laiko zonos planai): 

• „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,48510 Eur/kWh; 

• „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 39 mėn.) – 0,4950 Eur/kWh. 

• „Enefit“ (kainos fiksavimas 84 mėn.) – 0,43342 Eur/kWh. 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš 

nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir 

pan.) preliminarių kainų. 

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo 

laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos 

ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 

metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė 

mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros 

energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugsėjo 1–6 d. vidutinė kaina – 

0,371 Eur/kWh be PVM). 

2. Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams  

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota 

einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros 

suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta 

kiekvieną mėnesį. 
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3. Aktualu III etapo vartotojams 

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną 

antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama 

informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. 

galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios 

data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu. 

 

 
4. Elektros energijos kainų pokyčiai 

9–11 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – rugsėjo 13 d. preliminarių 

elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius. 
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Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų 

vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra 

preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo 

metu. 

________ 

 

 LEA 2022-09-16 pranešimas.  

TN: tn  

 

DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA IR YRA MAŽIAUSIOS BALTIJOS ŠALYSE 

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius 2022 m. rugsėjo 5–12 dienomis. 

Pastarąją savaitę vidutinė benzino kaina Latvijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Lenkijoje 

sumažėjo 0,013–0,051 Eur/l, dyzelino – 0,005–0,029 Eur/l. Daugiausiai benzino vidutinė kaina 

sumažėjo Vokietijoje (2,8 proc.), dyzelino – Lenkijoje (1,8 proc.). 

Degalų kainos Lietuvoje toliau išlieka mažiausios tarp Baltijos šalių. Vidutinės benzino 

kainos Lietuvoje mažėja 3 savaitę iš eilės (nuo rugpjūčio 22 d.) – per šį laikotarpį vidutinė benzino 

kaina sumažėjo 0,065 Eur/l. Taip pat sustojo 3 savaites iš eilės stebėtas vidutinių dyzelino kainų 

augimas – dyzelino vidutinė kaina per paskutinę savaitę sumažėjo 0,01 Eur/l. 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-ir-yra-maziausios-baltijos-salyse/
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Lietuvoje nuo birželio 20 d. vidutinės benzino kainos sumažėjo 0,365 Eur/l, dyzelino – 

0,177 Eur/l. Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,700 Eur/l) 4 savaitę iš eilės yra mažesnė už 

dyzelino vidutinę kainą (1,832 Eur/l). 

 
Bazinės (didmeninės) degalų kainos Lietuvoje nuo birželio 20 d. iki rugsėjo 14 d. 

sumažėjo: benzino bazinė kaina (Orlen Lietuva duomenys) – 0,362 Eur/l, dyzelino – 0,266 Eur/l. 

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

pastebėtina, kad rugpjūčio mėn. vidutinė bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių sudarė 

0,83 Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių sudarė 0,18 Eur. Biodegalų dalis 

sudarė nuo 0,014 iki 0,045 Eur/l. 
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Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje 

pastebėtina, kad rugpjūčio mėn. vidutinė bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių sudarė 

0,97 Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai sudarė 0,10 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė nuo 0,038 iki 

0,086 Eur/l. 
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Žaliavinės naftos kainos per pastarąją savaitę nežymiai nukrito: Brent nafta atpigo 0,8 

USD už barelį, Urals nafta atpigo – 0,6 USD už barelį. 

Per paskutiniąsias 4 savaites (rugpjūčio 15 – rugsėjo 12 d.) Brent naftos kaina, išskyrus 

vieną dieną (rugpjūčio 26 d.) laikėsi  mažesniame kaip 100 USD už barelį lygyje. Paskutinį kartą 

mažesnės kaip 100 USD už barelį Brent naftos kainos 4 savaites iš eilės (išskyrus vieną dieną) buvo 

š. m. sausio 24 d. – vasario 21 d. 

________ 

 

LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. rugsėjo 9 – 15 d. TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-IV-3-2 priedas 2022-09-

19.pdf). 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/saskaitoms-uz-energija-mazinti-siuloma-5-pirstu-taisykle/


 

84 

 

IS-968/693-IV-4 priedas 

 

EIM 2022-09-12 pranešimas. Lietuvos ekonomikai stiprinti – beveik 1 milijardas eurų 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvos ekonomikai stiprinti ir pastaraisiais metais kylantiems sunkumams įveikti 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 metų pabaigos planuoja pradėti taikyti priemones, 

kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Finansavimas bus skirtas įvairiems privataus ir viešojo 

sektoriaus projektams verslo, inovacijų, investicijų, taip pat valstybės ir verslo skaitmenizavimo bei 

žaliosios ekonomikos skatinimo srityse. Iki šių metų pabaigos tikimasi paskelbti kvietimų finansinei 

paramai net už 40 procentų visos šios sumos. 

„Akivaizdu, kad greitų priemonių auginti ekonomiškai stipresnę, konkurencingesnę ir 

turtingesnę Lietuvą nėra, todėl turime pasitelkti ilgalaikius sprendimus. Sieksime didinti našumą 

tokiomis priemonėmis kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, skaitmeninių įgūdžių ugdymas, 

skaitmenizacija ir pažangių technologijų naudojimas. Šiandienos ekonominių iššūkių kontekste 

matome ir svarbą pereiti prie žaliosios ekonomikos, todėl norime sukelti žaliąją bangą Lietuvos 

gamyklose – atsisakyti iškastinio kuro ir neefektyvių įrenginių“, – sako ekonomikos ir inovacijų 

ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Pasak jos, ypač daug dėmesio bus skiriama pokyčių siekiančioms ir persitvarkančioms 

įmonėms: suplanuota svari parama startuolių plėtrai ir įvairioms inovatyvioms idėjoms įgyvendinti, 

įmonėms modernizuoti ir skaitmeninti, darbuotojų įgūdžiams tobulinti, energijos efektyvumui 

didinti. 

Šis beveik 1 mlrd. vertės Lietuvos ekonomikos planas susideda iš 3 dalių. Iki 2023 m. 

pabaigos apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – 

valstybės ir verslo skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai. 

Verslo, inovacijų ir investicijų srityje bus kryptingai siekiama aukšto tikslo – išlaidas 

moksliniams tyrimams ir plėtrai iki 2024 metų padidinti iki 1,5 proc. BVP. Iki 2023 metų pabaigos 

bus paskelbta MTEP veikloms skirtų kvietimų už beveik 144 mln. Eur. 

Daug dėmesio bus skiriama startuoliams ir veikiantiems verslams kuriant įrankius, kurie jiems 

leis  lengviau persertifikuoti savo produktus, pasiekti įvairius jiems skirtus finansinius šaltinius, 

akceleravimo programas, veiklos optimizavimo priemones ir pan. Tam numatoma kvietimų už 

beveik 60 mln. Eur. 

Ir toliau kryptingai bus dirbama siekiant diversifikuoti rinkas ir pritraukti naujų investuotojų. 

Šioms finansinėms priemonėms numatoma 120,5 mln. Eur. Investicijos į darbuotojų įgūdžių ir 

gebėjimų ugdymą sieks 15 mln. Eur. 

Skaitmenizacijos srityje daugiausia dėmesio bus skiriama naujoms ir esamoms skaitmeninėms 

paslaugoms verslui ir gyventojams kurti ir tobulinti. Bus plečiamos teikiamos e. paslaugos, daugiau 

jų bus pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip pat numatoma skatinti atvirų 

duomenų naudojimą. Tam bus pradėtas taikyti įvairių priemonių paketas, kurio bendra vertė sieks 

165 milijonus eurų. 

Siekiant didesnio duomenų saugumo, bus tęsiamas valstybinių IT išteklių centralizavimas – 

tam numatyta 95 mln. Eur. Taip pat bus pradėta kurti lietuvių kalbos išteklius, reikalingus dirbtinio 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-ekonomikai-stiprinti-beveik-1-milijardas-euru
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intelekto sprendimams (35 mln. eurų), numatoma skatinti e. komercijos modelių naudojimą (12 

mln. eurų) ir kt.  

Žaliosios ekonomikos srityje didžioji dalis lėšų bus skirta investiciniams projektams, 

orientuotiems į atsinaujinančius energijos išteklius, atsisakant iškastinio kuro naudojimo, taip pat 

veiklai efektyvinti. Tai sudarys daugiau nei 170 mln. Eur. 

Smulkiajam ir vidutiniam verslui numatoma 13 mln. eurų, kuriuos jis galės panaudoti tvariai 

pramonės transformacijai, aplinkai palankiems produktams ir technologijoms kurti. Energijos 

efektyvumo auditams atlikti numatoma 35 mln. Eur. 

Išsamesnė informacija apie planuojamas priemones – čia. 

*** 
 

1 MILIJARDAS LIETUVOS EKONOMIKAI 

  

Lietuvos ekonomikai stiprinti ir pastaraisiais metais kylantiems sunkumams įveikti Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija iki 2023 metų pabaigos planuoja pradėti taikyti priemones, kurių bendra vertė sieks 
beveik 1 mlrd. eurų. Finansavimas bus skirtas įvairiems privataus ir viešojo sektoriaus projektams verslo, 

inovacijų, investicijų, taip pat valstybės ir verslo skaitmenizavimo bei žaliosios ekonomikos skatinimo 

srityse. Iki šių metų pabaigos tikimasi paskelbti kvietimų finansinei paramai net už 40 procentų visos šios 
sumos. 

