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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-969/694 

2022-09-22/2022-09-26 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-969/694-I-1 priede pateikiama: 

• VERT 2022-09-19 pranešimas. Keičiasi šilumos kainos kintamosios dalies apskaičiavimo 

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

 

Šio skyriaus IS-969/694-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2022-09-22 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos 

ir sąlygų aprašą, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

• VERT 2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. O3E-1288 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; VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS 

NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS (Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos 2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3E-1289 redakcija), TN: tn, (įsigalioja 2022-

10-01). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2022-09-22 pranešimas. VERT pakeitė Vartotojų skundų nagrinėjimo taisykles, TN: 

tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

• VARTOTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLĖS, (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3E-1289 redakcija) Suvestinė redakcija nuo 2022-09-

22, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-969/694-II-1 priede pateikiama; 

• LŠTA 2022-09-23 raštas Nr. 85 VERT, Baltpool DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS 

REGLAMENTO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• AB Šiaulių energija 2022-09-21 raštas Nr. SD-23 LŠTA DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

BIRŽOS REGLAMENTO PAKEITIMŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-II-2 priede pateikiama:  

• FM 2022-09-21 raštas/teikimas Nr. (14.13Mr-02)-6K-2205637 EIM, Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

asociacijai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos 

pramonininkų konfederacijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai DĖL PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio 

kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/keiciasi-silumos-kainos-kintamosios-dalies-apskaiciavimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b39e6a03a6c11edbc04912defe897d1
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/vert-pakeite-vartotoju-skundu-nagrinejimo-taisykles.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aba62b7098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://lsta.lt/rastai/
https://lsta.lt/rastai/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1380c1013a3b11edbf47f0036855e731
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patvirtinimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip 

pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-969/694-II-2-1 priedas 

2022-09-26.zip). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-II-3 priede pateikiama:  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS TEISĖS DEPARTAMENTAS 

2022-09-19 išvada Nr. XIVP-1965 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS 

VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO, 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 1253 STRAIPSNIU IR 1253 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-

751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 1253 STRAIPSNIU IR 

1253 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTAS, 

TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-969/694-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2022-09-20 pranešimas. Kviečiame susipažinti su siūlomais TIPK leidimų ir taršos 

leidimų taisyklių pakeitimais, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

o Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių pakeitimo ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių pakeitimo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-969/694-II-4-1 

priedas 2022-09-26.zip). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti 

leidimus plėtoti elektros gamybos pajėgumus įrengiant saulės energijos elektrines tvarkos, 

TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-969/694-III-1 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. mokėjimai_prognoze 2022/2023, TN: tn. 

• LŠTA INFO. Vartotojų skolos už šiluminę energija (2021 metų apžvalga), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-09-20 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn; tn, 

• Baltpool 2022-09-22 pranešimas. „BALTPOOL“ PASIŪLĖ FAKTORINGO PASLAUGĄ 

– ATSISKAITYMAI UŽ BIOKURĄ VYKS GREIČIAU, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-09-21 raštas Nr. 84 AM, EM DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAKEITIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-09-23 raštas Nr. 86 AB Šiaulių energija DĖL  PASTATO ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO, TN: tn. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1380c1013a3b11edbf47f0036855e731
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/493ec46037d711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f8081c79-70c6-418a-a23e-d0ea6b892e52
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/493ec46037d711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f8081c79-70c6-418a-a23e-d0ea6b892e52
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-siulomais-tipk-leidimu-ir-tarsos-leidimu-taisykliu-pakeitimais
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-siulomais-tipk-leidimu-ir-tarsos-leidimu-taisykliu-pakeitimais
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/viesoji-konsultacija-del-asmenu-pateiktu-prasymu-isduoti-leidimus-pletoti-elektros-energijos.aspx
https://lsta.lt/silumos-kainos-suvartojimas-ir-saskaitos/
https://lsta.lt/silumos-kainos-suvartojimas-ir-saskaitos/
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2166304&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/baltpool-pasiule-faktoringo-paslauga-atsiskaitymai-uz-biokura-vyks-greiciau/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/09/220921_84_LSTA_rastas_AM_EM_del_SPZSI_pakeitimu.docx
https://lsta.lt/rastai/
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Šio skyriaus IS-969/694-III-5 priede pateikiama  

• LRS 2022 m. rugsėjo 20 d. V (RUDENS) SESIJOS VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 203 

STENOGRAMA, IŠRAŠAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-III-6 priede pateikiama  

• Lietuvos Respublikos Seimo narių INTERPELIACIJA Lietuvos Respublikos energetikos 

ministrui Dainiui Kreiviui 2022 m. rugsėjo 14 d., TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-969/694-IV-1 priede pateikiama:  

• VERT 2022-09-19 pranešimas. 2022 m. rugpjūčio mėn. didmeninių elektros energijos kainų 

palyginimas, TN: tn, 

• VERT 2022-09-19 pranešimas. VERT įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 

2022-2031 metais, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

o AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2022–2031 m.) 

tinklo plėtros planas TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-969/694-IV-1-1 priedas 2022-09-26.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-IV-2 priede pateikiama  

• LEA 2022-09-16 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

SAVAITĖS ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGĄ, TN: tn, 

o ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2022 m. rugsėjo 16 – 22 d., TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-IV-2-1 

priedas 2022-09-26.pdf). 

• LEA 2022-09-23 pranešimas. DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA 4 SAVAITĘ IŠ 

EILĖS, TN: tn, 

• LEA 2022-09-16 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-IV-3 priede pateikiama 

• KREIVYS APIE ŽMONES SLEGIANČIAS ENERGIJOS KAINAS: ATSAKOMYBĘ 

TURI PRISIIMTI BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS, Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, laida 

„Delfi interviu“, parengė Vytautas Budzinauskas, www.DELFI.lt 2022 m. rugsėjo 21 d., 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-IV-4 priede pateikiama 

• ŠILDYMO KAINOS ŠIEMET PATUŠTINS KAUNIEČIŲ KIŠENES: KALBĖTA APIE 

PIGIĄ ŠILUMĄ, O DABAR JA PREKIAUJAMA BIRŽOJE, Nerijus Povilaitis, 

www.DELFI.lt, 2022 m. rugsėjo 19 d., TN: tn. 

• ARTĖJANT ŽIEMAI – NERIMAS DĖL GRESIANČIOS ŠILDYMO KAINŲ 

PASIUTPOLKĖS, Lina Dranseikaitė, „Sekundė“ 2022 m. rugsėjo 20 d. www.delfi.lt, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-IV-5 priede pateikiama 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3fa1d710391911edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=a377299d-49dd-4131-998d-c8c8cf773f24
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/09320c8038e311edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=06b67240-07c6-4db4-9447-917f854a26f6
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/vert-ivertino-gamtiniu-duju-perdavimo-sistemos-pletra-2022-2031-metais.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/vert-ivertino-gamtiniu-duju-perdavimo-sistemos-pletra-2022-2031-metais.aspx
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga7/
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-4-savaite-is-eiles/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima13/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-zmones-slegiancias-energijos-kainas-atsakomybe-turi-prisiimti-buvusios-vyriausybes.d?id=91294417
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/sildymo-kainos-siemet-patustins-kaunieciu-kisenes-kalbeta-apie-pigia-siluma-o-dabar-ja-prekiaujama-birzoje.d?id=91250151
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejant-ziemai-nerimas-del-gresiancios-sildymo-kainu-pasiutpolkes.d?id=91270799
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• TOKIO CHAOSO DĖL ŠILDYMO KOMPENSACIJŲ DAR NĖRA BUVĘ: KREIPIASI 

NET UŽDIRBANTYS 2-3 TŪKST. EURŲ, Raminta Rakauskė 2022 m. rugsėjo 25 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-969/694-V-1 priede pateikiama 

• APVA INFO. Kvietimas į priemonės „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro 

naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ 

pristatymą, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-V-2 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA organizavo Latvijos, Estijos ir Švedijos šilumos tiekėjų atstovų vizitą Vilniuje, 

(tiesioginės nuorodos tekste). 

o Latvijos, Estijos ir Švedijos šilumos tiekėjų atstovų vizito Vilniuje pranešimai (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-V-2-1 

priedas 2022-09-26.zip).. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-V-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. PRIMINIMAS - kviečiame į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos 

gaivinimo plano įgyvendinimui Lietuvoje | 2022 m. rugsėjo 22 d. (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-V-4 priede pateikiama 

• ESO INFO. Kvietimas į ESO lankstumo paslaugų tvarkos aprašo pristatymą. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ pranešimas. KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMO 

IŠLAIDAS. KĄ SVARBU ŽINOTI? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-2 priede pateikiama 

• LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 2021 METŲ 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-

VI-2-1 priedas 2022-09-26.zip). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_2022-09-16 d. LŠTA susitikimo Utenoje medžiaga. (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

o 2022-09-16 d. LŠTA susitikimo Utenoje medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-VI-3-1 priedas 2022-09-26.zip). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-4 priede pateikiama 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/tokio-chaoso-del-sildymo-kompensaciju-dar-nera-buve-kreipiasi-net-uzdirbantys-2-3-tukst-euru.d?id=91312009
https://www.pe.lt/news/579/47/Kompensacija-uz-busto-sildymo-islaidas-Ka-svarbu-zinoti
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• LŠTA INFO_220919_LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_LEA_vartotojų šietimas_ 

rezultatų pristatymas ŠT įmonėms, (tiesioginės nuorodos tekste). 

o LEA vartotojų šietimas rezultatų pristatymas ŠT įmonėms, webinaro medžiaga (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-VI-4-1 

priedas 2022-09-26.zip). 

• LŠTA INFO. 220926_LŠTA pirmadienio webinaras_TPT_katilų techninės būklės tikrinimo 

apžvalga (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. vadovų pasitarimas 2022-09-22 (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-6 priede pateikiama 

• VŠT informacinis raštas LŠTA, EM, VERT DĖL ŠILUMOS TINKLAMS ATLIKTOS 

HIDRAULINIŲ BANDYMŲ TIKSLINGUMO ĮVERTINIMO ATASTAITOS 

o LEI ataskaita: PERIODINIŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ ATLIKIMO 

TIKSLINGUMO ĮVERTINIMO, ALTERNATYVŲ PARINKIMO IR 

REGLAMENTAVIMO TOBULINIMO GALIMYBIŲ STUDIJA (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-VI-6-1 priedas 2022-09-

26.zip). 

 

Šio skyriaus IS-969/694-VI-7 priede pateikiama 

• ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS. 2022-09-21, ASA.LT informacija, parengta 

bendradarbiaujant su „JUNG Vilnius", TN: tn 

 

 

 

https://www.jung.de/lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19323/sildymo-sistemos-irengimas


 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

 

 

IS-969/694-I-1 priedas 
 

VERT 2022-09-19 pranešimas. Keičiasi šilumos kainos kintamosios dalies apskaičiavimo 

tvarka  

TN: tn  

 

Atsižvelgdama į įstatymo pakeitimus, VERT 2022-09-13 pakeitė Šilumos kainų nustatymo 

metodikos nuostatas, reglamentuojančias kintamosios šilumos kainos dedamosios skaičiavimą. 

Pakeitimų esmė: 

2022 m. liepą įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams ir VERT pakoregavus šilumos 

kainų nustatymo metodiką galutinės šilumos kainos vartotojams bus apskaičiuojamos pagal aktualią 

šilumos tiekėjų naudojamo kuro struktūrą bei kainas. 

Šiais pakeitimas buvo panaikinta iki šiol šilumos kainose užfiksuota kuro struktūra, 

apribojusi šilumos tiekėjų pasirinkimą naudoti alternatyvias kuro rūšis.  

Taip pat šilumos kainose įvertinamos kuro kainos bus apskaičiuojamos šilumos tiekėjų 

nuožiūra, įvertinant ir planuojamo įsigyti kuro kainą, t. y. nebelieka reikalavimo šilumos kainas 

skaičiuoti naudojant išskirtinai faktines kuro kainas. Dėl pastarojo apribojimo smarkiai išaugus kuro 

žaliavų kainoms šilumos tiekimo įmonės vis dažniau susiduria su finansiniais sunkumais, 

apribojančiais įmonių galimybes palankesnėmis sąlygomis įsigyti reikalingo kiekio.  

Šiais pakeitimai siekiama sudaryti galimybes ūkio subjektams lanksčiau priimti sprendimus 

dėl optimalaus kuro įsigijimo būdo, sudaryti objektyvias sąlygas šilumos tiekimo įmonėms 

pasidengti kuro įsigijimo kaštus bei sumažinti kasmėnesinį šilumos kainų pokytį šildymo sezono 

metu.  

Pažymėtina, kad VERT ir toliau tikrins įmonių faktines sąnaudas bei įstatymuose numatytų 

reikalavimų dėl kuro rūšies įsigijimo įgyvendinimą, o nustačius neatitikimus tarp šilumos kainoje 

įvertintų bei faktinių sąnaudų, jas įvertins atlikdama šilumos kainų nustatymo procedūrą. 

Pakeitimų įgyvendinimas 

Atsižvelgdama į šiuos metodikos pakeitimus VERT 2022 m. rugsėjo 16 d. pakoregavo 25 

šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kurių kainos buvo 

nustatytos vienašališkais VERT sprendimais, šilumos kainos kintamąsias dedamąsias. Šie tiekėjai, 

apskaičiuodami spalio mėn. šilumos kainą, galės taikyti pakeistos metodikos nuostatas. 

VERT taip pat pateikė informaciją  savivaldybėms ir 23 šilumos tiekėjams kaip turėtų būti 

pakeisti savivaldybių ar bendrovių valdybų sprendimai, kuriais nustatytos šilumos kainos tiekėjams. 

Savivaldybėms ir šilumos tiekėjų valdyboms pakeitus savo priimtus sprendimus iki rugsėjo 25 d., 

šie šilumos tiekėjai, apskaičiuodami spalio mėn. šilumos kainą, taip pat galės taikyti pakeistos 

metodikos nuostatas. Nesuspėjus to padaryti, spalio mėnesio kaina bus apskaičiuoja įprasta (iki 

pakeitimų galiojusia) tvarka, o pakeitimai pritaikomi nuo lapkričio mėnesio. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/keiciasi-silumos-kainos-kintamosios-dalies-apskaiciavimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-pakeite-silumos-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-13/vert-pakeite-silumos-kainu-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-16/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx


 

 

 

IS-969/694-I-2 priedas 

 

VERT 2022-09-22 pranešimas. VERT pakeitė Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą. Pakeitimai aktualūs šilumos aukcionų dalyviams. 

Esminiai pakeitimai: 

Nustatant prognozuojamą biokuro kainą apskrityje ir šalyje bus vertinami per paskutinius 

tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir 

mėnesioitiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių duomenys, 

kaip yra skaičiuojama ir šiuo metu, bei papildomai numatyta: 

a) nevertinti sandorių su indeksuota kaina; 

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

galimybe juos nutraukti, duomenų neįskaičiuoti; 

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

laikotarpiu, sandorių su galimybe juos nutraukti, duomenų neįskaičiuoti. 

Atsižvelgiant į Supirkimo tvarkos pakeitimus, numatyta prognozuojamos biokuro biržos 

(skiedrų) kainos nustatymo tvarka šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo 

(PKAB). Numatyta, kad PKAB bus nustatoma kaip vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro 

biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro 

tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo–pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis 

aritmetinis vidurkis apskrityje. 

Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus panaikinti punktai, reglamentuojantys 

vidutinės (faktinės) biokuro kainos nustatymo tvarką kas mėnesį. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

______ 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/vert-pakeite-vidutines-biokuro-kainos-nustatymo-tvarkos-ir-salygu-aprasa.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

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 

 

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. O3E-1288 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. rugsėjo 15  

d. pažymą Nr. O5E-1104 „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“, Taryba nu ta r i a : 

1. Pakeisti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas   Jonas Makauskas 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3E-1289  

redakcija) 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarką ir sąlygas. 

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės metinės ir 

prognozuojamos biokuro kainos nustatymo principus. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 3 

dalimi. 

4. Aprašas taikomas Valstybinei energetikos reguliavimo Tarybai (toliau – Taryba), kuri, 

remdamasi šiuo Aprašu, nustato: 

4.1. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje (toliau – PKA), kuri 

taikoma apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas; 

4.2. prognozuojamą mėnesio biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje (toliau – PKŠ), kuri taikoma 

apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo 

neįmanoma nustatyti PKA. Laikoma, kad neįmanoma nustatyti PKA dėl duomenų trūkumo tais 

atvejais, kai apskrityje veikiančių ūkio subjektų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų 

biokuro biržos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra mažiau nei 5; 

4.3. prognozuojamą biokuro biržos (skiedrų) kainą apskrityje (toliau – PKAB), kuri taikoma 

apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas šilumos aukcione dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo; 

4.4. prognozuojamą biokuro biržos (skiedrų) kainą šalyje (toliau – PKŠB), kuri taikoma 

apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas šilumos aukcione dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo tais atvejais, kai dėl duomenų trūkumo neįmanoma nustatyti PKAB. 

Laikoma, kad neįmanoma nustatyti PKAB dėl duomenų trūkumo tais atvejais, kai apskrityje 

veikiančių ūkio subjektų biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra mažiau nei 5; 

4.5. vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę biokuro 

biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą, kurios 

taikomos apskaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 

„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Šilumos kainų nustatymo metodika), nustatyta 

tvarka. 

5. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

5.1. Medienos kilmės biokuras – drožlės, skiedros, pjuvenos, medžio atraižos ir kitos 

medienos kilmės biokuro rūšys, išskyrus medienos granules, medienos briketus ir malkinę medieną; 

5.2. Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų 

Tarybai pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas; 

5.3. Vidutinė biokuro kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai 

pateikta informacija apie ne biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas; 

5.4. Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų 

spalio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 30 d. 



 

 

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Šilumos ūkio 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 

7. Vidutinė biokuro kaina nustatoma šioms biokuro rūšims: 

7.1. medienos kilmės biokurui; 

7.2. biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos; 

7.3. medienos granulėms; 

7.4. medienos briketams; 

7.5. malkinei medienai. 
8. Vidutinė biokuro kaina nustatoma kaip atitinkamos rūšies biokuro, nurodyto Aprašo 7 

punkte, kaina, kurią sudaro žaliavos įsigijimo ir transportavimo išlaidos. Aprašo 7 punkte 

nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama energijos išteklių biržoje, vidutinė metinė 

atitinkamos  rūšies biokuro, kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiais. 

Aprašo 7 punkte nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis prekiaujama energijos išteklių biržoje, 

vidutinė metinė atitinkamos rūšies biokuro kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 9.2.1, 9.2.2 

papunkčiais. 

9. Vidutinė atitinkamos rūšies biokuro kaina nustatoma: 

9.1 kai biokuro rūšimi neprekiaujama energijos išteklių biržoje, kaip geometrinis svertinis 

vidurkis: 
9.1.1. esant 48 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (mi), per 

kalendorinius metus, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų) ir 

energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 

(1) 

 

kur: 

PM – vidutinė metinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, kaina, Eur/MWh; 

mi – ūkio subjekto per kalendorinius metus įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis 

vidurkis, Eur/MWh, kur i=12,...,v; 

qi – ūkio subjekto per kalendorinius metus įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. 

MWh, kur i=12,...,v; 

v – ūkio subjektų, per kalendorinius metus įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius 

(neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).  

9.1.2. esant mažiau kaip 48 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (mi) per 

kalendorinius metus, neįskaitant energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų: 

(2) 

 

kur: 

w – ūkio subjektų, per kalendorinius metus įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius;  

9.2. kai biokuro rūšimi prekiaujama energijos išteklių biržoje, kaip geometrinis svertinis 

vidurkis: 

9.2.1. esant 48 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (aj) per 

kalendorinius metus, vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių 

verčių (didžiausios ir mažiausios kainų): 

(3) 

 

kur: 



 

 

MMB – energijos išteklių biržos vidutinė metinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 8 punkte, 

kaina, Eur/MWh; 

aj – ūkio subjekto per kalendorinius metus energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies 

biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/MWh, kur j=12,...,c; 

ej – ūkio subjekto per kalendorinius metus energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies 

biokuro kiekis, tūkst. MWh, kur j=12,...,c; 

c – ūkio subjektų, per kalendorinius metus energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos 

rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir 

didžiausia kainomis);  

9.2.2. esant mažiau kaip 48 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (aj) per 

kalendorinius metus, vykdytiems energijos išteklių biržoje: 

(4) 

 

kur: 

d – ūkio subjektų, per kalendorinius metus energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos 

rūšies biokurą, skaičius. 

 

III SKYRIUS 

PROGNOZUOJAMOS VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKA IR 

SĄLYGOS 
 

10. PKA nustatoma:  

10.1. jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra 5 ar daugiau, PKA nustatoma kaip per 

paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės 

ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių 

(nevertinant sandorių su indeksuota kaina) kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis 

apskrityje. Nustatant PKA gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais, ir tose apskrityse, kuriose veikia 

vienintelis šilumos aukciono dalyvis – visu, Šaltuoju metų laikotarpiu, sandorių su galimybe juos 

nutraukti, duomenys nėra įskaičiuojami.  

(5) 

 

kur: 

MPKA i – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

Map, i – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kaina apskrityje, Eur/MWh; 

Qap, i – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro tiekimo biokuro 

biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis apskrityje, MWh; 

Sa – SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui  sudarytas medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandoris biokuro biržoje mėnesio i tiekimui apskrityje; 

Ua - SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui  sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius apskrityje; 

10.2. jeigu biokuro biržoje mėnesio i tiekimui sudarytų biokuro biržos skiedrų 

pirkimo‒pardavimo sandorių skaičius (vnt.) apskrityje yra mažiau nei 5, PKA nustatoma, kaip per 

paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės 

ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių 

(nevertinant sandorių su indeksuota kaina) kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis 



 

 

šalyje (PKŠ). Nustatant PKA gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais, ir tose apskrityse, kuriose veikia 

vienintelis šilumos aukciono dalyvis – visu Šaltuoju metų laikotarpiu, sandorių su galimybe juos 

nutraukti, duomenys nėra įskaičiuojami;  

10.3. nustatant PKA Telšių apskrityje vadovaujamasi Klaipėdos apskrityje veikiančių ūkio 

subjektų biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių duomenimis. 

11. PKŠ nustatoma, kaip per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių (nevertinant sandorių su indeksuota kaina) kainų ir kiekio 

vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje. Nustatant PKŠ gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais, 

sandorių su galimybe juos nutraukti, duomenys nėra įskaičiuojami.  

(6) 

 

kur: 

MPKŠ i – prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant 

transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

Mbirž – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių kaina, šalyje, Eur/MWh; 

Qbirž – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis šalyje, MWh; 

U ‒ SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui  sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandorių skaičius šalyje; 

S – SM2 rūšies savaitės ir mėnesio i tiekimui  sudarytas medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo 

sandoris biokuro biržoje šalyje. 

12. PKAB, nustatoma kaip vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius 

biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos 

(skiedrų) pirkimo–pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis 

apskrityje. 

(7) 

 

kur: 

MPKAB  – prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, taikoma šilumos aukcione 

dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

Mbala – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo 

sandorių kaina, apskrityje, Eur/MWh; 

Qbala – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis apskrityje, MWh; 

Z ‒ SM2 rūšies savaitės tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių 

skaičius apskrityje; 

T – SM2 rūšies savaitės tiekimui sudarytas medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris 

biokuro biržoje apskrityje. 

13. Kai dėl duomenų trūkumo neįmanoma nustatyti PKAB, taikoma PKAŠ, kuri nustatoma 

kaip vidutinės svertinės per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo–pardavimo 

sandorių kainų ir kiekio vidutinis svertinis aritmetinis vidurkis šalyje. 

(8) 

 



 

 

kur: 

MPKAŠ  – prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje taikoma šilumos aukcione dėl 

balansavimo šilumos kiekio supirkimo, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/MWh; 

Mbalš – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus 

sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) pirkimo‒pardavimo 

sandorių kaina, šalyje, Eur/MWh; 

Qbalš – biokuro biržoje per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo 

aukcionus sudarytų SM2 rūšies savaitės tiekimui biokuro tiekimo biokuro biržos (skiedrų) 

pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis šalyje, MWh; 

W ‒ SM2 rūšies savaitės tiekimui sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių 

skaičius šalyje; 

N – SM2 rūšies savaitės tiekimui sudarytas medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoris 

biokuro biržoje šalyje; 

 

IV SKYRIUS 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS IR PROGNOZUOJAMOS VIDUTINĖS BIOKURO 

KAINOS NUSTATYMO IR TAIKYMO PRINCIPAI 
 

14. Vidutinei atitinkamos rūšies biokuro kainai nustatyti naudojami ūkio subjektų, kuriems 

Šilumos ūkio įstatyme nustatyta prievolė Tarybai teikti informaciją apie kuro kainas, duomenys.  

15. Informacijos, nurodytos Aprašo 10 punkte, teikimo Tarybai tvarką ir sąlygas nustato 

Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Tarybos 2008 m. birželio 28 d. 

nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“. 

16. Taryba, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos 

dalyvių yra sudaryta nesilaikant Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintose Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia tokių 

sandorių vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus.  

17. PKA, PŠT, PKAB ir PKŠB kainai nustatyti naudojami energijos išteklių biržos elektroninėje 

sistemoje esantys duomenys.  

18. Taryba viešai savo tinklalapyje skelbia: 

18.1. PKA ir PKŠ iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina prognozuojama, 

13 dienos, arba likus ne mažiau, kaip 2 dienoms iki šilumos supirkimo aukciono;  

18.2. PKAB ir PKŠB, likus ne mažiau, kaip 2 dienoms iki šilumos aukciono dėl balansavimo 

šilumos kiekio supirkimo; 

18.3. vidutinę metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę biokuro 

biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą kurios 

nustatomos vadovaujantis ūkio subjektų Tarybai pateikta informacija apie per kalendorinius metus 

įsigyto biokuro kainas, iki kiekvienų metų sausio mėnesio 20 d. 