 Šis beveik 1 mlrd. vertės Lietuvos ekonomikos planas susideda iš 3 dalių. Iki 2023 m. pabaigos apie 

365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms, 320 mln. eurų – valstybės ir verslo 
skaitmenizacijai, 268 mln. eurų – žalesnei ekonomikai.  

 Verslo, inovacijų ir investicijų srityje bus kryptingai siekiama aukšto tikslo – išlaidas moksliniams 

tyrimams ir plėtrai iki 2024 metų padidinti iki 1,5 proc. BVP. Iki 2023 metų pabaigos bus paskelbta MTEP 

veikloms skirtų kvietimų už beveik 144 mln. Eur.  
 Daug dėmesio bus skiriama startuoliams ir veikiantiems verslams kuriant įrankius, kurie jiems leis  

lengviau persertifikuoti savo produktus, pasiekti įvairius jiems skirtus finansinius šaltinius, akceleravimo 

programas, veiklos optimizavimo priemones ir pan. Tam numatoma kvietimų už beveik 60 mln. Eur.  
 Ir toliau kryptingai bus dirbama siekiant diversifikuoti rinkas ir pritraukti naujų investuotojų. Šioms 

finansinėms priemonėms numatoma 120,5 mln. Eur. Investicijos į darbuotojų įgūdžių ir gebėjimų ugdymą 

sieks 15 mln. Eur. 
 Skaitmenizacijos srityje daugiausia dėmesio bus skiriama naujoms ir esamoms skaitmeninėms 

paslaugoms verslui ir gyventojams kurti ir tobulinti. Bus plečiamos teikiamos e. paslaugos, daugiau jų bus 

pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taip pat numatoma skatinti atvirų duomenų naudojimą. 

Tam bus pradėtas taikyti įvairių priemonių paketas, kurio bendra vertė sieks 165 milijonus eurų.  
 Siekiant didesnio duomenų saugumo, bus tęsiamas valstybinių IT išteklių centralizavimas – tam 

numatyta 95 mln. Eur. Taip pat bus pradėta kurti lietuvių kalbos išteklius, reikalingus dirbtinio intelekto 

sprendimams (35 mln. eurų), numatoma skatinti e. komercijos modelių naudojimą (12 mln. eurų) ir kt. 
 Žaliosios ekonomikos srityje didžioji dalis lėšų bus skirta investiciniams projektams, orientuotiems 

į atsinaujinančius energijos išteklius, atsisakant iškastinio kuro naudojimo, taip pat veiklai efektyvinti. Tai 

sudarys daugiau nei 170 mln. Eur.  

 Smulkiajam ir vidutiniam verslui numatoma 13 mln. eurų, kuriuos jis galės panaudoti tvariai 
pramonės transformacijai, aplinkai palankiems produktams ir technologijoms kurti. Energijos efektyvumo 

auditams atlikti numatoma 35 mln. Eur. 

 

 
 

NUMATOMI SKELBTI KVIETIMAI iki 2023 m. pab. 

https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt
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 VERSLUI, INOVACIJOMS IR INVESTICIJOMS – 365 MLN. EURŲ 

 

 ŽALIAJAI EKONOMIKAI – 268 MLN. EURŲ 

 

 VALSTYBĖS IR VERSLO SKAITMENIZACIJAI – 320 MLN. EURŲ 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-12 

 

 

https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/verslui-inovacijoms-ir-investicijoms-365-mln-euru
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/verslui-inovacijoms-ir-investicijoms-365-mln-euru
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/zaliajai-ekonomikai-268-mln-euru
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/zaliajai-ekonomikai-268-mln-euru
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/valstybes-ir-verslo-skaitmenizacijai-320-mln-euru
https://eimin.lrv.lt/lt/1-mlrd-lt/valstybes-ir-verslo-skaitmenizacijai-320-mln-euru
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IS-968/693-IV-5 priedas 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-09-13 pranešimas. Kaip paruošti namus žiemai? 

TN: tn  

 

 
 

Šilti namai – komandinis darbas, todėl prieš prasidedant naujam šildymo sezonui 

svarbu tinkamai ir atsakingai jam pasiruošti. Čia svarbūs ne tik AB Vilniaus šilumos tinklų, 

kaip šilumos tiekėjo, atliekami darbai tikrinant vamzdynus, bet ir namų administratorių 

dėmesys šilumos punktams, namo vidaus sistemoms. Ruoštis šildymo sezonui turėtų ir patys 

gyventojai – pasirūpinti savo namų sandarumu ir efektyviu šilumos vartojimu. Atlikus visus 

būtinus darbus šildymo sezono pradžia bus sklandi, o namuose – jauku ir šilta. 

 

 
AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI ATSAKOMYBĖS 

Mes sostinės vamzdynų sistemą naujam šildymo sezonui pradedame ruošti dar pavasarį  – 

iškart išjungus šildymą. Šiluma į klientų namus keliauja net 750 km ilgio vamzdynais, kuriuos 

kruopščiai patikriname. Tam atliekame hidraulinius bandymus – vamzdynų stiprumo patikrinimus. 

Tai – būdas surasti tokius vamzdynų defektus kaip įtrūkimai, korozija ir juos pašalinti. Taip pat 

atliekame ir kitus profilaktinius darbus Vilniaus termofikacinėje elektrinėje Nr. 2, atsakingai 

https://www.chc.lt/lt/gyventojams/kaip-paruosti-namus-ziemai/175
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/karsto-vandens-isjungimai/102
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patikriname įrenginius. Atlikę šiuos darbus esame ramūs, kad šildymo sezono metu vilniečių namus 

šiluma pasieks patikimai ir užtikrintai.   

 

 
NAMŲ ADMINISTRATORIŲ ATSAKOMYBĖS 

Naujam šildymo sezonui turi būti paruošti ne tik miesto vamzdynai, kuriais rūpinasi mūsų 

komanda, bet ir šilumos punktai, pastatų vidaus šildymo sistemos. Už jas atsako namų 

administratoriai ar pastatų valdytojai, jų paskirti namo vidaus sistemų prižiūrėtojai. Mes, kaip 

šilumos tiekėjas, vienodos temperatūros šilumą tiekiame iki pastatų šilumos punktų. Jeigu šilumos 

punktai veikia tinkamai ir efektyviai, šiluma butus pasiekia sklandžiai, o gyventojai išvengia 

šilumos tiekimo nesklandumų. 

Iki naujo šaltojo sezono pradžios namų administratoriai turi atlikti namo vidaus 

šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos remonto bei priežiūros darbus. Tokių darbų metu 

remontuojami arba keičiami namo vamzdynai bei radiatoriai, taip pat atliekamas šildymo tiekimo 

sistemos plovimas – tai leidžia užtikrinti, kad butuose esantys šildymo prietaisai tolygiai atiduotų 

šilumos energiją ir būtų išvengiama pernelyg šylančių arba nepakankamai šylančių radiatorių 

problemos butuose. Jeigu ši problema atsiranda šildymo sezono metu, ją išspręsti gali padėti namų 

administratoriai. 

Verta atkreipti dėmesį, kad namų administratoriaus paskirtas namo vidaus šildymo sistemų 

prižiūrėtojas gali kreiptis į gyventojus dėl šildymo prietaisų nuorinimo. Paprastai tai atliekama 

viršutiniuose daugiabučio namo aukštuose. 

Pastatuose įrengti šilumos punktai turi būti suremontuoti ir parengti naujam šildymo 

sezonui dar prieš įjungiant šildymą. Tinkamas pastatų šilumos punktų ir vidaus sistemų 

parengimas šildymo sezonui yra labai svarbus gyventojams, nes nuo to priklauso šių įrenginių ir 

sistemų patikimumas žiemos metu bei tolygus šilumos paskirstymas name. 

Beveik pusė tūkstančio šilumos punktų Vilniaus mieste yra pasenę, todėl kviečiame juos 

modernizuoti. Tam institucijos teikia finansinę paramą, kurios intensyvumas siekia iki 80 proc. 

Efektyviai veikiantis šilumos punktas gali padėti sutaupyti apie 15 proc. šilumos energijos. 

Vilniaus šilumos tinklai apie pastatų parengimą šildymo sezonui sužino pagal namų 

administratorių paskirtų pastatų prižiūrėtojų pateiktus parengties šildymo sezonui aktus – kol 

Vilniaus šilumos tinklai negauna tokio patvirtinimo, pastatui teikti šildymo paslaugos negali. 

Gyventojus kviečiame pasidomėti, ar Jūsų namo šilumos punktas parengtas naujam šildymo 

sezonui. 

 

 
GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖS 

Jūsų namai – Jūsų tvirtovė, todėl labai svarbu tinkamai paruošti ir savo būstą naujam 

šildymo sezonui. Jeigu jūsų namas senas, o apie renovaciją dar tik svarstote, pasirūpinkite, kad kuo 

mažiau šilumos „pabėgtų“ į lauką. Taip namuose bus šilčiau ir „nešildysite lauko“. 