19. Tarybos nustatytos vidutinės metinės atitinkamos rūšies biokuro kainos ir prognozuojamos 

biokuro kainos taikomos taip, kaip numatyta Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir Supirkimo 

tvarkoje.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant šį Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

________________________ 
 



 

 

 

IS-969/694-I-3 priedas 

 

VERT 2022-09-22 pranešimas. VERT pakeitė Vartotojų skundų nagrinėjimo taisykles  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) priėmė sprendimą pakeisti Vartotojų 

skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles, kurios aiškiau 

reglamentuos vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės 

saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar 

įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, 

skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir 

(ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos 

reikalavimų laikymosi nagrinėjimo tvarką.  

Esminiai pakeitimai: 

1. Įtvirtinti nauji skundo pateikimo, formos ir turinio reikalavimai. 

2. Skundą bus galima pateikti per E. pristatymo sistemą. 

3. Išnagrinėjus skundą, sprendimas priimamas VERT posėdyje ir įforminamas VERT 

nutarimu.  

4. Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad skundo nagrinėjimo metu galima apklausti 

asmenis ar atlikti faktinių duomenų patikrinimą.  

5. Pakeistos nuostatos, susijusias su skundo nagrinėjimo sustabdymu.  

6. Atnaujintas skundo formos pavyzdys. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-22 posėdžio medžiaga galite ČIA .   

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/vert-pakeite-vartotoju-skundu-nagrinejimo-taisykles.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-09-22/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VARTOTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-225 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo redakcijos 341 straipsnio 3 

dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Teisės departamento 

Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2019 m. birželio 19 d. pažymą Nr. O5E-179 „Dėl Ginčų 

neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo ir Vartotojų skundų nagrinėjimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“, Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  n u t a r i a: 

Patvirtinti Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 

taisykles (pridedama).  

 

Komisijos pirmininkė       Inga Žilienė 

________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aba62b7098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aba62b7098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aba62b7098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/aba62b7098d911e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=94c969203a6c11edbc04912defe897d1


 

 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-225 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2022 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3E-1289 

redakcija) 

 

VARTOTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklės 

(toliau – Taisyklės) reglamentuoja vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos 

priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie 

energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių 

atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos 

įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų 

reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėjimą Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje (toliau – Taryba). 

2. Vartotojų prašymai, nesusiję su teisių ar teisėtų interesų pažeidimu, prašant priimti 

administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, nagrinėjami pagal 

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 

taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 

„Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Asmenų aptarnavimo taisyklės). 

3. Vartotojų kreipimaisi į Tarybą dėl jų pažeistų teisių ar teisėtų interesų, susijusių su 

sutartiniais santykiais (prašymai nagrinėti ginčą), nagrinėjami remiantis Tarybos patvirtintomis 

Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis, patvirtintomis Tarybos 2019 m. birželio 27 d. 

nutarimu Nr. O3-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“. 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

4.1. anoniminis skundas – skundas, kuriame nėra nurodyti pareiškėją identifikuojantys 

duomenys. 

4.2. pareiškėjas – skundą Tarybai pateikęs vartotojas (fizinis arba juridinis asmuo). 

4.3. skundas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad yra 

pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 

4.4. sprendimas – administracinis sprendimas, kuriame išreikšta Tarybos valia 

išnagrinėjus skundą. 

4.5. skundžiama įmonė – energetikos įmonė ar kita įmonė, dėl kurios veiksmų ar 

neveikimo yra pateiktas skundas. 

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Viešojo 

administravimo įstatyme, Energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, 

kituose energetikos sektoriaus teisės aktuose. 

6. Taisyklės netaikomos skundams ir pranešimams pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų 

apsaugos įstatymą. 

 

II SKYRIUS 

SKUNDŲ PATEIKIMAS, SKUNDO FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI 

 



 

 

7. Skundai Tarybai siunčiami paštu, pateikiami per E. pristatymo sistemą, kitomis 

elektroninių ryšių priemonėmis, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą.   

8. Skundų priėmimo vietos adresas ir telefonų numeriai bei elektroninio pašto adresai 

skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Skundai nurodytoje vietoje priimami darbo 

dienomis Tarybos darbo valandomis. Taryba interneto svetainėje taip pat skelbia apie papildomas 

skundų priėmimo valandas, kai galima kreiptis Tarybos ne darbo laiku. 

9. Skundas laikomas pateiktu jo gavimo Taryboje dieną. Jeigu skundas gautas po darbo 

valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. 

10. Pareiškėjas, kreipdamasis į Tarybą, pateikia: 

10.1. skundą, kurį pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Elektroninių ryšių priemonėmis 

paduodamas skundas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai jis 

paduodamas per E. pristatymo sistemą. Tais atvejais, kai skundą pasirašo pareiškėjo atstovas, prie 

pareiškėjo atstovo pateikto skundo turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas 

įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo įgaliojimus, arba nurodomas elektroninio 

įgaliojimo identifikavimo kodas ir fizinio asmens kodas. 

10.2. skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi. 

11.  Tarybai pateiktame skunde (rekomenduojama skundo forma priede) turi būti nurodyta: 

11.1. institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas; 

11.2. pareiškėjo fizinio asmens ir atstovo, jei jis yra, vardas, pavardė, kontaktinė 

informacija ryšiui su asmeniu ir (arba) jo atstovu palaikyti (telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas arba kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai, adresas), juridinio asmens 

pavadinimas, adresas, atstovo vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, 

el. paštas); 

11.3. skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas; 

11.4. konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas; 

11.5. teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas); 

11.6. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas; 

11.7. informacija, ar skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas 

ar nebuvo išnagrinėtas Teisme; 

11.8. pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami; 

11.9. skundo surašymo vieta ir data. 

12. Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti 

nurodytas glaustai ir aiškiai. 

13. Skundas ir jo priedai turi būti parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta 

tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. 

14. Pareiškėjas ir skundžiama įmonė pateikdami dokumentus Tarybai privalo nurodyti, 

kurie duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko, profesinę ar kitą įstatymų saugomą 

paslaptį ir kurių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrintas. Taryba gali nepripažinti jai 

pateiktos informacijos konfidencialia, jeigu įstatymas nustato, kad tokia informacija nėra laikoma 

konfidencialia. 

15. Jeigu pateiktas skundas neatitinka Taisyklių 9–13 punktų reikalavimų arba Taryba 

mano, jog būtina patikslinti skundo esmę ar skundo reikalavimus, pateikti papildomus dokumentus 

ar duomenis, Taryba per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie 

šalintinus skundo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą jiems pašalinti. Tuo 

atveju, jei skunde pareiškėjo reikalavimas nėra atskirai nurodytas bet iš skundo turinio yra aiškus, 

Taryba dėl skundo trūkumų šalinimo į pareiškėja nesikreipia. 

16. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepašalinus nurodytų trūkumų, Taryba gali 

motyvuotu sprendimu atsisakyti nagrinėti skundą, jei esant esminiams skundo trūkumams, Taryba 

negali tinkamai išnagrinėti pareiškėjo skundo.  

17. Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Tarybos pirmininkas nenusprendžia kitaip. 

 

III SKYRIUS 



 

 

SKUNDO PRIĖMIMAS 

 

18. Visi skundai, gauti paštu, per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių 

priemonėmis, pateikti asmeniškai arba per atstovą, ar persiųsti kitų institucijų, jų gavimo dieną 

priimami ir registruojami Tarybos dokumentų valdymo sistemoje, skundui suteikiamas numeris. 

Skundai, gauti po Tarybos darbo valandų arba nedarbo dienomis, yra registruojami pirmą darbo 

dieną, einančią po nedarbo dienos, kai buvo gautas skundas. 

19. Kai pareiškėjas skundą pateikia asmeniškai, pareiškėjui pageidaujant, skundo antrame 

egzemplioriuje (kopijoje) dedamas registracijos spaudas su priėmimo data ir registracijos numeriu. 

20. Tarybos specialistai, gavę skundus elektroniniais ryšiais, nedelsdami, bet ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną, privalo skundus perduoti registruoti Tarybos ar Tarybos teritorinio skyriaus 

darbuotojui ar valstybės tarnautojui, atsakingam už skundo priėmimą.  

21. Kai pareiškėjas skundą pateikia paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, asmens 

pageidavimu, pateikto skundo priėmimo faktas patvirtinamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo skundo priėmimo dienos, siunčiant skundo priėmimo faktą patvirtinančią pažymą apie priimtą 

skundą. 

22. Jei priimant ar priėmus skundą, adresuotą Tarybai, paaiškėja, kad skunde nurodyti 

klausimai, ar jų dalis, yra priskirtini kitų institucijų kompetencijai, Taryba ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo skundo gavimo Taryboje dienos persiunčia jo kopiją kitoms institucijoms 

nagrinėti pagal jų kompetenciją. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISAKYMAS NAGRINĖTI SKUNDĄ 

 

23. Taryba atsisako nagrinėti skundą Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 

dalyje nurodytais atvejais. 

24. Apie Tarybos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti pranešta ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai skunde 

nenurodyta jokių pareiškėjo kontaktinių duomenų. Tarybos sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą 

priima ir pasirašo Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. 

Tarybos sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas 

skundo nagrinėjimo atsisakymo pagrindas. 

25. Atsisakymas nagrinėti skundą pareiškėjui neatima galimybės vėl kreiptis į Tarybą su 

tuo pačiu skundu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti skundą nagrinėti. 
 

V SKYRIUS 

PASIRENGIMAS NAGRINĖTI SKUNDĄ 

 

26. Nagrinėjantis skundą Tarybos specialistas pats nusišalina nuo šio skundo nagrinėjimo 

arba turi būti nušalintas Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos 2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. O1E-

262 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, įtvirtintais pagrindais ir 

tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

SKUNDO NAGRINĖJIMAS 

 

27. Užregistruotas skundas perduodamas nagrinėti Tarybos specialistams pagal 

kompetenciją. 



 

 

28. Tarybos specialistai skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal pateiktus 

dokumentus. 

29. Skundo nagrinėjimo pradžia laikoma skundo gavimo Taryboje diena, išskyrus atvejus 

kai Taryba paprašo patikslinti skundo esmę ar skundo reikalavimus, pateikti papildomus 

dokumentus ar duomenis, kaip numatyta Taisyklių 15 punkte, tokiu atveju skundo nagrinėjimo 

pradžia laikoma visų reikalingų dokumentų ar duomenų gavimo Taryboje diena. 

30. Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo 

nagrinėjimo pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundo nagrinėjimas negali būti 

baigtas, Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti 

pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kada pasibaigė 20 darbo 

dienų terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama per 5 darbo 

dienas nuo sprendimo pratęsti skundo nagrinėjimą priėmimo dienos tokiu būdu, kokiu buvo gautas 

skundas, arba pareiškėjo skunde nurodytu būdu, nurodant pratęsimo priežastis. 

31. Skundų nagrinėjimo kalba – valstybinė lietuvių kalba. Kai pareiškėjas nemoka ar 

nesupranta lietuvių kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo 

minčių, skundo nagrinėjimo procedūroje, jam kreipiantis į Tarybą žodžiu, kartu turi dalyvauti 

asmuo, galintis išversti skundą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Vertėją pakviečia pareiškėjas savo 

iniciatyva, jeigu Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. 

32. Pareiškėjas turi teisę: 

32.1. susipažinti su skundo nagrinėjimo metu gautais dokumentais ir kita informacija, 

išskyrus konfidencialią informaciją ir trečiųjų asmenų asmens duomenis; 

32.2. pateikti papildomą informaciją ir paaiškinimus; 

32.3. pareikšti nušalinimą skundą nagrinėjančiam Tarybos specialistui; 

32.4. turėti vertėją; 

32.5. turėti atstovą; 

32.6. raštu atsisakyti skundo ir prašyti Tarybos skundo nagrinėjimą nutraukti. Rašytiniame 

prašyme turi būti nurodyta, kad pareiškėjui yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės; 

32.7. gauti Tarybos sprendimą; 

32.8. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti Tarybos priimtą sprendimą; 

33. Pareiškėjas privalo:  

33.1. jam suteiktomis teisėmis naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti;  

33.2. teikdamas skundą nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali; 

33.3. raštu informuoti Tarybą apie savo adreso pasikeitimą skundo nagrinėjimo metu. 

Nesant informacijos apie pareiškėjo adreso pasikeitimą, sprendimas išnagrinėjus skundą siunčiamas 

skunde Tarybai nurodytu adresu ir laikoma, kad sprendimas įteiktas tinkamai. 

34. Taryba turi teisę: 

34.1. gauti iš pareiškėjo ir skundžiamos įmonės skundo nagrinėjimui reikalingą 

informaciją; 

34.2. sujungti kelių Tarybos žinioje esančių to paties pareiškėjo dėl to paties dalyko 

skundų nagrinėjimą, jeigu, Tarybos nuomone, skundų nagrinėjimą sujungus, jie bus išnagrinėti 

greičiau ir efektyviau; 

34.3. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ar kitų 

asmenų skundui nagrinėti reikalingą informaciją ar kitokią pagalbą; 

34.4. prašyti pareiškėjo patikslinti skundo esmę ar reikalavimus, pateikti skunde išdėstytas 

aplinkybes patvirtinančius dokumentus (kopijas); 

34.5. nagrinėjant skundą naudoti su nagrinėjimu susijusią kitais tikslais Tarybos gautą 

informaciją (išskyrus asmens duomenis); 

34.6. prieš priimant sprendimą paprašyti pateikti dokumentus ir paaiškinimus, siekiant 

išsiaiškinti skundo esmę ir su juo susijusias aplinkybes; 

34.7. pagal Tarybos kompetenciją įpareigoti skundžiamą įmonę, dėl kurios veiksmų ar 

neveikimo yra pateiktas skundas, pašalinti pažeidimus, priežastis ir sąlygas, pažeidžiančius 

pareiškėjo teises ar teisėtus interesus; 



 

 

34.8.  motyvuotu sprendimu pratęsti skundo nagrinėjimo terminą; 

34.9. kitas įstatymuose bei kituose teises aktuose nustatytas teises. 

35. Taryba privalo: 

35.1. skundą išnagrinėti nešališkai, objektyviai, skaidriai, veiksmingai; 

35.2. pareiškėjui atsakyti į visus skunde iškeltus klausimus; neatsakius nors į vieną iš 

keliamų klausimų, nurodyti priežastis, dėl kurių nebuvo galima priimti sprendimo tuo klausimu; 

35.3. neatskleisti valstybės, tarnybos ir komercinių paslapčių, informacijos apie privatų 

asmens gyvenimą bei trečiųjų asmenų asmens duomenų, taip pat bet kokios kitos informacijos, 

pripažintos konfidencialia; 

35.4. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato šios Taisyklės bei kiti teisės aktai. 
36. Dokumentų ir informacijos, reikalingų skundo nagrinėjimui, reikalavimas iš pareiškėjo 

turi būti teisėtas ir motyvuotas. Taryba gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra 

valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, išskyrus atvejus, 

kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus. Dokumentams ir 

informacijai pateikti turi būti nustatytas konkretus terminas. 

37. Skundui nagrinėti reikalingą informaciją, kurią turi Taryba arba kuri yra valstybės 

registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, turi surinkti Taryba. 

38. Taryba gali kreiptis į skundžiamą įmonę prašydama per nustatytą terminą, kuris negali 

būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, pateikti paaiškinimus ar kitą susijusią informaciją dėl pareiškėjo 

skunde išdėstytų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo ir nurodyto reikalavimo. 

39. Jeigu pareiškėjas nusprendžia pakeisti savo kreipimosi dalyką (reikalavimą) arba 

pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą), šių Taisyklių 30 punkte nustatytas 

terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo pakeisto skundo Taryboje gavimo dienos. 

 

VII SKYRIUS 

SKUNDO NAGRINĖJIMO SUSTABDYMAS 

 

40. Taryba sustabdo skundo nagrinėjimą, jeigu: 

40.1. skundo išnagrinėjimui reikalinga gauti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos 

išvadą ar kitą informaciją; 

40.2. teismas nagrinėja bylą, kurios neišnagrinėjus negalima nagrinėti skundo arba teisme 

nagrinėjamoje byloje priimtas sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos skundo nagrinėjimui 

Taryboje; 

40.3. pasibaigia juridinis asmuo arba miršta fizinis asmuo, kuris buvo skundo šalis. Šiuo 

atveju skundo nagrinėjimas sustabdomas tol, kol bus perimtos pasibaigusios ar mirusios skundo 

šalies teisės ir pareigos arba paaiškės aplinkybės, dėl kurių šios teisės ir pareigos nebuvo perimtos. 

Jeigu įmanoma atskirti reikalavimus, nesusijusius su pasibaigusia ar mirusia skundo šalimi, Taryba 

atskirai nagrinėja skundą dėl reikalavimų, nesusijusių su pasibaigusia ar mirusia skundo šalimi; 

40.4. Dėl kitų objektyvių nuo Tarybos nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių skundo 

išnagrinėti per šių Taisyklių 30 punkte nurodytą terminą neįmanoma. 

41. Tarybos sprendimas sustabdyti skundo nagrinėjimą turi būti priimtas ir apie tai 

pranešta pareiškėjui tokiu būdu, kokiu skundas gautas arba pareiškėjo skunde nurodytu būdu ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti skundo nagrinėjimą priėmimo. Tarybos 

sprendimą sustabdyti skundo nagrinėjimą priima ir pasirašo Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas 

asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Tarybos sprendimas sustabdyti skundo nagrinėjimą 

turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo sustabdymo pagrindas. 

42. Skundo nagrinėjimas ir jam nustatyti nagrinėjimo terminai atnaujinami pašalinus ar 

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti pareiškėjo prašymu arba Tarybos iniciatyva. 

Atnaujintas skundo nagrinėjimas vyksta pagal bendruosius Taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

43. Apie skundo nagrinėjimo atnaujinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo 

atnaujinti skundo nagrinėjimą priėmimo informuojamas pareiškėjas tokiu būdu, kokiu skundas 

gautas arba pareiškėjo skunde nurodytu būdu. 



 

 

 

VIII SKYRIUS 

SKUNDO NAGRINĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

44. Taryba nutraukia skundo nagrinėjimą, jeigu: 

44.1. paaiškėja, kad neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo; 

44.2. paaiškėja, kad pareiškėjo vardu skundą pateikė neįgaliotas asmuo; 

44.3. pareiškėjas atsisakė skundo; 

44.4. išnyksta skundo objektas, dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į Tarybą; 

44.5. paaiškėja, kad skundą tuo pačiu klausimu nagrinėja ar sprendimą jau yra priėmęs 

teismas arba Taryba yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių 

duomenų, leidžiančių ginčyti priimtą sprendimą; 

44.6. yra objektyvių aplinkybių, dėl kurių skundo išnagrinėti neįmanoma. 

45. Tarybos sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą turi būti priimtas ir apie tai pranešta 

pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo nagrinėjimo nutraukimo dienos. Tarybos 

sprendimą nutraukti skundo nagrinėjimą priima ir pasirašo Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas 

asmuo, kuriam yra pavesta priimti sprendimą. Tarybos sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą 

turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas skundo nagrinėjimo nutraukimo pagrindas. 

46. Tarybai nutraukus skundo nagrinėjimą, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu vėl 

kreiptis į Tarybą pareiškėjas neturi teisės. 

 

IX SKYRIUS 

SPRENDIMAS IŠNAGRINĖJUS SKUNDĄ 

 

47. Skundo nagrinėjimas baigiamas sprendimo priėmimu. Sprendimas priimamas Tarybos 

posėdyje.  

48. Taryba sprendimą priima, atsižvelgdama į skundo nagrinėjimo metu nustatytas 

aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir teisės principais. 

49. Išnagrinėjus skundą, sprendime turi būti nurodyta: 

49.1. sprendimo priėmimo data ir vieta; 

49.2. sprendimui suteiktas registracijos numeris; 

49.3. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas; 

49.4. skundo esmė; 

49.5. sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos 

turėjusios aplinkybės; 

49.6. surinkti įrodymai ir jų vertinimas; 

49.7. skundo nagrinėjimo metu gauti asmenų paaiškinimai (jeigu jie pateikti), jų vertinimas; 

49.8. administracinio sprendimo motyvai; 

49.9. Tarybos sprendimas ir (ar) įpareigojimas; 

49.10. sprendimo apskundimo tvarka; 

49.11. Tarybos pirmininko (jo nesant – vieno iš Tarybos pirmininko pavaduotojų arba 

Tarybos nario, laikinai paskirto atlikti Tarybos pirmininko funkcijas) vardas, pavardė. 

50. Sprendimas įforminamas Tarybos nutarimu Tarybos darbo reglamento, patvirtinto 

Tarybos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-239 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Nutarimą pasirašo Tarybos pirmininkas 

(jo nesant – vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų arba Tarybos narys, laikinai paskirtas atlikti 

Tarybos pirmininko funkcijas). 

51. Pareiškėjui apie priimtą Tarybos sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos pranešama raštu išsiunčiant sprendimo kopiją. Sprendimo kopija taip 

pat pateikiama skundžiamai įmonei. Tais atvejais, kai sprendime nurodomi trečiųjų asmenų asmens 

duomenys, pateikiama nuasmeninta sprendimo kopija.  



 

 

52. Apie skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pareiškėjui turi būti pranešta tokiu 

būdu, kokiu skundas pateiktas, jeigu pareiškėjas nėra nurodęs pageidaujamo sprendimo ar kitos 

informacijos gavimo būdo. 

53. Taryba, gavusi pareiškėjo ar skundžiamos įmonės, motyvuotą pranešimą apie 

skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų 

priemonių klaidoms ištaisyti. Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, Tarybos 

pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimu sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo. 

Klaidos turi būti ištaisytos sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo Taryba, jame įrašant pakeitimus 

(taisymus) ir nurodant jų pagrindą – sprendimo, kuriuo ištaisytos klaidos, data ir numeris. 

Pareiškėjui per 3 darbo dienas, šių Taisyklių 51 punkte nustatyta tvarka, įteikiamas sprendimas, 

kuriuo ištaisytos klaidos, ir ištaisyto sprendimo egzemplioriaus, kuris saugomas Taryboje, kopija. 

 

X SKYRIUS 

SPRENDIMO APSKUNDIMAS 

 

54. Pareiškėjas turi teisę skųsti Tarybos priimtą sprendimą savo pasirinkimu 

administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 

55. Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti pateiktas ne vėliau 

kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du 

mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo 

terminas. 

56. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundas 

(prašymas) administraciniam teismui pateikiamas per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo 

įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito 

teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas. 

______________ 
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Vartotojų skundų nagrinėjimo 

Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje taisyklių  

priedas 

 

(Skundo formos pavyzdys) 

 

 
(pareiškėjo fizinio asmens/pareiškėjo atstovo vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas)  

 
(pareiškėjo fizinio asmens ir atstovo, jei jis yra, kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu ir (arba) jo atstovu palaikyti (telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas arba kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai, adresas) 

 
(pareiškėjo juridinio asmens adresas, atstovo vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas) 

 

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI 

 

SKUNDAS 

 

 
(data) 

 
(vieta) 

 

I. SKUNDŽIAMOS ĮMONĖS1 DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

 

2. Buveinės adresas   

 

II. PAREIŠKĖJO TEISIŲ AR TEISĖTŲ INTERESŲ PAŽEIDIMAS 

(tinkamą langelį pažymėkite kryželiu, pažymėkite vieną ar daugiau langelių, kurie, Jūsų nuomone, 

atitinka Jūsų skundo esmę) 

 

□ dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, 

energijos kokybės reikalavimų; 

□ dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų; 

□ dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar 

neveikimo; 

□ dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo; 

□ dėl kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi. 

 

III. SKUNDO NAGRINĖJIMUI SVARBI INFORMACIJA 

 

1. Teisių ir teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas)  ......................................................  
 (nurodykite metus, mėnesį, dieną) 

2. Ar  skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas 

Taryboje? □ Taip □ Ne. Jeigu taip, nurodykite institucijos pavadinimą: 

 ________________________________________________________________________________  

 

 
1 Energetikos įmonė – asmuo, kuris verčiasi energetikos veikla (ekonominė veikla, apimanti energijos išteklių ar energijos žvalgymą, gavybą, 

perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, rinkodarą ir (ar) energetikos objektų ir įrenginių 

eksploatavimą). 
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3. Ar teismas nenagrinėja arba nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu? Ar yra įsigaliojęs 

teismo sprendimas tuo pačiu klausimu? □ Taip □ Ne. Jeigu taip, nurodykite teismo pavadinimą, 

teismo sprendimo datą ir numerį: 

 
 

IV. PAREIŠKĖJO TEISIŲ PAŽEIDIMO APLINKYBĖS 
(trumpai ir konkrečiai nurodykite konkretų skundžiamos įmonės veiksmą ar neveikimą, išdėstykite skundo esmę) 

 

Pažeidimo esmė:  

  

  

√ Prireikus galite naudoti atskirą popieriaus lapą, kuris turi būti Jūsų pasirašytas. 

 

V. PAREIŠKĖJO REIKALAVIMAI 

(nurodykite reikalavimus, ko Jūs prašote Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos) 

 

Prašau:  

  

  

 

VI. PRIDEDAMI DOKUMENTAI 
(pridėkite dokumentus (jų kopijas), įrodančius skunde nurodytas aplinkybes) 

 

PRIDEDAMA:  

  

 

    

 (pareiškėjo/pareiškėjo atstovo parašas)  (pareiškėjo/pareiškėjo atstovo vardas, pavardė) 

______________ 

 
Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 
Nr. O3E-1289, 2022-09-22, paskelbta TAR 2022-09-22, i. k. 2022-19345 
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 
 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=94c969203a6c11edbc04912defe897d1
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TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-969/694-II-1 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su energijos 

išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtu ir Tarybos viešam derinimui pateiktu 

Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projektu (toliau – Reglamento projektas) ir teikia 

šias pastabas bei pasiūlymus. 