Patikrinkite buto langus, jeigu reikia, juos užsandarinkite. Prieš prasidedant šaltajam 

sezonui reikėtų profilaktiškai patikrinti langus, jeigu yra poreikis, juos sureguliuoti, kad 

sandarinimo juostos gerai priglustų prie langų rėmų. Šiuos darbus paprastai atlieka tuo užsiimantys 

specialistai. Jeigu name langai yra nekokybiški arba seni, reikėtų pasirūpinti, kad šiluma per juos 

neišeitų į lauką. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos rekomenduojama 

https://www.chc.lt/lt/gyventojams/silumos-punkto-modernizacija/252
https://www.chc.lt/lt/efektyvus-energijos-vartojimas/pastatu-renovacijos-nauda/137
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užsandarinti silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis medžiagomis. Taip būstas bus geriau apsaugotas 

nuo šalčio ir kambaryje temperatūra pakils. 

Už radiatorių įrenkite šilumą atspindinčius ekranus. Nuo šilumos prietaisų sklindanti 

šiluma neretai tenka ne kambariui, o įsigeria į sieną, todėl ant už radiatorių esančios sienos 

rekomenduojama priklijuoti šilumą atspindinčius ekranus. Tai – foliją primenanti kiek storesnė 

medžiaga, kuri atspindi iki 90 proc. infraraudonųjų spindulių ir lemia patalpos oro temperatūros 

padidėjimą 1–2 laipsniais. Ją nebrangiai galima įsigyti statybinių prekių parduotuvėse. 

Pasirūpinkite radiatoriais. Prieš šildymo sezoną ir jo metu nuo šildymo prietaisų paviršių 

reguliariai valykite dulkes, nes jos trukdo šilumai sklisti į kambarį. Taip pat neužstatykite radiatorių 

baldais, neuždenkite užuolaidomis, nedžiaustykite skalbinių . 

Domėkitės savo namo bendro naudojimo patalpose esančiais langais, durimis. Jeigu 

pastebėjote nesandarius, neužsidarančius langus, duris, per kuriuos gali išeiti šiluma, informuokite 

apie tai savo namo administratorių. 

  

 
ŠILDYMO SEZONO PRADŽIA 

Daugiabučių namų gyventojai šildymo sezoną gali pradėti ir anksčiau, jeigu namas jau 

paruoštas šaltajam sezonui. Gyventojai šildymo sezoną savo daugiabučiuose gali paankstinti, 

jeigu dėl to apsisprendžia balsų dauguma (50 proc. +1 gyventojas). 

Namų bendrijos pirmininkas arba daugiabučio namo administratorius apie priimtą 

sprendimą privalo raštu informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus. Po priimto sprendimo šildymą 

name įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. Nepasinaudojus šia galimybe, 

šildymo sezonas pradedamas savivaldybės nustatytu laiku. 

Atkreipiame dėmesį, kad yra namų, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, todėl jie 

šildymo sezoną gali pradėti tik po Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo. Šildymo sezonas 

pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu. Pagal su Vilniaus miesto savivaldybe 

suderintą šilumos tiekimo eiliškumą, pirmiausia pradedame šildyti sostinės gydymo įstaigas, vaikų 

darželius ir mokyklas. 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-968/693-V-1 priedas 
 

APVA konsultuos verslo įmones, norinčias atsisakyti iškastinio kuro 

TN: tn 

 

Š. m. rugsėjo 21 d. (trečiadienį) 10 val. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šalies verslo 

įmones kviečia dalyvauti priemonės „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo 

pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ pristatyme. 

Pagal šią priemonę APVA rugsėjo mėn. pradžioje paskelbė kvietimą įmonėms, nukentėjusioms dėl 

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

gamtinių dujų atsisakymui, mažinimui ar perėjimui prie atsinaujinančių energijos išteklių. Tam iš 

valstybės biudžeto numatyta 90 mln. eurų. 

Įmonės, pretenduojančios gauti finansavimą, įsipareigoja atsisakyti ar mažinti iškastinio kuro 

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

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

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

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

degiklius ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginius ir kt. įrangai, susijusiai su iškastinio kuro 

pakeitimu ar mažinimu. Tačiau negali būti naudojamos vėjo ir saulės elektrinių įrengimui elektros 

gamybai. 

Tik paskelbus šį kvietimą, sulaukėme didelio verslo bendruomenės susidomėjimo ir kartu daug 

klausimų apie galimybes gauti paramą, finansavimo sąlygas, etc. Tad nusprendėme šia priemone 

besidominčias įmones pakviesti į renginį ir 

• pristatyti priemonę ir jos reikalavimus,  

• supažindinti būsimuosius pareiškėjus su paraiškų teikimo tvarka APVIS sistemoje,  

• pristatyti, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su paraiškomis,  

• pristatyti finansavimo galimybę energinio efektyvumo projektams arba projektų 

daliai, kurios nepadengia subsidijos lėšos (UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

pranešimas), 

• atsakyti į visus kylančius klausimus. 

  

Renginys vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuorodą į renginį rasite čia:  

https://youtu.be/vxIAw2Bg6EI  

 
 

https://www.apva.lt/apva-konsultuos-verslo-imones-norincias-atsisakyti-iskastinio-kuro/
https://youtu.be/vxIAw2Bg6EI
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IS-968/693-V-2 priedas 
 

VERT 2022-09-14 pranešimas. VERT organizuotame renginyje pristatyta nepriklausomų 

elektros energijos telkėjų paslauga  

TN: tn  

 

Vakar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) organizuotame nuotoliniame 

šviečiamajame renginyje „Siekis taupyti mokėjimus už elektros energiją“, skirtame verslo sektoriui, 

pristatyta nauja nepriklausomų elektros energijos telkėjų paslauga, kurią Lietuvoje vykdo trys 

įmonės. 

„Šiandien turime nestandartinę situaciją elektros energijos rinkoje ir dideles išlaidas elektros 

energijai. Šiame kontekste svarbu pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios galėtų leisti sutaupyti ir 

sumažinti elektros sąskaitas. Skaičiuojama, kad vien pasinaudojant telkėjų paslauga ir keičiant 

vartojimo įpročius per metus Lietuva gali sutaupyti apie 40-50 mln. eurų. Taikant lanksčiųjų 

paslaugų principą, subalansuojamas elektros energijos tinklas ir vartotojai papildomai uždirba 

dalyvaudami šiame procese. Tai viena iš priemonių, kuri yra efektyvi ir nereikia didelių investicijų. 

Elektros energijos paslaugos telkėjai turi VERT išduotus leidimus, šiuo metu jų Lietuvoje yra trys - 

„Fusebox“, Enefit UAB, Balancy grid/Energy Pool. Kviečiame verslą būti aktyviu, ieškoti 

galimybių bei pasinaudoti siūloma elektros energijos telkėjų paslauga. Tai yra ilgalaikis 

sprendimas, ypač, kai Lietuva siekia ambicingų atsinaujinančios energetikos tikslų,“ – sako VERT 

pirmininkas Renatas Pocius. 

„Verslai, pasinaudoję elektros energijos telkimo paslauga, galės uždirbti papildomų pajamų, 

sutaupyti, sumažinti CO2 išmetimą, prisidėti prie energetikos sistemos stabilumo. Balansavimo 

rinka Lietuvoje taps viena svarbiausių, ypač po sinchronizacijos su Europos tinklais,“ – priduria R. 

Pocius. 

Renginio metu pristatytos priemonės, įgalinančios vartotojus sutaupyti mokėjimus už 

elektros energiją. Visi susidomėję renginiu galėjo susipažinti 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.  

Telkėjai siūlo verslams keisti įpročius, sumoka už atsisakymą vartoti elektros energiją arba 

už sprendimą pradėti vartoti daugiau. Nesuvartotos (ar suvartotos) energijos pokytį telkėjas 

parduoda rinkoje – pvz., biržoje ar balansavimo rinkoje (pvz. telkėjas gali parduoti AB Litgrid, o 

AB Litgrid perka, nes siekia subalansuoti tinklus, kurie išbalansuojami dėl žaliosios 

(atsinaujinančios) energetikos, vandenilio ir t.t.). 

Siūlomos paslaugos yra automatizuotos: telkėjai įrengia valdiklius, pagal kuriuos surenkama 

informacija, stebimi įrenginiai. Vartotojas programėle informuojamas, ar sutinka pakeisti vartojimą. 

Galima vartojimą optimizuoti ir automatiškai, todėl vartotojui nereikia sukti galvos, ar keisti 

vartojimą, ar ne. Jį už tai padaro telkėjas automatiškai. Viskas priklauso nuo to, kaip vartotojas 

susitaria su nepriklausomu elektros energijos telkėju. 