 Vienas iš Reglamento projekto pakeitimų yra A ir B patikimumo kategorijos 

dalyviams mažinamas pavedimo pateikimo užtikrinimo priemonių dydis. Asociacija pritaria 

užtikrinimo priemonių procentinio dydžio nuo sandorio vertės sumažinimu, tačiau papildomai siūlo, 

kad užtikrinimo priemonės būtų ne tik pinigine verte, bet ir draudiminiu garantu. Tai reiškia, kad 

dalyvis, sudaręs sutartį su draudimo bendrove ir apdraudęs savo sudaromus sandorius, sandorio 

užtikrinimo priemones garantuos draudimas. Tokiu atveju nereikėtų papildomų apyvartinių lėšų, 

kurios skirto sandorio užtikrinimo priemonei, o po sandorio grąžinama dalyviui, nevertinant 

piniginių išteklių nuvertėjimo. 

 Siūlome Reglamento projekto 17.1.1 papunkčio 1 dalį išdėstyti taip: 

„1) B, C ir D patikimumo kategorijos Ddalyviams, teikiantiems pavedimus dėl einamosios savaitės 

pristatymo laikotarpio produktų pirkimo ir (ar) pardavimo – 15 % (penkiolika procentų) numatomų 

teikti pavedimų bendros vertės Reglamento 17.2.1 papunktyje nustatyto dydžio savaitės 

trukmės sandoriams taikoma užtikrinimo priemonės dydį atitinkanti suma arba draudimo 

garantiją;“ 

 Reglamento projektu taip pat keičiama, 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.). Manome, kad toks žymus nuolaidos 

sumažinimas galimai atvers kelią biokuro kokybės piktnaudžiavimo atvejams, o tai tiesiogiai sukels 

nuostolių šilumos tiekėjams (tuo pačiu ir šilumos vartotojams.). Siūlome šio pakeitimo atsisakyti, 

nes viešai motyvų šiam pakeitimui nėra pateikta.  

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

BALTPOOL UAB 

 2022-09-23 Nr. 85 

Į 2022-09-15 Nr. 22-12524 

    

DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS REGLAMENTO PROJEKTO DERINIMO 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-969/694-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga Tel.   (8 5) 239 0000 El. paštas finmin@finmin.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 

Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius Faks. (8 5) 279 1481 http://www.finmin.lt asmenų registre, kodas 288601650 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

asociacijai 

el. p. info@chambers.lt, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

el. p. info@lsta.lt, 

Lietuvos verslo konfederacijai 

el. p. info@lvk.lt, 

Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

el. p. sekretoriatas@lpk.lt, 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

el. p. bendras@lsa.lt 

 

2022-09-21    Nr. (14.13Mr-02)-6K-2205637 

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMPENSAVIMO IŠ VALSTYBĖS 

BIUDŽETO  

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu Lietuvos 

Respublikos Seime svarstomas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-

751 papildymo 1253, 1254 straipsniais ir 1253, 1254 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 

įstatymo projektas Nr. XIVP-2005, kuriame siūloma nustatyti, kad laikinai 9 procentinių punktų 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo dydžiu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

būtų kompensuojamas PVM, apskaičiuotas už gyvenamosioms patalpoms tiekiamą šilumos energiją 

ir karštą vandenį, parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).  

Nutarimo projekte siūloma nustatyti PVM kompensavimo iš valstybės biudžeto tvarką už 

2022-2023 metų šildymo sezonu faktiškai patiektas prekes. 

Kadangi priėmus Nutarimo projektą neigiamų teisinio reguliavimo pasekmių nenumatoma, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertintas.  

Nutarimo projektas neperkelia ir (ar) neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. 

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento 

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

tel. 219 9383) vyriausioji specialistė Giedrė Morkūnienė (tel. 239 0229). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1380c1013a3b11edbf47f0036855e731
mailto:info@chambers.lt
mailto:info@lvk.lt
mailto:sekretoriatas@lpk.lt
mailto:bendras@lsa.lt
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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 28.1 papunkčiu, prašome išvadas pateikti 

skubos tvarka. 

PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 2 lapai. 

 

 

Finansų viceministrė     Rūta Bilkštytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Morkūnienė, tel. (8 5) 239 0229, el. p. giedre.morkuniene@finmin.lt  

_______ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas ir Projektą lydintys 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-969/694-II-2-1 

priedas 2022-09-26.zip). 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1380c1013a3b11edbf47f0036855e731
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IS-969/694-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS 

TEISĖS DEPARTAMENTAS 

 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO  

NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 1253 STRAIPSNIU 

IR 1253 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

2022-09-19 Nr. XIVP-1965 

Vilnius 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės 

technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 1 straipsniu siūloma papildyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – 

keičiamas įstatymas) 19 straipsnio 3 dalį 9 punktu bei nustatyti, kad lengvatinis 9 procentų PVM 

tarifas būtų taikomas iki 2023 m. gegužės 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, šildymui tiekiamoms gamtinėms dujoms ir 

suskystintoms naftos dujoms balionuose bei kituose slėginiuose induose. Atkreiptinas dėmesys, kad 

projekto nuostatų atžvilgiu taikytini 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl 

pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva) reikalavimai. Direktyvos 98 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad minimalus lengvatinis PVM tarifas negali būti mažesnis negu 5 

procentai ir jis gali būti taikomas tik Direktyvos III priede išvardytų prekių tiekimui ir paslaugų 

teikimui (Direktyvos III priedo 22 punkte numatytas gamtinių dujų tiekimas). Energetikos įstatymo 

2 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo tikslais energijai priskiriamos gamtinės dujos ir 

centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos, o pagal to paties straipsnio 32 dalį, 

suskystintomis naftos dujomis laikomas sočiųjų ir nesočiųjų angliavandenilių mišinys, išgautas 

perdirbant naftos produktus, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos. Atsižvelgus į 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatytą gamtinių dujų 

apibrėžtį, suskystintos naftos dujos nėra priskiriamos gamtinėms dujoms.  Pažymėtina, jog 

Direktyvos III priedo 22 punkte įtrauktas tik gamtinių dujų (iki 2030 m. sausio 1 d.) tiekimas, todėl 

projekto nuostata tiek, kiek ja siūloma nustatyti lengvatinį 9 procentų PVM tarifą  centralizuotai 

tiekiamoms suskystintoms naftos dujoms neatitinka Direktyvos reikalavimų. Atsižvelgus į tai, kad 

aptariama nuostata neatitinka Direktyvos reikalavimų, lengvatinio 9 procentų PVM tarifo 

nustatymas suskystintoms naftos dujoms galimai laikytinas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

107 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama valstybės pagalba, kuri galėtų būti suderinama tik laikantis 

minėtos sutarties 108 straipsnyje nustatytų reikalavimų. 

2. Atsižvelgus į tai, kad projektu siūloma nustatyti lengvatinio 9 procentų PVM tarifą iki 

2023 m. balandžio 30 d., projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 9 punktas 

tikslintinas vietoj „gegužės 1 d.“ įrašant „balandžio 30 d.“. 

3. Projekto 2 straipsniu siūloma laikinai papildyti keičiamą įstatymą 1253 straipsniu bei 

jame nustatyti, kad „iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1, 

5 ir 9 punktuose nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio“. 

Siūloma nuostata diskutuotina keliais aspektais. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/493ec46037d711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f8081c79-70c6-418a-a23e-d0ea6b892e52
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Pirma, kartu su projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta, kad projektu „siekiama 

iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams artėjančio šildymo sezonu teksiančią finansinę naštą dėl 

išaugusių sąskaitų už šildymą, karštą vandenį, dujas bei malkas ir medienos produktus, skirtas 

kūrenimui.“. Pastebėtina, kad šildymui gali būti naudojama ir elektros energija ir kiti energijos 

šaltiniai, (kuriems taikomas standartinis 21 procento PVM tarifas), tačiau projekto rengėjai siūlo iš 

valstybės biudžeto kompensuoti tik lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, apskaičiuotą šilumos 

energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per 

karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam 

vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti, 

buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, 

šildymui tiekiamoms gamtinėms dujoms ir suskystintoms naftos dujoms balionuose bei kituose 

slėginiuose induose bei buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui. 

Pažymėtina, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas vienos ar kitos rūšies energijos 

apmokestinimas, tačiau, tokiu atveju turi būti aiškiai įvardijami objektyvūs tokio skirtingo 

apmokestinimo kriterijai. Atsižvelgus į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nenurodytos 

objektyvios priežastys, pateisinančios tam tikrų energijos šaltinių išskyrimą iš kitų tarpo, 

diskutuotina, ar toks teisinis reguliavimas nesudarytų sąlygų pažeisti Mokesčių administravimo 

įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinto mokesčių mokėtojų lygybės principo, o tuo pačiu nediskriminuotų 

kitų gyventojų, besišildančių patalpas ir ruošiančių karštą vandenį naudojant kitas energijos rūšis. 

Antra, projektu siūlomas įvesti kompensacinis mechanizmas galėtų būtų prilygintas 

lengvatinių tarifų taikymui, nes savo esme atitinka tuos pačius tikslus ir siekiamą poveikį 

visuomenei, kurie galėtų būti pasiekti nustatant lengvatinius tarifus. Direktyvos 105a straipsnyje 

nustatytos sąlygos, kurioms esant galima taikyti lengvatinį PVM tarifą, mažesnį negu 5 procentai, 

arba neapmokestinimą PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, tačiau tai leidžiama tik 

tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios 2021 m. sausio 1 d. buvo taikomos kitose valstybėse narėse. 

Atsižvelgus į Direktyvoje nustatytą teisinį reguliavimą ir į tai, kad siūlomų nuostatų atitikčiai 

Direktyvos reikalavimams įvertinti būtina papildoma informacija dėl kitų valstybių narių taikytų 

lengvatinių PVM tarifų, bei į tai, kad 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu valstybės biudžeto pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio jau yra 

patvirtintos, dėl siūlomų projekto nuostatų gautina Vyriausybės išvada.  

4. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsnio nuostatos įsigaliotų 2022 m. spalio 1 d., 

tačiau tai prieštarautų Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai bei Mokesčių 

administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, pagal kurią „Lietuvos Respublikos Seimas turi 

užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys <...> mokesčio lengvatą <...> 

turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos“. Taip pat atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad projekto nuostatos prieštarauja Biudžeto sandaros įstatymo 12 straipsniui, kuris 

numato, kad „mokesčių įstatymai <...> bei jų pakeitimai, darantys įtaką atitinkamų biudžetinių 

metų biudžeto pajamoms, asignavimams ir valstybės skolai, įsigalioja įstatymų nustatyta tvarka, bet 

priimami ne vėliau kaip tų biudžetinių metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymas“.  

5. Projekto 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja 2022 m. 

spalio 1 d., o projekto 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vyriausybė iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

priima šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo 1253 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgus į įstatymų priėmimo 

procedūras bei terminus, svarstytina, ar projekto 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse neturėtų būti nustatytos 

vėlesnės datos. 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,  

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas  Dainius Zebleckis 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt  

mailto:renata.dirgeliene@lrs.lt
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A. Dulevičiūtė – Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. akvile.duleviciute@lrs.lt 

______ 

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 1253 STRAIPSNIU IR 1253 STRAIPSNIO 

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.  d. Nr.  

Vilnius 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 19 straipsnio 3 dalį 9 punktu: 

„9) iki 2023 m. gegužės 1 d.  buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, šildymui tiekiamoms gamtinėms dujoms ir suskystintoms naftos 

dujoms balionuose bei kituose slėginiuose induose.“ 

 

2 straipsnis.  Įstatymo papildymas 1253 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 1253 straipsniu: 

„1253 straipsnis. PVM kompensavimas iš biudžeto 

1. Iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1, 5 ir 9 

punktuose nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio. 

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“ 

 

3 straipsnis. 1253 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

Pripažinti netekusiu galios 1253 straipsnį. 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 

2. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo 

2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1253 straipsnio 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. faktiškai 

patiektoms prekėms. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
 

Respublikos Prezidentas 
 

Teikia  

Seimo nariai: 

1. Lukas Savickas 

2. Algirdas Butkevičius 

3. Laima Nagienė 

4. Kęstutis Mažeika 

5. Zigmantas Balčytis 

6. Domas Griškevičius 

7. Laima Mogenienė 

8.   Vilija Targamadzė 

mailto:akvile.duleviciute@lrs.lt


 

26 

 

IS-969/694-II-4 priedas 

 

AM 2022-09-20 pranešimas. Kviečiame susipažinti su siūlomais TIPK leidimų ir taršos 

leidimų taisyklių pakeitimais 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija parengė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei Taršos 

leidimų  taisyklių pakeitimus ir kviečia su jais susipažinti. Siūlomais pokyčiais siekiama mažinti 

administracinę naštą ūkio subjektams, patikslinamos leidimų išdavimo ir pakeitimo nuostatos.  

Be to, į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisykles ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles 

įtrauktos nuorodos į atnaujintą Aplinkosauginių leidimų išdavimo sistemą ALIS. 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų taisyklėse atsiranda skaičiuoklė, 

supaprastinanti poveikio aplinkai vertinimo tvarką kiaulininkystės ūkiams. Šiuo pakeitimu 

siekiama, kad keičiant kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, tačiau nesikeičiant jų 

santykiniam dydžiui ir nedidėjant į aplinką išmetamų teršalų kiekiui, nereikėtų atlikti perteklinių 

leidimo keitimo procedūrų.  