Karolis Kiguolis, tarptautinės kompanijos „Fusebox“ partneris Lietuvoje, renginyje pristatė 

pranešimą tema „Kaip energetinės krizės akivaizdoje, tarptautinės kompanijos „Fusebox“ 

virtualios elektrinės platforma gali padėti jums gauti papildomų ir sutaupyti CO2 emisiją bei 

prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo“. Simonas Jasiulis, Enefit UAB atstovas, 

pristatė pranešimą tema „Enefit lankstumo paslauga: galimybė uždirbti iš energiją vartojančių 

įrenginių“. Karolis Subačius, Balancy grid/Energy Pool vadovas Baltijos šalyse, pristatė 

pranešimą „Balancy/Energy-Pool – kas yra lankstus elektros energijos vartojimas, naudos 

pramonei ir verslui?“. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-V-2-1 

priedas 2022-09-19.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-14/vert-organizuotame-renginyje-pristatyta-nepriklausomu-elektros-energijos-telkeju-paslauga.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Fucebox.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Fucebox.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Fucebox.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Enefit%20lankstumo%20paslauga.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Enefit%20lankstumo%20paslauga.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Balancy_Pristatymas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Balancy_Pristatymas.pdf
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IS-968/693-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-09-15 pranešimas. 

TN: tn  

 

AKTUALI INFORMACIJA DĖL PASTATŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTŲ 

KOPIJŲ PATEIKIMO 

 

Primename, kad prieš prasidedat šildymo sezonui, visos šildomuose pastatuose esančios 

šilumos ir karšto vandens sistemos turi būti paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitikti visas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytas šilumos punktų ir karšto 

vandens sistemų parengties naujam šildymo sezonui normas.  

Apie tai, kad pastatas parengtas naujam šildymo sezonui, pastato valdytojas Taisyklių 74 

punkte išvardytų dokumentų pagrindu privalo užpildyti, pasirašyti ir šilumos tiekėjui pateikti 

pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodyti pasirengimo šildymo 

sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti 

iki šildymo sezono pradžios.  

Pastato parengties šildymo sezonui akto kopija šilumos tiekėjui turi būti pateikta ne vėliau 

nei per 5 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos ir ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 

d.  

„Kauno energijos“ duomenimis, pastatų valdytojai bendrovei iki šiol yra pateikę apie 80 

proc. visų privalomų pateikti Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų. Bendrovės 

specialistai ragina nedelsti – vadovaujantis Taisyklių 77 punktu, nesant teisės aktuose nustatyta 

tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos 

vartojimą pastate yra draudžiama.  

Pasibaigus teisės aktuose nurodytam dokumentų pateikimo terminui, šilumos tiekėjas apie 

naujam šildymo sezonui neparuoštus pastatus privalomai informuoja Valstybinę energetikos 

reguliavimo tarybą (VERT).  

2021–2022 m. šildymo sezonas Kaune prasidėjo rekordiškai anksti – rugsėjo 25 d. Orams 

vis labiau vėstant ir šį rugsėjį, „Kauno energija“ pastato parengties naujam šildymo sezonui aktų 

kopijų dar nepateikusius pastatų prižiūrėtojus ragina nedelsti ir pasirūpinti savalaike pastatų 

šildymo ir karšto vandens sistemų patikra, padedančia užtikrinti operatyvų šildymo įjungimą 

pastatuose.  

Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijas prašome siųsti el. paštu 

r.latypova@kaunoenergija.lt., dokumentų kopijas pateikiant PDF formatu. 

Daugiau informacijos apie pastato parengtį šildymo sezonui ir akto pavyzdį atsisiuntimui 

rasite čia: https://www.kaunoenergija.lt/informacija-partneriams/pastato-parengtis-sildymo-sezonui  

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/aktuali-informacija-del-pastatu-parengties-sildymo-sezonui-aktu-kopiju-pateikimo
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/aktuali-informacija-del-pastatu-parengties-sildymo-sezonui-aktu-kopiju-pateikimo
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/aktuali-informacija-del-pastatu-parengties-sildymo-sezonui-aktu-kopiju-pateikimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384505/asr?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=867ceec4-78f0-477d-ad47-1765c648375d
mailto:r.latypova@kaunoenergija.lt
https://www.kaunoenergija.lt/informacija-partneriams/pastato-parengtis-sildymo-sezonui
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 AB „Kauno energija“ 2022-09-13 pranešimas. 

 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMA VĖSUMA – EFEKTYVIAUSIAS SPRENDIMAS 

VERSLUI 

TN: tn  

 

 
 

Besikeičiantis klimatas Lietuvoje, kai 30 laipsnių viršijantis karštis vasarą, – jau kone 

kasdienybė, meta rimtą iššūkį komercinių ir visuomeninės paskirties objektų, gyvenamųjų namų 

kvartalų statytojams – kaip nebrangiai, tačiau patikimai vėsinti didelius plotus? Efektyvų sprendimą 

turi „Kauno energija“, siūlanti kol kas dar naujovę šalyje – centralizuotai tiekiamą vėsumą. 

Centralizuotas vėsinimas – tai centralizuota vėsumos gamyba ir tiekimas panaudojant turimą 

centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrą, kai absorbciniu siurbliu miesto šiluma paverčiama į 

vėsumą. Pastatų savininkams tai yra būdas užsitikrinti stabilų ir patikimą vėsumos tiekimą 

ekonomiškiau, efektyviau ir tvariau, palyginti su dabar rinkoje naudojamais vėsumos gamybos 

būdais. 

„Reaguodama į sparčiai augantį vėsumos poreikį rinkoje, „Kauno energija“ pasiūlė 

Lietuvoje dar naują paslaugą – centralizuotą vėsumos tiekimą. Tai labai patogus ir ekonomiškas 

būdas vėsinti pastatus, nes vartotojams nebereikia patiems iš karto daryti didelių investicijų į 

vėsinimo įrangą ir mokėti už jos eksploataciją, rūpintis jos priežiūra – jie moka tik už faktiškai 

sunaudotą vėsumos energijos kiekį (kintama kainos dalis) ir mokestį už įrangą (pastovi kainos 

dalis). Per sutartą laikotarpį išsimokėjęs už įrangą vartotojas tampa jos savininku“, – 

aiškina „Kauno energijos“ generalinis direktorius Tomas Garasimavičius. 

Svarbu, kad bendrovės tiekiama miesto šiluma ir vėsuma yra pagamintos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių, tai patvirtina ir „Kauno energijos“ išduodama garantija (sertifikatas), todėl šias 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotai-tiekiama-vesuma-efektyviausias-sprendimas-verslui
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotai-tiekiama-vesuma-efektyviausias-sprendimas-verslui
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/centralizuotai-tiekiama-vesuma-efektyviausias-sprendimas-verslui
http://www.kaunoenergija.lt/
http://www.kaunoenergija.lt/
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paslaugas naudojantis statomas ar projektuojamas pastatas gali atitikti A++ energinio naudingumo 

klasės reikalavimus. 

Vėsuma iš šilumos 

Kaip technologiškai atrodo centralizuotas vėsumos tiekimas? Pastatas prijungiamas prie 

centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tinklo ir sumontuojamas absorbcinis siurblys. Jame, 

vykstant sudėtingoms cheminėms reakcijoms, šiluma paverčiama vėsuma. 

Pagrindinis šio vėsumos tiekimo būdo skirtumas nuo šiuo metu labiausiai paplitusių 

vėsumos sprendimų – vėsumai gaminti naudojama ne elektra, kurios kaina yra šoktelėjusi į 

kosmines aukštumas ir neaišku, ar ir kada nusileis iš jų, o ženkliai pigesnė žalia energija – iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminta centralizuotai Kaune tiekiama šiluma. Apie 90 proc. jos 

yra pagaminama iš biokuro. 

Svarbus faktorius, kad vasarą, kai reikia vėsumos, centralizuotai tiekiama šiluma, iš kurios 

absorbciniu siurbliu gaminama vėsuma, yra ženkliai pigesnė nei šaltuoju metų laikotarpiu. 

„Kauno energijos“ specialistų teigimu, investicijos ir į kompresorinį, ir į absorbcinį įrenginį 

yra panašaus dydžio, tačiau kintamoji kainos dalis, t. y. pagamintos vėsumos kaina, apimanti 

sunaudotą šilumą, elektrą ir vandenį, yra iki 50 proc. mažesnė naudojant absorbcinį siurblį. 

Ekologiškas sprendimas 

Lietuvoje absorbciniai siurbliai dar yra sąlyginai nauja technologija vėsumai gaminti, tačiau 

vis daugiau vartotojų įvertina jų privalumus. Palyginti su kompresoriniais siurbliais, jų 

konstrukcijoje nėra tiek daug judančių detalių, galingų variklių, todėl dirba labai tyliai, nevibruoja. 

Absorbciniai siurbliai tarnauja ne mažiau nei 20 metų, o jų eksploatacinės sąnaudos ženkliai 

mažesnės – po dešimties metų atliekant kapitalinę apžiūrą, absorbciniam siurbliui ji kainuoja apie 

10 proc. jo vertės, o kompresoriniam įrenginiui – apie 40 proc. jo vertės. 

Taip pat absorbciniai siurbliai, palyginti su šiuo metu labiausiai paplitusiais kompresoriniais 

oru aušinamais vėsinimo įrenginiais, suvartoja ženkliai mažiau elektros energijos (kuri didžiąja 

dalimi nėra žalia), o tai sumažina išlaidas ne tik už suvartotą elektros energiją, bet ir už instaliuotą 

galingumą. 

Kompresoriniuose įrenginiuose, priklausomai nuo jų tipo, dažnai naudojamos darbinės dujos 

(angl. refrigerant, šnekamojoje kalboje dažnai vadinamos bendriniu freono pavadinimu), 

sukeliančios šiltnamio efektą arba ardančios ozono sluoksnį. O absorbciniuose siurbliuose 

naudojamas aplinkai žalingo poveikio nedarantis darbinis ličio bromido tirpalas, kuris savo 

savybėmis yra labai panašus į valgomosios druskos tirpalą. 

Didžiausias objektas – „Mokslo sala“ 

 
Centralizuotą vėsinimo būdą naudojant absorbcinį siurblį „Kauno energijos“ specialistai 

rekomenduoja dideliems administracinės, visuomeninės, komercinės ir pramoninės paskirties 

objektams, kuriuose projektinis vėsinimo poreikis yra nuo 500 kW instaliuotosios galios. 

Kol kas didžiausią centralizuotos vėsumos projektą „Kauno energija“ įgyvendina jau 

ateinančiais metais duris atversiančiame mokslo muziejuje „Mokslo sala“. Kauno centre esančioje 

Nemuno saloje iškilusio pastato plotas – 11,5 tūkst. kvadratinių metrų. Vėsumą iš miesto šilumos 

http://www.kaunoenergija.lt/
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tinklais atkeliaujančio termofikacinio vandens „Mokslo saloje“ gamins du absorbciniai siurbliai, 

kurių bendra galia – 1576 kW, svoris – 30 tonų. 

Vėsumai iš miesto šilumos gaminti skirtų absorbcinių siurblių įrengimas numatytas ir Kaune 

statomo Aleksoto inovacijų pramonės parko (AIPP), pretenduojančio tapti lietuviškuoju „Silicio 

slėniu“, projekte. Toks apsirūpinimo vėsuma būdas, be jau išvardytų technologinių ir ekonominių 

pranašumų, bus labai naudingas visiems „Kauno energijos“ vartotojams, nes dėl masto ekonomijos 

efekto, realizuojant papildomus šilumos kiekius, leis papildomai bent 1,7 mln. eurų mažinti šilumos 

kainą visiems centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams Kauno mieste AIPP įrengto vėsumos 

įrenginio eksploatavimo laikotarpiu. 

Vėsina „Krepšinio namus“ 

 
Jei nėra galimybių panaudoti miesto šilumos tiekimo infrastruktūros įrengiant absorbcinį 

siurblį arba pastato plotas yra per mažas efektyviam jo naudojimui, „Kauno energija“ siūlo tradicinį 

rinkoje paplitusį kompresorinį vėsumos gamybos įrenginį. Tokie įrenginiai sėkmingai vėsina Kauno 

senamiestyje iškilusius Krepšinio namus bei miesto centre, Kęstučio gatvėje, esantį daugiabutį 

namą. 

Specialistų teigimu, vienas ar keli didelio galingumo kompresoriniai vėsumos įrenginiai yra 

efektyvesnis ir ekonomiškesnis sprendimas, palyginti su keliais ar keliolika buitinių oro 

kondicionierių. Be to, maži įrenginiai darko pastatą, nes dažniausiai yra įrengiami ant fasado, o 

vieną ar kelis didelius įrenginius nesunku estetiškai įkomponuoti specialiai įrengtoje patalpoje ar 

priestate. 

 



 

98 

 

IS-968/693-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-09-13 pranešimas. 

TN: tn  

 

ORC ĮRENGINYS – EFEKTYVIAM ŠILUMOS KONVERTAVIMUI Į ELEKTRĄ 

 

 
 

AB „Panevėžio energija“ neapsiriboja katilinių rekonstravimo projektų įgyvendinimu, kurių 

dėka jau padidinta biokuro dalis bendrame kuro balanse, bet ir toliau siekia energetinio efektyvumo 

šilumos gamyboje. Pritaikius naujas technologijas šilumos gamyboje, bendrovė planuoja elektros 

energijos gamybą Rokiškio miesto katilinėje. 

AB „Panevėžio energija“, išnaudodama vieną novatoriškiausių būdų šilumą paversti elektros 

energija, planuoja 105 kW nominalios galios Organinio Rankino ciklo (ORC) įrenginio statybą. 

Būtent įdiegta ORC technologija leis išnaudoti Rokiškio miesto katilinėje biokuru gaminamą šilumą 

ir papildomai gaminti elektros energiją, kuri bus panaudota šilumos gamybai. Sumontuotas 

įrenginys leis sumažinti bendrovės perkamos elektros energijos kiekį. Prognozuojama metinė 

elektros energijos gamybos apimtis sieks apie 300 MWh. 

„Tai naujų pažangių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sektoriuje, siekiant mažinti 

šilumos gamybos sąnaudas ir dirbti efektyviau. Pagamintos elektros energijos kiekis padidins jau 

gaunamos elektros energijos kiekį iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių – 2001 m. pastatyti 

du bendros 2,5 MW galios garo turbogeneratoriai, nuo 2021 m. veikia 150 kW galios saulės 

fotovoltinė elektrinė Pušaloto g. katilinėje Panevėžyje. Keturių 487 kW bendros galios elektrą 

generuojančių saulės elektrinių, statomų Rokiškio, Zarasų, Kėdainių, Panevėžio katilinių 

teritorijose, projektavimo darbai jau pradėti“, – sako AB „Panevėžio energija“ generalinis 

direktorius Petras Diksa. 

UAB „Naujoji šiluma“, laimėjusi AB „Panevėžio energija“ skelbtą viešąjį pirkimo konkursą 

ORC įrenginio projektavimui ir montavimo darbams Rokiškio katilinėje, įsipareigojo iki 2023 m. 

liepos mėnesio baigti įrangos montavimą ir priduoti eksploatacijai. AB „Panevėžio energija“ 

investicijos į šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant ORC įrenginį, sieks 679 tūkst. eurų. 

Atnaujinta 2022-09-13 

 
 

https://www.pe.lt/news/578/47/ORC-irenginys-efektyviam-silumos-konvertavimui-i-elektra
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IS-968/693-VI-3 priedas 

 

 Mažeikių šilumos tinklai 2022-09-15 pranešimas. 

TN: tn  

 

BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS 

 

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos – ir vidutines pajamas gaunančioms šeimoms 

 
 

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS 

NUO 2022-06-01 

 

BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ 

KOMPENSACIJOS 

http://www.mst.lt/news/185/502/Busto-sildymo-islaidu-kompensacijos.html
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/busto-sildymo-islaidu-kompensacijos-ir-vidutines-pajamas-gaunancioms-seimoms
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/images/2022%2009%2006_B%C5%ABsto%20%C5%A1ildymo%20komensacija-01(1).png
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1. Kokios būsto išlaikymo išlaidos yra kompensuojamos? 

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą gyventojams 

kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidos. 

Siekiant skatinti būstų renovaciją (modernizavimą) ir į šį procesą įtraukti nepasiturinčius 

gyventojus, gaunančius būsto šildymo išlaidų kompensaciją, taikoma dar ir papildoma priemonė – 

jeigu daugiabučio namo buto savininkai įgyvendina ar jau įgyvendino valstybės ar savivaldybės 

remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, šiems asmenims 100 proc. 

apmokamos kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti),  ir palūkanų įmokos.  

2. Kaip sužinoti, ar šeimai (asmeniui) priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija? 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso kompensacija – pasinaudoti Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų 

kompensacijos skaičiuokle. 

SVARBU. Iki 2024 m. balandžio 30 d. galioja nuostata, kad, nustatant teisę į piniginę 

socialinę paramą, nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas. 

3. Ar nepasiturintiems gyventojams būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama už visą 

būsto plotą ir kompensuojamos visos vandens išlaidos? 

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai: 

− būsto naudingojo ploto normatyvas: vienam gyvenančiam asmeniui – 50  m2, šeimai – 

38 m2pirmam šeimos nariui, 12 m2antram šeimos nariui, 10 m2trečiam ir kiekvienam 

paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui; 

− karšto vandens normatyvas: 1,5  m3pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam 

asmeniui per mėnesį, 1 m3 antram šeimos nariui per mėnesį, 0,5 m3 trečiam ir 

kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį; 

− geriamojo vandens normatyvas: 2 m3 pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam 

asmeniui per mėnesį, 1,5 m3 antram šeimos nariui per mėnesį, 1 m3 trečiam ir 

kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį. 

Pavyzdys: keturių asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 m2 

naudingąjį būsto plotą (38 m2 + 12 m2 + 10 m2 + 10 m2). 

4. Kokia šeimos (asmens) išlaidų dalis yra kompensuojama? 

Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 

10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 valstybės remiamų 

pajamų (VRP) dydžių kiekvienam šeimai nariui arba 3 VRP dydžių vienam gyvenančiam 

asmeniui (nuo 2022-06-01  VRP – 147 Eur). Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją, iš gaunamų pajamų (,,į rankas“) per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, 

padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 294 

Eur, iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama  3 VRP  dydžiai, t. y. 441 

Eur. 