Kiaulininkystės ūkiai, atsižvelgdami į rinkos poreikius, galės lanksčiau organizuoti savo 

veiklą, o aplinkosauginės institucijos, ir  išduodančios leidimą, ir  kontroliuojančios, turės patogų 

įrankį pasitikrinti, ar planuojamam veiklos pakeitimui privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo 

procedūras ir keisti leidimą.   

Atsižvelgta ir į Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas paraiškų Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ar pakeisti pildymui, ištaisyti praktinio taikymo metu 

pastebėti nuostatų netikslumai.  

Svarbu ir tai, kad nustatomas 15 konkrečių veiklos rūšių ir įrenginių, turinčių reikšmingą 

poveikį oro kokybei, kuriuos eksploatuojant reikia turėti Taršos leidimą, sąrašas, sudarytas pagal 

Europos Sąjungos reikalavimus. 

Jis pakeis iki šiol Taršos leidimų taisyklėse galiojusį aplinkosauginiu požiūriu 

nepakankamai aiškų ir pagrįstą kriterijų, pagal kurį šio leidimo reikėjo, kai iš stacionarių taršos 

šaltinių į aplinkos orą per metus buvo išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, nenurodant jų rūšies. 

Pavyzdžiui, pagal naujus kriterijus Taršos leidimas būtų reikalingas, kai gaminamas asfaltas 

ar kelio dangos, stogo dangos (čerpių, ruberoidų, klijavimo mastikos) medžiagos iš bitumo, jei 

gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą. Taip pat medienos ir medienos produktų 

pjaustymui, smulkinimui, malimui, šlifavimui, obliavimui, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 

10 tūkst. m3 per metus ir kt.  

Į kriterijų sąrašą taip pat įtraukiami  įrenginiai, kuriuose deginamas sieringas (sieros kiekis 

daugiau kaip 1 proc. masės) mazutas. 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse detaliau 

paaiškinama kurą deginančio įrenginio sąvoka, tai yra kurą deginančiu įrenginiu laikomas ir šiose 

taisyklėse apibūdintas kilnojamasis kurą deginantis įrenginys.   

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklės ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės 

pakoreguotos atsižvelgus ir į Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius šių metų liepos 

15 d. 

Pastabas ir pasiūlymus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo projektui ir Taršos leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo projektui galima teikti iki spalio 4 d. Teisės 

aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

_______ 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-siulomais-tipk-leidimu-ir-tarsos-leidimu-taisykliu-pakeitimais
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e73a01c-548c-4ade-a37c-785fcc01dfec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d4e0093c358811edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e73a01c-548c-4ade-a37c-785fcc01dfec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e73a01c-548c-4ade-a37c-785fcc01dfec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56a7cd31358a11edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e73a01c-548c-4ade-a37c-785fcc01dfec
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Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 

taisyklių pakeitimo ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

pakeitimo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-969/694-II-4-1 priedas 2022-09-26.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-siulomais-tipk-leidimu-ir-tarsos-leidimu-taisykliu-pakeitimais
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IS-969/694-II-5 priedas 

 

VERT 2022-09-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti 

leidimus plėtoti elektros gamybos pajėgumus įrengiant saulės energijos elektrines tvarkos  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Asmenų 

pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant 

saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo projektą. Pastabas ir pasiūlymus 

siųskite iki 2022 m. spalio 3 d. 

Tikslas – įgyvendinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir užtikrinti tvarią 

atsinaujinančios energetikos plėtrą. Projekte numatyti reikalavimai, pagal kuriuos būtų sudarytas 

asmenų, siekiančių plėtoti komercines saulės elektrines ir pateikusių VERT prašymus išduoti 

leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (leidimai), sąrašas. Įsitikinus, kad tokie 

asmenys atitinka VERT nustatytus reikalavimus, jiems būtų išduoti leidimai plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus. 

Projektu siūloma: 

Nustatyti, kad į sąrašą būtų įtraukiami tik tokie asmenys, kurie atitiktų visus šiuos 

reikalavimus: 

1. Asmuo, pateikęs prašymą VERT, žemės sklypą, kuriame planuojama plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus, valdo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais; 

2. Asmuo, pateikęs prašymą VERT, nuosavybės teisės pagrindu ar kitais teisėtais valdymo 

pagrindais valdo pakankamo ploto žemės sklypo teritoriją, kurioje ketinama plėtoti asmens prašyme 

nurodyto galingumo saulės šviesos energijos elektrines. Laikoma, kad asmuo valdo pakankamo 

ploto žemės sklypo teritoriją nurodytiems pajėgumams išplėtoti, jeigu asmuo atitinka bent vieną iš 

šių sąlygų:  

2.1. asmuo valdo ne mažesnio nei 1 ha ploto žemės sklypą kiekvienam prašyme nurodytam 

ir ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios megavatui;  

2.2. asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad mažesniame nei nurodytame plote galima 

įrengti ir plėtoti siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės 

šviesos energijos elektrinę;  

3. Gautas ir VERT pateiktas savivaldybės, kurioje asmuo ketina plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus, administracijos rašytinis patvirtinimas, kad asmens VERT pateiktame 

prašyme nurodytame žemės sklype yra galima nurodyto dydžio (galingumo) saulės šviesos 

energijos elektrinės statyba;  

4. Asmens nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 

reikalavimus;  

5. Juridinis asmuo neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau 

įrodo, kad asmens apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) 

įsipareigojimams padengti;  

6. Juridinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmeniui, pateikusiam prašymą 

VERT, nėra pradėta nemokumo, bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;  

7. Fizinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmeniui, pateikusiam prašymą, 

nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra;  

8. Fizinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, ar juridinio asmens, pateikusio prašymą VERT, 

vadovas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už 

apraše nurodytas nusikalstamas veikas;  

9. Asmuo pateikia dokumentus, įrodančius asmens turimas finansines galimybes išplėtoti 

prašyme nurodytus elektros energijos gamybos pajėgumus (paskolų sutartys, garantijos, laidavimo 

raštai arba kita finansinį pajėgumą pagrindžianti informacija ar dokumentai);  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-22/viesoji-konsultacija-del-asmenu-pateiktu-prasymu-isduoti-leidimus-pletoti-elektros-energijos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e27b209039b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c46cc1a1-b85c-4978-857b-2a154fed0b89
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e27b209039b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c46cc1a1-b85c-4978-857b-2a154fed0b89
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e27b209039b411edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c46cc1a1-b85c-4978-857b-2a154fed0b89
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10. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, turi direktorių, darbuotojus apskaitai tvarkyti 

ir projektų vadovą.  

Teisės akto projekte numatyti reikalavimai skirti įvertinimui, ar planuojamus komercinių 

saulės elektrinių projektus bus įmanoma įgyvendinti praktikoje. Projekte numatyta, kad tuo atveju, 

jeigu sąraše esantys asmenys ketina išplėtoti elektrines, kurių suminė įrengtoji galia viršytų 2 GW 

ribą, leidimai būtų išduodami proporcingai sumažinant kiekvieno sąraše esančio asmens prašyme 

nurodytą ir ketinamą išplėtoti galią atitinkamu dydžiu (lot. pro rata), kad 2 GW riba nebūtų viršyta. 

Tuo atveju, jeigu pagal sąraše esančius duomenis 2 GW riba nebūtų viršyta, leidimai būtų 

išduodami įprasta tvarka. 

Atkreiptinas dėmesys, kad projekto nuostatos nebūtų taikomos asmenų, ketinančių vykdyti 

veiklą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalį, atsinaujinančių 

išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų pateiktiems prašymams nagrinėti. 

⁎⁎⁎ 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

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

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

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

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

 

mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-969/694-III-1 priedas 

 

LŠTA INFO. mokėjimai_prognoze 2022/2023 

 

Praeitų sezonų kainos: 
 

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje ct/kWh su 9 proc. PVM 

 
Mėnuo Šilumos kaina ct/kWh Šilumos kaina ct/kWh 

2020 2021 2021 2022 

Lapkritis 4,3  6,3  

Gruodis 4,5  7,3  

Sausis  4,6  8,2 

Vasaris  4,6  9,0 

kovas  4,8  9,0 

VIDURKIS 4,6 8,1 

 

Prognozė 2022/2023 

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemomis 

2022/2023 
2021/2022 

(+0,60C) 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 21,0 kWh/m2 21,0 kWh/m2 

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1260 kWh/butui 1260 kWh/butui 

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (be PVM) 11 ct/kWh  7,4 ct/kWh*  

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 139 Eur/mėn  93 Eur/mėn* 

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas 

daugiabutis 
  

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 8,5 kWh/m2 8,5 kWh/m2 

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 510 kWh/butui 510 kWh/butui 

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (be PVM) 11 ct/kWh  7,4 ct/kWh* 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 56 Eur/mėn  38 Eur/mėn*  

Senas, labai prastos būklės daugiabutis   

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 29,0 kWh/m2 29,0 kWh/m2 

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1740 kWh/butui 1740 kWh/butui 

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (be PVM) 11 ct/kWh  7,4 ct/kWh*  

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 191 Eur/mėn  129 Eur/mėn*  
Nurodyta kaina prognozuojama tik tuose miestuose , kur pagrindinis kuras yra biokuras, darant prielaidą, 

kad dėl pabrangusio biokuro ir elektros sąnaudų galutinė šilumos kaina didėja 3 ct/kWh (galutinė kaina 
bus apie 11 ct/kWh) . Miestuose,  kurių centralizuoto šildymo sistemos didžiąja dalimi priklausomos nuo 

dujų, šildant dujomis kaina gali didėti apie 10 ct/kWh (galutinė šilumos kaina sieks 17-18 ct/kWh). Tačiau 

prognozuoti dujų kainas šiuo metu sudėtinga, kai kurios įmonės vietoj dujų gali deginti nesieringą mazutą 
arkt. kuro rūšis (atitinkamai kaina koreguotųsi).  Taip pat daroma prielaida, kad valstybė nuo š.m. spalio 

mėn. kompensuos 9 proc. PVM tarifą t.y. vartotojams bus taikomas 0 proc. PVM tarifas. Galutiniai 

mokėjimai vertinami esant panašioms oro sąlygoms kaip ir 2021/2022 m. šildymo sezono metu. 

Valstybė kompensavo  9 proc PVM už 2022 m. sausį, vasarį, kovą 
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LŠTA INFO. Vartotojų skolos už šiluminę energija (2021 metų apžvalga)  

 

Apie 11 proc. šilumos vartotojų pavėluotai atsiskaito už suteiktas paslaugas. Toks pats 

santykis buvo ir 2020 metais ir kol kas išliko vienas mažiausių  per pastaruosius dešimtmečius (1 

pav.).  

 

 
1 pav. Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2021 metais 

 

Šilumos vartotojų įsiskolinimai dažniausiai tiesiogiai priklauso nuo šilumos kainų pokyčio, 

didžiausios skolų apimtys paprastai būna šalčiausiais žiemos mėnesiais, o vėliau mažėja.. Nors 

2021 metais šilumos kaina didėjo, tačiau šilumos vartotojų skolų dydis per metus nepasikeitė, metų 

pabaigoje siekė 29 mln.eurų. (2 pav.) 

 

 
2pav. Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 2002–2021 metais 

 

Mažiausiai skolininkų Kretingoje, Šalčininkuose, Raseiniuose, Tauragėje, Šilutėje, 

daugiausiai  - Akmenėje, Kazlų Rūdoje, Trakuose.  

Didžiausią dalį skolų sukaupia gyventojai, o ypač sudėtinga atgauti skolas iš socialinių būstų 

nuomininkų, kurių nemokumas vis dar kelia susirūpinimą, kadangi sudaro apie 16 proc. bendros 

buitinių šilumos vartotojų skolos.  
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Šilumos tiekėjai imasi visų įmanomų teisinių priemonių ir naudojasi suteiktomis 

galimybėmis išieškoti skolas iš minėtų nemokių vartotojų, tačiau skolų išieškojimas tampa 

beviltiškas, nes šie gyventojai jokio turto neturi, dažniausiai niekur nedirba arba augina mažamečius 

vaikus, pajamų negauna arba jos per mažos. 

2020 metais LŠTA buvo parengusi teisės aktų pakeitimų paketą, numatantį subsidiarią 

savivaldybių kaip būsto savininko atsakomybę už savivaldybių (socialinio) būsto nuomininkų 

skolas ir trišalių sutarčių tarp nuomininko, savininko (savivaldybių) ir CŠT įmonių privalomumą, 

derino poziciją šiuo klausimu su Lietuvos savivaldybių asociacija. Diskusijos tęsėsi ir 2021 metais, 

pateikti siūlymai  šios problemos sprendimą reglamentuoti rengiamo naujo Šilumos ūkio įstatymo 

rėmuose.  

 

 
3 pav. Šilumos vartotojų skolos  pagal grupes 2012-2021 metais 

 

2021 metais keitėsi kompensacijų už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems 

vartotojams skyrimo tvarka bei didėjo išmokų dydžiai (4 pav.).  

Vyriausybė, atsižvelgdama į reikšmingai išaugusias šildymo kainas 2021 metų pabaigoje nusprendė 

papildomai skirti lėšų ir padidinti gavėjų skaičių. Išmokėtų kompensacijų suma, lyginant su 2020 

metais išaugo beveik 2 kartus nuo 5,8 mln. (2020 m.) iki 9,8 mln. Eur (2021 m.).   