Apskaičiuojant besikreipiančiojo asmens/šeimos pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko 

pinigai), dalis darbinių pajamų ir nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos 

sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). 

1 Pavyzdys: keturių asmenų  šeimos (2 tėvai ir 2 vaikai) darbinės pajamos siekia 1099,3 Eur 

(2 MMA**). 

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

((1099,3 Eur – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis) – 1176 Eur (2 VRP* x 

4 (šeimos narių skaičius)) x 10 proc. =   0,0 Eur 

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos 

būsto šildymo išlaidos. 

2 Pavyzdys: vieno gyvenančios asmens pajamos siekia 510 Eur (vidutinė senatvės pensija 

turint būtinąjį stažą). 

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

510 Eur –  441 Eur ( 3 VRP*)=  69 Eur 

69 Eur x 10 proc. =  6,9 Eur 
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Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas gali mokėti ne daugiau kaip 6,9 

Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį – 50 m2 būsto naudingąjį plotą bus 

kompensuojamos. 

* Nuo 2022-06-01  VRP - 147 Eur 

** Nuo 2022-01-01 MMA – 730 Eur (bruto),  549,65 Eur (neto) 

Taip pat kompensuojama: 

– geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti 2 proc. šeimos (asmens) pajamų; 

– karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 proc. šeimos (asmens) pajamų. 

5. Ar būsto šildymo išlaidų kompensacijos gali būti teikiamos būstą nuomojantiems 

asmenims? 

Taip, kompensacijos teikiamos ne tik būste gyvenamąją vietą deklaravusiems, bet ir būstą 

nuomojantiems asmenims. Siekiantys gauti kompensacijas būsto nuomininkai turi būti su 

nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre – 

valstybės įmonėje Registrų centre. 

6. Ar galima gauti kompensaciją už šildymą turint įsiskolinimą už būsto šildymą? 

Taip, kompensaciją už būsto šildymą gali gauti ir tie asmenys, kurie turi įsiskolinimų už 

būsto šildymą, tačiau įsiskolinusieji turi būti sudarę sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl 

dalies įsiskolinimo padengimo, kurio gražinamas dydis per mėnesį – ne daugiau kaip 20 proc. 

šeimos (asmens) pajamų, jeigu teismas nėra priteisęs padengti įsiskolinimą. 

7. Ar būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama tik būstams, kuriems tiekiamas 

centralizuotas šildymas? 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek 

būstą šildant centralizuotai,  tiek kitos rūšies kuru (malkomis, dujomis, elektra ir pan.). 

8. Kur kreiptis dėl kompensacijų gavimo? 

Dėl kompensacijų reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos arba kur nuomojamas 

būstas savivaldybės administraciją (įprastai dokumentai priimami seniūnijose). Taip pat tai galima 

padaryti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. 

9. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensacijas? 

Dokumentai (pažymos) kompensacijoms gauti: 

− asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (nereikia, kai prašymas-paraiška teikiama 

elektroniniu būdu); 

− prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti; 

− pažyma apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė 

parama, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, 

pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, pajamas), 

jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės 

informacinių sistemų; 

− priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi 

paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei 

valstybės informacinių sistemų. 

10. Ar galima prašymą kompensacijoms gauti pateikti elektroniniu būdu? 

Taip, prašymą-paraišką kompensacijoms gauti galite pateikti (ir kartu pridėti reikiamų 

dokumentų kopijas) ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) 

www.spis.lt. 

 

SOCIALINĖ PAŠALPA 

1. Kaip sužinoti, ar šeimai (asmeniui) priklauso socialinė pašalpa? 

Pagrindiniai kriterijai gauti socialinę pašalpą yra šeimos (asmens) gaunamos pajamos. 

Socialinė pašalpa skiriama, jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra 

mažesnės kaip 1,1 VRP* dydžio, t. y.  161,7 Eur (nuo 2022-06-01  VRP – 147 Eur). Apskaičiuojant 

besikreipiančiojo asmens/šeimos pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), dalis darbinių 

http://www.spis.lt/
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pajamų ir nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų 

skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso socialinė pašalpa – pasinaudoti Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Socialinės pašalpos 

skaičiuokle. 

SVARBU. Iki 2024 m. balandžio 30 d. galioja nuostata, kad, nustatant teisę į piniginę 

socialinę paramą, nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas. 

2. Koks yra socialinės pašalpos dydis? 

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui sudaro: 

− skirtumą tarp 1,4 VRP* dydžio (  205,8 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių 

vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama iki 6 

mėnesių; 

− skirtumą tarp 1,2 VRP dydžio (  176,4 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių 

vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 

12 mėnesių; 

− skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio (  161,7 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių 

vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 

12 mėnesių. 

Pavyzdys: vieno gyvenančio asmens darbinės pajamos siekia 100 Eur. 

Socialinės pašalpos skaičiavimas: 

Vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamas socialinės pašalpos dydis: 100 Eur – 

20 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis) = 80 Eur 

Socialinės pašalpos dydis: 

• 205,8 Eur (1,4 VRP) – 80 Eur =  125,8 Eur (kai socialinė pašalpa mokama iki 6 

mėnesių) 

• 176,4 Eur (1,2 VRP) – 80 Eur =   96,4 Eur (kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 

mėnesių) 

• 161,7 Eur (1,1 VRP) – 80 Eur =   81,7 Eur (kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 

12 mėnesių) 

Socialinės pašalpos dydis šeimai sudaro: 

− pirmam šeimos nariui – skirtumą tarp 1,1 VRP*  dydžio vienam iš bendrai gyvenančių 

asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių 

asmenų per mėnesį –  161,7 Eur; 

− antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai 

gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai 

gyvenančių asmenų per mėnesį – 145,53 Eur; 

− – trečiam ir paskesniems šeimos nariams – 70 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP   dydžio 

vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų 

vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį – 113,19 Eur. 

Pavyzdys: keturių asmenų  šeimos (2 tėvai ir 2 vaikai) darbinės pajamos, kai dirba vienas iš 

tėvų, siekia 549,65 Eur (MMA**). 

Socialinės pašalpos skaičiavimas: 

Vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, nuo kurių skaičiuojamas 

socialinės pašalpos dydis:(549,65 Eur – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis)) / 4 

(šeimos narių skaičius) =  103,06 Eur 

Socialinės pašalpos dydis: 

• pirmam šeimos nariui –  161,7 Eur –  103,06 Eur =  58,64 Eur 

• antram šeimos nariui – 90 proc. x ( 161,7 Eur –  103,06 Eur) =  52,78 Eur 

• trečiam ir ketvirtam šeimos nariui – 70 proc. x ( 161,7 Eur –  103,06 Eur) = po  41,05 

Eur 

• Socialinės pašalpos dydis šeimai –  58,64 +  52,78 +  41,05 +  41,05 =  193,52 Eur 
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* Nuo 2022-06-01 1 VRP - 147 Eur 

** Nuo 2022-01-01 MMA – 730 Eur (bruto),  549,65 Eur (neto) 

3. Ar galima gauti socialinę pašalpą, jei pajamos viršija nustatytą pajamų ribą teisei į 

socialinę pašalpą? 

Taip, savivaldybės administracijai suteikta teisė, patikrinus gyvenimo sąlygas ir įsirašius 

buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinę pašalpą skirti išimties tvarka, jeigu šeimos 

arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 proc. viršija 1,1 

VRP dydžio (80,85 Eur). 

Socialinė pašalpa išimties tvarka taip pat gali būti skiriama: 

− jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra lygios 1,1 VRP dydžio 

(161,7 Eur); 

− jeigu apskaičiuota socialinė pašalpa yra mažesnė už dydį, kuris neišmokamas (1,45 

Eur) 

4. Ar įsidarbinus asmuo/šeima praranda teisę į socialinę pašalpą? 

Socialinė pašalpa ir toliau gali būti skiriama, jeigu pajamos, tenkančios vienam asmeniui per 

mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 VRP dydžio, t. y.  161,7 Eur. Apskaičiuojant besikreipiančiojo 

asmens/šeimos pajamas, neįskaitoma dalis darbinių pajamų (priklausomai nuo šeimos sudėties ir 

vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). 

Vienam gyvenančiam asmeniui arba bent vienam iš šeimos narių įsidarbinus, jeigu jie 

buvo socialinės pašalpos gavėjai ir atitinka šias sąlygas, už kiekvieną su darbo ar tarnybos 

santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, papildomai skiriama socialinė pašalpa: 

− įsidarbina ir dirba (dirbo) ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės 

arba dirba ne visą darbo laiką ir jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už 

minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui 

arba atliktam darbui; 

− iki įsidarbinimo buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje 

įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba 

dirbo mažiau negu nustatyta įstatymo, arba dirbo užimtumo didinimo programoje 

numatytus darbus; 

− buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš 

įsidarbinimą; 

− kreipėsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo. 

Papildomai skiriamos socialinės pašalpos dydis šeimai/asmeniui diferencijuojamas 

priklausomai nuo mokėjimo trukmės ir sudaro: 

1) pirmą-trečią mokėjimo mėnesį – 100 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 

6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio; 

2) ketvirtą-šeštą mokėjimo mėnesį – 80 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 

6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio; 

3) septintą-dvyliktą mokėjimo mėnesį – 50 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per 

praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio. 

5. Kur kreiptis dėl socialinės pašalpos gavimo? 

Dėl socialinės pašalpos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją 

savivaldybės administraciją (įprastai dokumentai priimami seniūnijose). Taip pat tai galima padaryti 

elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. 

6. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti socialinę pašalpą? 

Dokumentai (pažymos) socialinei pašalpai gauti: 

− asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (nereikia, kai prašymas-paraiška teikiama 

elektroniniu būdu); 

− prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti, o tais atvejais, kai kreipiamasi dėl 

papildomos socialinės pašalpos dalies skyrimo įsidarbinus – prašymas-paraiška skirti 

papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus; 

http://www.spis.lt/
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− pažyma apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė 

parama, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, 

pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, 

pajamas), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei 

valstybės informacinių sistemų; 

− priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi 

paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų 

bei valstybės informacinių sistemų. 

7. Ar galima prašymą socialinei pašalpai gauti pateikti elektroniniu būdu? 

Taip, prašymą-paraišką socialinei pašalpai gauti galite pateikti (ir kartu pridėti reikiamų 

dokumentų kopijas) ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) 

www.spis.lt, . 

Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 09 - 15 

 

http://www.spis.lt/
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IS-968/693-VI-4 priedas 

 

 UAB "Jonavos šilumos tinklai" 2022-09-12 pranešimas.  

TN: tn  

 
APIE ARTĖJANTĮ ŠILDYMO SEZONĄ 

 

Komentuoja UAB "Jonavos šilumos tinklai" direktorius Jono Kaminskas: 

Kokia esama situacija su žaliavos apsirūpinimu artėjančiam šildymo sezonui? 

Biokuro (medienos skiedros ir medienos granulių) tiekimą iki 2022 metų pabaigos esame 

užsitikrinę pilnai, o 2023 metų pirmiems keturiems mėnesiams – apie 30 proc. Iki artėjančio 

šildymo sezono pradžios planuojame būti užsitikrinę apie 80 proc. viso reikalingo sudeginti biokuro 

kiekio. Gamtinių dujų pirkimo konkursą sekantiems metams organizuosime rugsėjo mėnesį. 

Kadangi mūsų technologinio kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro tik apie 16 proc., o biokuras 

apie 84 proc. mums pavyksta išvengti ženklių šilumos kainų šuolių Jonavos rajono gyventojams. 

Kaip augo žaliavų kainos, lyginant su praeitais metais, ir kaip tai atsispindės gyventojų 

sąskaitose? 

Lyginant su praėjusiu šildymo sezonu, biokuro medienos skiedros pirkimo kaina išaugo 

daugiau negu 2,1 karto nuo 21 Eur/MWh iki 45 Eur/MWh. Gamtinių dujų kaina padidėjo daugiau 

negu 2,25 karto nuo 86 Eur/MWh iki 194 Eur/MWh. Šiuo itin nestabiliu laikmečiu prognozuoti 

kuro kainas yra labai sudėtinga. Pasaulinėse energetinių išteklių rinkose gamtinių dujų augimas 

prognozuojamas net iki 350 Eur/MWh. 

Nepaisant to, kad mūsų technologinio kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro tik 16 proc., 

didelis gamtinių dujų kainos svyravimas daro didelę įtaką šilumos kainai. Prognozuojama artėjančio 

šildymo sezono vidutinė šilumos kaina Jonavos gyventojams gali siekti apie 11,9 ct/kWh. Dėl 

pasauliniu mastu drastiškai augančių kuro kainų tikėtina, kad, lyginant su praėjusiu šildymo sezonu, 

vidutinė šilumos kaina gali didėti ir daugiau kaip 50 proc. 

Šioje situacijoje galime pasidžiaugti, kad Jonavos rajono savivaldybės valdomos įmonės, o 

ir pati savivaldybė aktyviai dalyvauja skatinant daugiabučių namų modernizaciją, todėl 

modernizuotų daugiabučių gyventojai neturėtų taip stipriai pajusti didėjančių kuro kainų įtakos. 

Daugiabučio namo renovacija net iki 50 proc. leidžia sutaupyti suvartojamos šilumos kiekį. 

Brangstant šilumos kainai, kaip galime taupyti? 

Mokėjimai už patalpų šildymą tik dalinai priklauso nuo kainos. Svarbu yra ir pačios šilumos 

suvartojimas. Taupyti galima mažinant šilumos suvartojimą name – laikyti uždaras laiptinių duris, 

jas pasikeisti į sandaresnes, nepamiršti uždaryti langus. Norint pasiekti rezultato, gyventojai turėtų 

būti iniciatyvūs: renovuoti daugiabučius namus, modernizuoti šildymo ir karšto vandens sistemas. 

Šiuo metu daugumoje Jonavos daugiabučių yra galimybė šilumą reguliuoti nuotoliniu būdu ir realiu 

laiku, o ten, kur reguliuojama rankiniu būdu, gyventojai turėtų kreiptis į mus dėl temperatūros 

korekcijos, o ne laukti didesnės sąskaitos ir tada aiškintis priežastis. 

Tikėkimės, kad ateinanti žiema nebus labai šalta ir tai palengvins šildymo sezono mokesčių 

naštą. 

Kaip žaliavų kainų svyravimai įtakojo įmonės rezultatus, gyventojų sąskaitas? 

2022 metais, lyginant su praėjusiais, patiriame grynąjį nuostolį. Šių metų faktinė sausio-

liepos mėnesių pelno (nuostolių) marža siekia -8,75 proc., nuostolis sudaro -469,5 tūkst. Eur. 2022 

metų nuostolį lėmė išaugusios technologinio kuro, elektros energijos, vandens ir einamojo remonto 

sąnaudos. Lyginant šių metų sausio-liepos mėnesių laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu technologinio kuro sąnaudos dėl išaugusių gamtinių dujų ir biokuro kainų padidėjo 

+1,75 mln. Eur. 

Šilumos gamyba ir tiekimas yra 100 proc. valstybės reguliuojama veikla. Mūsų nuostolis dėl 

kuro kainų skirtumo reiškia, kad gyventojai šias metais mažiau sumokėjo už šilumą. Aišku, per 

https://www.jonavosst.lt/informacija/apie-art-jant-sildymo-sezona
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kelerius metus tą skirtumą gyventojai turės grąžinti bendrovei, nes taip numato valstybės 

reguliatoriaus (VERT) metodika. Tačiau mokėjimai būna išdalinti vieneriems ar dvejiems metams 

ir gyventojai to beveik nepajaus.  

Ar nusimato kažkokie pokyčiai valstybiniu lygmeniu, kurie mažintų šilumos kainas? 

Sprendimų ieškoma, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba teikia siūlymus, kaip 

suvaldyti biokuro ir gamtinių dujų kainų svyravimus. Kaip tai atsilieps kuro kainoms, kol kas 

pasakyti sunku, nes daugelis veiksnių priklauso nuo pokyčių pasaulinėse energetinių išteklių 

rinkose. Mano manymu, siekiant lengvinti naštą gyventojams, neabejotinai siūlyčiau lanksčiau 

taikyti šilumos kainų kompensavimo modelį. 

 
 



 

107 

 

IS-968/693-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-09-19 LŠTA pirmadienio webinaras „LEA vartotojų šietimas, rezultatų 

pristatymas ŠT įmonėms  

 

KVIETIMAS_220919_LŠTA pirmadienio webinaras__LEA_vartotojų šietimas_ rezultatų 

pristatymas ŠT įmonėms 

 

Kviečiame š.m. rugsėjo 19 d. (pirmadienį) 14 val. į LŠTA pirmadienio vebinarą, kurio metu 

Lietuvos energetikos agentūros atstovai pristatys šilumos tiekimo įmonių vertinimo apibendrintus 

rezultatus, vykdant šilumos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklas 2021 metais (LEA 

pranešimas https://www.ena.lt/Naujiena/vartotoju-svietimas-padejo-jiems-sutaupyti-apie-24-3-mln-

euru-islaidoms-energijai-per-metus/).  