 

 
4 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams 

 

Metų pabaigoje apie 91 tūkst. nepasiturinčių namų ūkių gavo šildymo ir karšto vandens 

kompensacijas, per metus tokių vartotojų skaičius išaugo beveik 14 proc.  
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IS-969/694-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-09-20 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn; tn,   

 

 
Paskutinis taškas 2022-09-20 

 
 

 
Paskutinis taškas 2022-08-31 

 

Vėliausio 2022-09-20 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-09-20 aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 
MWh 

Vėliausia 

kaina,  
Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 
Eur/MWh 

Average 

price, 
Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 68 740 48.94 -1.35 % 45 290 41.07 53.20 3 010 

M10-2022  Smulkinta mediena 22 960 50.06 +20.10 % 50 120 47.52 60.03 5 600 

M11-2022  Smulkinta mediena 10 920 52.12 +3.61 % 51 520 47.75 60.00 3 080 

Q04-2022  Smulkinta mediena 20 790 44.27 -29.32 % 69 300 43.50 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 13 650 51.67 -5.94 % 234 780 50.57 55.00 9 100 

WIN-2022  Smulkinta mediena 58 800 37.91 -29.25 % 114 240 49.57 0.00 0 

Medienos granulės 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2166304&oldti=2756576
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SPOT  Medienos granulės 730 99.85 -3.29 % 940 103.00 143.75 860 

M10-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 80 110.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 630 27.00 0.00 0 

WIN-2022  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 3 360 27.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po 2022-09-20 aukciono 13 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 62 930 47.96 -0.08 % 4 410 47.67 0.00 0 

M10-2022  Smulkinta mediena 39 480 50.37 +18.40 % 0 0.00 0.00 0 

M11-2022  Smulkinta mediena 21 840 52.89 +1.46 % 14 560 48.20 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 13 090 55.04 +39.75 % 19 250 41.30 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 56 420 51.42 -0.49 % 215 670 51.00 0.00 0 

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

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 390 104.97 +6.29 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

WIN-2022  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 3 360 27.00 0.00 0 

_________ 
 

 Baltpool 2022-09-22 pranešimas.  

TN: tn  

 

„BALTPOOL“ PASIŪLĖ FAKTORINGO PASLAUGĄ – ATSISKAITYMAI UŽ BIOKURĄ 

VYKS GREIČIAU 

 

Tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ klientams pasiūlė naują paslaugą – sąskaitų 

faktoringą, kuri leis biokuro biržos dalyviams operatyviai užsitikrinti apyvartinių lėšų 

poreikį. Manoma, kad nauja paslauga turėtų būti aktuali mažesnio dydžio įmonėms, kurioms 

finansavimo lankstumas ypač svarbus. 

Faktoringo paslauga galės pasinaudoti „Baltpool“ biržos dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, 

Estijos bei Lenkijos – šalių, kuriose šiuo metu yra daugiausia biržos klientų. Finansuojami bus tik 

biržoje sudaryti sandoriai per 1 darbo dieną po kliento sąskaitos patvirtinimo. 

„Šiuo metu reikia maždaug 2,5 karto daugiau apyvartinių lėšų tam pačiam biokuro kiekiui 

įsigyti, todėl manome, kad faktoringo paslauga mūsų klientams yra aktualus finansinis sprendimas, 

padėsiantis subalansuoti apyvartinių lėšų srautus – greičiau gauti lėšas ir vėl jas „įdarbinti“, – teigia 

„Baltpool“ generalinis direktorius Andrius Smaliukas. 

Klientų patogumui, sudaryti faktoringo sutartį galima prisijungus prie „Baltpool“ 

elektroninės prekybos sistemos paskyros. Joje bus visos sąskaitos kurioms suteiktas faktoringas ir 

jų  limitai. Faktoringo paslaugą teiks bendrovė „SERGEL Finance“. 

https://www.baltpool.eu/baltpool-pasiule-faktoringo-paslauga-atsiskaitymai-uz-biokura-vyks-greiciau/
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IS-969/694-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) š. m. sausio 25 d. raštu Nr. 12 

kreipėsi į Energetikos ir Aplinkos ministerijas su prašymu inicijuoti Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo (toliau – SŽNSĮ) tam tikrų straipsnių pakeitimus, kurie leistų pratęsti šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonų planų parengimą iki 2023 m. gruodžio 31 d. Elektros tinklų, 

magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant 

teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

2020 m. spalio 13 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-339, nustatyta tvarka.  

 Aplinkos ministerija 2022-03-02 rašte Nr. (14)-D8(E)-1165 „Dėl gautų pasiūlymų 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui“ nurodė: „Aplinkos ministerija 

rengia SŽNSĮ pakeitimo projektą jos kompetencijai priskirtinais klausimais, šis projektas bus 

skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Artimiausiu metu svarstysime galimybę papildyti SŽNSĮ 141 straipsnio 3 dalį siūlant nustatyti, kad 

šioje dalyje nurodytais atvejais SŽNSĮ 142 straipsnyje išdėstyto 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 

prašymai ar šioje dalyje nurodytoms teritorijoms įregistruoti reikalingi duomenys galėtų būti 

pateikiami iki 2024 m. gruodžio 31 d.“ 

Asociacija taip pat dar 2021-07-21 raštu Nr. 70 kreipėsi į Energetikos ir Aplinkos 

ministerijas, o pakartotinai kreiptasi 2022-01-04 raštu Nr. 02 dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų 

technologinių priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu, sumažinimo. Galimai tai lėmė, kad Energetikos ministerija viešam derinimui 2022-04-19 

pateikė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektą, kuriuo pasiūlė sumažinti minėtus dydžius, tačiau jo pateikimo Seimui procedūra 

vis dar nėra atlikta.  

 Įvertinus tai, kad Aplinkos ministerija raštu informavo, jog teritorijoms įregistruoti 

reikalingi duomenys galėtų būti pateikiami iki 2024 m. gruodžio 31 d. (vietoje 2022 m. gruodžio 31 

d.)., o aktualus SŽNSĮ 48 straipsnio pakeitimas dėl apsaugos zonų dydžio jau buvo pateiktas viešam 

derinimui, Asociacija ragina ministerijas kaip galima greičiau (skubos tvarka) inicijuoti minėtų 

SŽNSĮ nuostatų pakeitimus ir projektų pateikimus Seimui.  

 Pažymėtina, kad dėl energetinės krizės ir drastiškai pabrangusių išteklių bei paslaugų 

kainų tiesiog būtina minimizuoti išlaidas ir peržiūrėti darbų prioritetus.  

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-09-21 Nr. 84 

Į  Nr.  

    

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ 

PAKEITIMO 

mailto:mantas@lsta.lt
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V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 
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VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
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Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

DĖL  PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠO 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (toliau – Aprašas), ir teikia savo nuomonę dėl 17 lentelės 37 p. ir  

18 lentelės 27 p. nuostatų taikymo praktikos, susijusios su karšto vandens šilumokaičių praplovimo 

būdu ir periodiškumu, priklausomai nuo techninių šilumokaičio charakteristikų. 

Aprašo 17 lentelės 37 p. numatyta, kad karšto vandens šilumokaičių praplovimas vykdomas 

cheminiu būdu pagal poreikį dėl netinkamos vandens kokybės, tačiau ne rečiau kaip kas 4 metus. Iš 

šios Aprašo dalies matyti, kad visi šilumokaičiai, neatsižvelgiant į jų technines ir (ar) kitas fizikines 

charakteristikas, privalomai paplaunami cheminiu būdu bent kartą per 4 metus. Praplovimo 

intensyvumas (dažnis) šiuo atveju gali priklausyti nuo vandens kokybės normų neatitikimo 

reikalavimams arba tiesiog esant poreikiu praplauti šilumokaitį.  

Aprašo 18 lentelės 27 p. numatyta, kad lituotų karšto vandens šilumokaičių praplovimas 

atliekamas cheminiu būdu, o surenkamų gali būti atliekamas tiek cheminiu, tiek mechaniniu būdu, o 

valymo periodiškumas priklauso nuo gamintojo rekomendacijų arba prižiūrėtojo vidaus darbo 

tvarkos, tačiau tai turi būti atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus. Šioje Aprašo dalyje 

atkreipiamas dėmesys į karšto vandens šilumokaičio konstrukciją.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 17 lentelė reglamentuoja šildymo ir karšto vandens 

sistemos eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašą ir periodiškumą, o 18 lentelė – šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros minimalių apimčių darbų sąrašą ir periodiškumą. 

Apibendrinant pateiktą informaciją, matyti, kad yra numatyta bendra taisyklė praplauti 

karšto vandens šilumokaičius bent kartą per 4 metus, tačiau atsižvelgiant į jo technines 

charakteristikas ir gamintojo rekomendacijas turi būti pasirenkamas tinkamas šilumokaičio 

priežiūros būdas (cheminis ar mechaninis valymas) bei nuo to priklauso ir priežiūros periodiškumas 

– lituoti ir surenkami karšto vandens šilumokaičiai turi būti praplaunami ne rečiau kaip kartą per 2 

metus. Pastarieji per ketverius metus privalės būti praplauti ne mažiau 2 kartų. 

Šiuo konkrečiu atveju, kai šilumokaičio gamintojas numato priežiūros intervalą, tuomet 

sistemų prižiūrėtojas privalo vadovautis šio aprašo 18 lentelės 27 p., kuriame aiškiai išskiriamas 

priežiūros darbų atlikimo periodiškumas. Jei gamintojas numato tam tikrus priežiūros (aptarnavimo) 

intervalus, tuomet šilumos tiekėjas, jeigu jo nuosavybei priklauso šilumos punktas, informuoja 

namo prižiūrėtoją, kuris paskirtas (atsakingas) už tinkamą įrangos veikimą, apie privalomo 

aptarnavimo laiką, o prižiūrėtojas vykdo numatytus priežiūros darbus. Netinkama ir nesavalaikė 

įrangos eksploatacija ir priežiūra nesilaikant gamintojo nurodymų gali sugadinti šilumokaitį. 

Atsakingas eksploatuotojas (prižiūrėtojas) sugadinus įrangą, kuri priklauso šilumos tiekėjui, dėl 

laiku neįvykdytų šilumokaičio priežiūros darbų, atsako už kilusią žalą ir šilumos tiekėjas be 

gyventojų sutikimo pateikia sąskaitą už įrangos remonto ir (ar) keitimo darbus. Visus nesutarimus 

tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo sprendžia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – 

AB „Šiaulių energija“  2022-09-23 Nr. 86 

Į 2022-09-15 Nr. SD-2366 
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VERT). Asociacija nuomone, jeigu turima duomenų apie neteisėtus ar kitus teisės aktų pažeidimus 

susijusius su šilumos punktų prižiūrėtojų veiksmais ar neveikimu, visada reikėtų informuoti VERT.   

 

 

Asociacijos prezidentas                                                                               dr. Valdas Lukoševičius 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Egidijus Šimoliūnas. egidijus@lsta.lt tel. 8-689-54153 
 

mailto:egidijus@lsta.lt
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IS-969/694-III-5 priedas 
 

TN: tn  
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

 

V (RUDENS) SESIJOS 

VAKARINIO POSĖDŽIO NR. 203 

STENOGRAMA 

 

2022 m. rugsėjo 20 d. 

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas V. MITALAS 

IŠRAŠAS 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Gerbiami kolegos, sveiki sugrįžę į posėdžių salę. Pradedame Seimo rug-

sėjo 20-osios vakarinį posėdį. (Gongas) Galime registruotis, jeigu yra toks noras. Gerbiamus kolegas informuosiu, kad, 

be M. Navickienės klausimo, dar yra šios dienos darbotvarkėje penki, atrodo, klausimai ir visai gali būti, kad spėsime 

per pirmą ir vienintelį balsavimo intervalą, ir gali būti, kad A. Mazuroniui pirmininkauti šiandien neteks. Kviečiu supra-
tingai į tai žiūrėti.  

 

14.01 val. 

Vyriausybės pusvalandis 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės pranešimas 

 

Kviečiu M. Navickienę į tribūną – Vyriausybės pusvalandis apie aktualius socialinių reikalų ir darbo klausimus. 

Kaip ir visada, kviečiame ministrę pabandyti spėti per 15 minučių, kad dar 15 minučių liktų klausti. Prašau. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Labai ačiū, gerbiamas pirmininke. Gerbiami kolegos, aktualus klausimas, nieka-

da per daug diskusijų apie jį nebus, nes vis dar girdisi įvairių požiūrių, kad ne visi žmonės žino, kas jiems priklauso, 

kartais ir mes patys dar turime įvairių klausimų. Todėl dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų tikrai norėčiau dar kartą 

atskirai pristatyti, kokia yra situacija, gerbiamiems Seimo kolegoms. Taigi būsto šildymo kompensacijų gavėjų skaičius 
per mėnesį, vertinant buvusį šildymo sezoną, 2022 metų pirmo pusmečio duomenimis, išaugo apie 60 %, vidutiniškai 

153 tūkst. gavėjų per mėnesį nuo prieš tai buvusių 95 tūkst. Jeigu lygintume su visa populiacija ir unikalų gavėjų skaičių, 

kuris per visą šildymo sezoną gavo kompensacijas, tai 243 tūkst. gavėjų, tai yra 8,7% visų šalies gyventojų. Tačiau ly-

ginti turbūt reikėtų esamus namų ūkius. Namų ūkių prasme apie 175 tūkst. šeimų yra gavusios šildymo kompensacijas 

ir tai sudaro 14,4 % visų namų ūkių skaičiaus šalyje.  