 

Kviečiame įmonių darbuotojus, atsakingus už šilumos vartotojų švietimą ir informavimą dalyvauti, 

pasidalinti patirtimi, įžvalgomis dėl šios priemonės praktinio įgyvendinimo. 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 351 585 471 259  

Passcode: q6Dxs7  

Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

*** 
 

LEA 2022-07-22 pranešimas. Vartotojų švietimas padėjo jiems sutaupyti apie 24,3 mln. eurų 

išlaidoms energijai per metus 

TN: tn  

 

 
 

Padidėjusios sąskaitos už energiją ir politinių įvykių paveiktas energetikos sektorius vis 

dažniau išryškina energijos vartotojų žinių trūkumą apie turimas galimybes ir prieinamus 

sprendimus sumažinti išlaidas energijai bei daromam poveikiui klimato kaitai. Energijos tiekėjai iki 

https://www.ena.lt/Naujiena/vartotoju-svietimas-padejo-jiems-sutaupyti-apie-24-3-mln-euru-islaidoms-energijai-per-metus/
https://www.ena.lt/Naujiena/vartotoju-svietimas-padejo-jiems-sutaupyti-apie-24-3-mln-euru-islaidoms-energijai-per-metus/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk1M2QzNDMtMjRkYS00NzE2LThjYTktNTI0Zjk3ZThmMTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_NTk1M2QzNDMtMjRkYS00NzE2LThjYTktNTI0Zjk3ZThmMTBk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-eu.mimecast.com%2Fs%2FnE2KCoOYjtvxmzizkcuy%3Fdomain%3Dlsta.lt&data=05%7C01%7Canastasija.jurkute%40lt.gt.com%7C955a5965a8d04572bccf08da6e33ab19%7C956cccb98de84dd9bff63c9d89595436%7C0%7C0%7C637943465459392515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Qo2QFnXRUHtXgEefWDXznqCHUOOKm0shccrgGkkxBA%3D&reserved=0
https://www.ena.lt/Naujiena/vartotoju-svietimas-padejo-jiems-sutaupyti-apie-24-3-mln-euru-islaidoms-energijai-per-metus/
https://www.ena.lt/uploads/news/id277/pictures/0001_energiedaten_1658491675.jpg
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2030 metų yra įsipareigoję taikant švietimo ir konsultavimo priemones didinti vartotojų 

informuotumą bei formuoti vartojimo pasirinkimus. Kartu su energijos tiekėjais vykdoma švietimo 

ir konsultavimo veikla suteikia vartotojams daugiau informacijos apie galimybes sutaupyti, 

mažinant energijos suvartojimą. 

„Vienas iš Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo principų – pirmenybę teikti 

toms priemonėms, kuriomis mažinamas energijos poreikis. Agentūros analitikų susisteminta 

informacija ir analize pagrįstos rekomendacijos energijos tiekėjus skatina orientuotis į galutinio 

vartotojo įpročius. Dėl mūsų specialistų teikiamos metodinės pagalbos kasmet auga ne tik 

įsipareigojimus įgyvendinusių tiekėjų skaičius, bet ir mažesnes sąskaitas gaunančių gyventojų 

skaičius“, – teigia viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (LEA) direktorius Virgilijus 

Poderys. 

LEA vykdo energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo 

stebėseną ir kontrolę. Patikrinus energijos teikėjų pateiktus dokumentus ir ataskaitas už 2021 

metus, LEA parengė pažymą, kurioje pateikiama statistinė analizė, taikytų priemonių ir energijos 

sutaupymų rezultatai, analitinės išvados ir pasiūlymai dėl efektyvesnės tolimesnės veiklos 

įgyvendinimo. 

„Pirmaisiais susitarimų įgyvendinimo metais stebėjome ženklų neišnaudotą sutaupymo 

potencialą. Visgi pokytis vyksta – švietimo ir konsultavimo priemonių dėka šiai dienai turime 

sutaupytą apie 876 GWh energijos, kurios beveik užtektų Klaipėdos miestui reikalingos šilumos 

energijai pagaminti per metus. Šios priemonės yra vienas iš pigiausių būdų mažinti energijos 

vartojimą (energijos tiekėjų kaštai yra 0,41 euro sutaupytai 1 MWh energijos) lyginant su fiziškai 

įdiegtomis priemonėmis, taikomomis pastatų, transporto ir pramonės sektoriuose (~60–120 Eur 

sutaupytai 1 MWh energijos)“, – teigia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų 

centro vadovas dr. Karolis Januševičius. 

Apibendrinus bendrus įmonių įsipareigojimus, deklaruotus sutaupymus ir atlikus pateiktos 

įgyvendinimą pagrindžiančios informacijos patikrą, LEA nustatė (žr. pav.), kad atotrūkis tarp 

deklaruotų ir tinkamais pripažįstamų sutaupymų siekia 4,5 % ir yra mažiausias lyginant su 

ankstesniais metais.  
 

Pav. Deklaruoti ir pripažinti tinkamais energijos sutaupymai 

Skatindama didesnį tiekėjų švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, agentūra pateikia 

minimalius veiksmus/priemones kiekvienam tiekėjui, siekiančiam tinkamo susitarimų su Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerija įgyvendinimo. 

Švietimo ir konsultavimo priemonių taikymo veiklą pratęsus iki 2030 metų pagal Nacionalinį 

energetikos ir klimato srities valdymo planą siekiama sutaupyti 3 TWh energijos. Švietimo ir 

konsultavimo priemones taikė ir kitos šalys (Suomija, Airija, Italija, JAV), kuriose užfiksuoti gerieji 

pavyzdžiai rodo, kad namų ūkiai sutaupė 2–10 % suvartojamos energijos. 

Šiuo metu pradėto Life IP Enerlit projekto veiklose ketinama atlikti energijos vartotojų elgsenos 

keitimo poveikio, taikant mobiliosios aplikacijos funkcijas, tyrimą ir išsiaiškinti jų efektyvumą bei 

pateikti rekomendacijas energijos tiekėjams. Tokiu būdu užtikrinant priemonės tęstinumą ir 

rezultatyvumo augimą. 

https://www.ena.lt/vartotoju-sk-susitarimai/
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-apie-2021-SKP-veikla-3.pdf
https://www.ena.lt/uploads/2018-2021-grafikas-100A.png
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5818
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INFO 2022-09-12 LŠTA webinaro medžiaga: Danfoss tinklų skaitmenizavimas; Atliekinės šilumos 

panaudojimas 

 

Siunčiame rugsėjo 12 d. LŠTA vebinaro medžiagą apie UAB „Danfoss siūlomus sprendimus: 

- Šilumos tinklų valdymas ir skaitmenizavimas siekiant mažinti CO2 emisiją bei didinti CŠT 

darbo efektyvumą /pranešėjas: Gintaras Aleksiūnas   LHN&LHP_Danfoss.pdf 

- Šilumos atgavimas komerciniuose pastatuose ir jos panaudojimo galimybės /pranešėjas: 

Kęstutis Paulavičius  HRU - silumos grazinimo irenginys seminarui - LSTA.pdf 

 

Video:  LŠTA pirmadienio webinaras_Danfoss_tinklų skaitmenizavimas_atliekinės 

šilumos panaudojimas-20220912_140201-Meeting Recording(1).mp4 

 

Jeigu turit klausimų/pasiteiravimų, susiekit su Danfoss atstovais skaidrėse nurodytais kontaktais. 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

_______ 

 

LŠTA 2022-09-12  webinaro pranešimai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-968/693-VI-5-1 priedas 2022-09-19.zip). 

 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Ee3noLUGRp9GjRSIMBOuRf4B0x-AMpqLFqL1UZ-TGbmgng?e=WEb3B0
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EbL_P8xl_htKnkRWgtUvdHQB8utVQOR5yxKFILZX3dj92A?e=Tm3wzF
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUw6hlJqJBRKkyvlX3cGXGsB2Aazt_mGXrhHQuifLrFA8Q?e=cTNYfg
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUw6hlJqJBRKkyvlX3cGXGsB2Aazt_mGXrhHQuifLrFA8Q?e=cTNYfg
http://www.lsta.lt/
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IS-968/693-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. „Šiluminė technika“ 2022 m. Nr. 2 (Nr. 85) Rugsëjis 

TN: tn  

 

 
_________ 

 

„Šiluminė technika“ 2022 m. Nr. 2 (Nr. 85) TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-968/693-VI-6-1 priedas 2022-09-19.pdf) 

https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
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IS-968/693-VI-7 priedas 

 

LSD pranešimas. Naujas LST biuletenis Nr. 17 

TN: tn  

 

Išleistas septynioliktasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris  

2022-09-15  

Biuletenyje pateikta informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o perimtuosius Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius, 

o išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus, 

o patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir 

standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir 

standartizacijos leidinius. 

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų 

įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu 

platinimas@lsd.lt. 

 
Pagarbiai, 
 

Violeta Pečiukėnaitė, 

LST TK sekretorė 

Organizacinio standartų skyriaus vyriausioji specialistė 

Tel.  +370 5 270 9365, mob. tel. +370 659 08073 

El. paštas violeta.peciukenaite@lsd.lt  

 

 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS 

DEPARTAMENTAS    

NACIONALINĖ STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJA 

Algirdo g. 31, 03219 Vilnius 

www.lsd.lt 

 

________ 

 

Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio 17 numeris TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-968/693-VI-7-1 priedas 2022-09-19.pdf) 
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IS-968/693-VI-8 priedas 

 

 
TN: tn  

 
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms 

energijos kainoms mažinti  

 

Dokumento rūšis Pasiūlymas dėl reglamento 

Numeris COM(2022)473 

Data 14/09/2022 

Atsakinga tarnyba Energetikos generalinis direktoratas 

 

Parsisiųsdinti dokumentą 

Pagrindinis dokumentas 

lietuvių kalba 

Parsisiųsdinti   

_______ 
 

EK Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos 

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

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

968/693-VI-8-1 priedas 2022-09-19.pdf)  
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IS-968/693-VI-9 priedas 

 

 

 