Ši skaidrė iliustruoja, kaip atrodė šildymo kompensacijų gavėjų skaičiaus ir išlaidų dinamika. Matome, kad artė-

jančio šildymo sezono situacija gali būti panaši į 2010 ir 2014 metų laikotarpį, kai dėl tuometinės ekonominės situacijos 

kompensacijų gavėjų skaičius vidutiniškai per mėnesį buvo ženkliai išaugęs. Pavyzdžiui, 2011 metais gavėjų skaičius 

siekė 221 tūkst. asmenų. Matome, kad dabartinė situacija ir dabartinė dinamika rodo, kad galime būti panašioje situaci-

joje, kaip 2010 ir 2014 metais.  

Labai svarbi skaidrė, kad primintume, jog kompensacija priklauso visomis kuro rūšimis besišildantiems žmonėms 
– nesvarbu, ar tai būtų centralizuotai šildomi namai, ar elektra, dujomis, malkomis, medžio granulėmis, anglimi ir (ar) 

kitokiomis kuro rūšimis.  

Turime surinkę keletą pavyzdžių, kaip dabar atskirose savivaldybėse atrodo kompensacijų dydžiai, priklausomai 

nuo to, kokie yra patvirtinti įkainiai. Štai galiu pateikti keletą pavyzdžių. Tarkime, 2022–2023 metų šildymo sezonas, 

Joniškio rajono savivaldybės pavyzdys, kompensacijos dydis būstą šildant malkomis, kai kietojo kuro kaina yra 92 eu-

rai, vienišam pensinio amžiaus asmeniui, kurio pajamos yra apie 270 eurų, būtų 928 eurai šildymo sezonui. Dviejų pen-

sininkų, kurių abiejų pensijos sudaro 640 eurų, šeimai šildymo kompensacija sudarytų 854 eurus, keturių asmenų šeima, 

kurios pajamos būtų 700 eurų, – apie 820 eurų per šildymo sezoną.  

Dar vienos savivaldybės, Elektrėnų rajono savivaldybės, skaičiavimais, ten kietojo kuro kaina yra nustatyta 81 eu-

ras, tai atrodytų taip: dviejų pensininkų, kurių abiejų pensiją sudaro 732 eurai, šeimos kompensacija būtų apie 760 eurų 

per šildymo sezoną už šildymąsi malkomis, vienišam pensinio amžiaus asmeniui, kurio pajamos yra 335 eurai, būtų 
apie 834 eurai per šildymo sezoną, o vienišam pensinio amžiaus asmeniui, kurio pajamos yra apie 500 eurų, šildymo 

kompensacija būtų apie 775 eurai per šildymo sezoną.  

Šioje skaidrėje pateikiu būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų vidutinius skaičius per mėnesį pagal šildymo 

būdą, bet tai yra buvusio sezono skaičiai. Mes tikrai matome, kad gavėjų skaičius bus didesnis ir šita dinamika keisis. 

Bet vertindami tiek vidutiniškai per mėnesį, tiek unikalius būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjus matome, kad 

 
 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://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3fa1d710391911edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=a377299d-49dd-4131-998d-c8c8cf773f24
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praėjusį šildymo sezoną daugiausia besikreipusių ir gavusių kompensacijas žmonių buvo tų, kurių būstai šildomi centra-

lizuotai. Tai unikalus gavėjų skaičius buvo 184 tūkst. asmenų ir 138,2 tūkst. šeimų. Vadinasi, apie 76 % visų kompensa-

cijų gavėjų. O būstą šildančių kitomis energijos ir kuro rūšimis: dujomis, elektra, mediena ir panašiai, unikalus gavėjų 

skaičius buvo 66,5 tūkst. asmenų arba 42,75 tūkst. šeimų. Tai sudarytų apie 27 % visų kompensacijų gavėjų.  

Be to, kad teikiama būsto šildymo išlaidų kompensacija, žmonėms taip pat teikiamos kompensacijos už geriamąjį 

ir karštą vandenį. Už geriamąjį vandenį kompensuojama išlaidų dalis, viršijanti 2 % pajamų, už karštą vandenį – 5 % 

asmens šeimos pajamų.  

Geriamojo vandens normatyvas, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, – 2 
kub. metrai pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 1,5 kub. metro antram šeimos nariui ir 1 kub. 

metras trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui. Pavyzdys: keturių asmenų šeimai būtų kompensuojama už 5,5 

kub. metrus.  

Geriamojo vandens normatyvas, kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ir kuro rūšys, pavyz-

džiui, dujos ar elektra. Taip pat yra suteikiamos kompensacijos ir yra šiek tiek didesni normatyvai.  

Statistika apie karšto vandens išlaidų kompensaciją yra tokia. 2022 metų pirmąjį pusmetį karšto vandens išlaidų 

kompensacijas vidutiniškai per mėnesį gavo 34,6 tūkst. asmenų. Bendras unikalus gavėjų skaičius buvo 63,4 tūkst. bei 

27,8 tūkst. šeimų. Palyginus su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, vidutinis karšto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skai-

čius buvo 235,9 %, tai yra nuo 10,3 iki 34,6 tūkst. asmenų. Vidutinis karšto vandens išlaidų kompensacijos dydis vie-

nam asmeniui per mėnesį sudarė beveik 6 eurus, 2021 metais truputį viršijo 3 eurus. Išlaidos sudarė virš 1 mln. eurų.  

Geriamojo vandens išlaidų kompensacija. Čia prieš tai buvo karšto vandens, dabar geriamojo vandens išlaidų 

kompensacija. 2022 metų pirmąjį pusmetį geriamojo vandens išlaidų kompensacijas vidutiniškai per mėnesį gavo 
18,5 tūkst. asmenų. Bendras unikalus gavėjų skaičius yra 34,9 tūkst. ir 12,2 tūkst. šeimų. Bendras unikalus šeimų skai-

čius – 22,9 tūkst. Palyginti atitinkamai su 2021 metų pirmuoju pusmečiu, vidutinis geriamojo vandens išlaidų kompen-

sacijų gavėjų skaičius išaugo 8,2 %.  

Kitoje skaidrėje matome vidutinio būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydžio pokyčius. Būsto šildymo kompen-

sacijos dydis vienam asmeniui per mėnesį, šildant būstą centralizuotai, buvo 47,4 euro, o 2021 metų pirmąjį pusmetį 

buvo 24,46. Būstą šildant kitomis energijos ir kuro rūšimis, vidutinis būsto šildymo išlaidų kompensuojamas dydis – 

58,3 euro, o 2021 metų pirmąjį pusmetį siekė 43,27 euro.  

Išaugus šildymo kainoms ir nuo šių metų sausio 1 dienos taikant palankesnį kompensavimo mechanizmą, vidutinė 

kompensacija asmeniui, būstą šildant centralizuotai, išaugo beveik dvigubai. Nors daugiau žmonių gauna kompensaciją 

už centralizuotą būsto šildymą, vidutinis kompensacijos dydis, šildant kitomis kuro rūšimis, yra apie 23 % didesnis. Tai 

reiškia, kad būstą šildant kitomis kuro rūšimis matomas spartesnis kainų augimas.  
Jei kalbame apie lėšas būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, matome, kad pokytis yra trys kartai, palyginti su 

buvusiu šildymo sezonu, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir išaugo maždaug nuo 10 mln. eurų iki 

29,72 mln. eurų.  

Taip pat reikia priminti, kad yra plečiamas būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų ratas. Nuo 2022 metų pra-

džios dvigubai padidinta valstybės remiamų pajamų dydžio įtaka, tai yra taikymas būsto šildymo išlaidų kompensacijai 

apskaičiuoti, ir nuo 2022 m. birželio 1 d. padidintas pats valstybės remiamų pajamų dydis iki 147 eurų. Taip pat iki 

2024 m. balandžio 30 d. yra pratęstas terminas, kai skiriant piniginę socialinę paramą yra nevertinamas nuosavybės tei-

se turimas asmens turtas.  

Kalbant apie būsimąjį šildymo sezonas, turbūt yra laukiamas gavėjų skaičiaus padidėjimas. Ir dabar jau matome, 

kad žmonės noriai registruojasi šildymo kompensacijoms gauti. Projektuojame, kad gavėjų skaičius tikrai augs nuo to, 

ką matėme per buvusį šildymo sezoną. Galutiniai skaičiai, aišku, matysis vėliau, tačiau 42 mln. eurų jau šiemet buvo skir-
ta savivaldybėms dėl padidinto valstybės remiamų pajamų dydžio ir išsiplėtusio kompensacijų gavėjų rato.  

Taip pat kita svarbi žinia yra ta, kad iki 2024 m. balandžio 30 d. buvo pratęstas terminas dėl turto nevertinimo. 

Taip pat naujas pokytis, kad dabar skiriama kompensacijai trims mėnesiams dirbantiems asmenims, o siūlome skirti vi-

sam šildymo sezonui. Seimo nariams pritarus, šis pakeitimas padės dirbantiems žmonėms ir sumažins administracinę 

naštą, nes po trijų mėnesių nereikės papildomai kreiptis į savivaldybę, kad iš naujo įvertintų savo pajamas tam, kad gau-

tų kompensaciją už visą šildymo sezoną. Kompensacija yra skiriama už šildymą, besišildant bet kokia forma, taip pat už 

karštą vandenį bei geriamąjį vandenį.  

Dabar keletas pavyzdžių, kaip atrodo kompensacijos už būsto šildymo išlaidas 2022–2023 metais. Šeima už būsto 

šildymą pagal savo pajamas, už normatyvinį 50 kv. metrų būsto plotą turi mokėti ne daugiau 43,8 euro, tai yra jeigu yra 

dviejų pensinio amžiaus žmonių šeima ir jų pajamos yra 1 tūkst. 26 eurai. Dabar jeigu šeimos išlaidos už būsto šildymą, 

už normatyvinį 70 kv. metrų plotą, jeigu dviejų žmonių, auginančių du vaikus, pajamos yra minimalus darbo užmokes-

tis, tai yra apie 1 tūkst. 99 eurai į rankas, už šildymą tokiai šeimai kompensuojama 100 %. Kitas šeimos pavyzdys. Ji 
uždirba vidutinį darbo užmokestį ir gyvena 70 kv. metrų plote, už šildymą turėtų mokėti, dviejų suaugusių ir dviejų vai-

kų šeima, uždirbanti 2 tūkst. 174 eurus, turėtų mokėti ne daugiau kaip 45,5 eurus. Čia yra pateikiama ir daugiau pavyz-

džių dėl būsto šildymo išlaidų. Aš galbūt nesustosiu prie jų. Gerbiamiems Seimo nariams galėsime išplatinti ir pačią pre-

zentaciją, kad liktų daugiau laiko klausimams.  

Keturi pagrindiniai žingsniai, kaip sužinoti, ar priklauso kompensacija. Pirmiausia yra patogi skaičiuoklė 

www.spis.lt, kur galima suvesti individualius savo šeimos duomenis ir išsiaiškinti, ar galima gauti kompensaciją. Tada 

galima užpildyti prašymą taip pat elektroniniu būdu arba kreiptis į savivaldybę. Pirmiausia yra būstas, būsto plotas, gy-

venančių asmenų skaičius, toliau yra pajamos, trečias žingsnis yra išlaidos už būsto šildymą, o ketvirtas žingsnis yra pa-
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ti kompensacija. Kreiptis reikia į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba per spis.lt svetainę, kaip ir minėjau. Labai 

ačiū jums už dėmesį. Man atrodo, kad beveik tilpau į laiką. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Taip, iš tikrųjų beveik tilpote. Pirmoji klausia L. Girskienė. Ruošiasi L. Kukuraitis. Pra-

šom. 

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Iš tiesų klausant ministrės, susidaro toks įspūdis, kad yra formuojama politika, kad kuo 

daugiau tų kompensacijos gavėjų atsirastų. Aš manau, kad tai yra neteisinga. Vis dėlto reikėtų ieškoti sprendimų, kaip 

sumažinti šilumos energijos kainas, o ne didinti žmonių skaičių, kurie gauna kompensacijas. Ar nemanote, kad tokia po-

litika yra žalinga? 
M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Man pirmiausia atrodo, kad dujų kainos, puikiai suprantate, nuo ko priklauso, ar 

ne? Nei nuo jūsų, nei nuo manęs, o nuo V. Putino vykdomo karo Ukrainoje. Tai jeigu mes atmestume tam tikras objek-

tyvias aplinkybes, dėl kurių žmonės šiandien turi dvigubai, trigubai išaugusias dujų kainas ar tris kartus išaugusias kitas 

šildymo kainas, nepadėti gyventojams ir nekompensuoti tų padidėjusių išlaidų būtų tikrai prastas pasirinkimas. Vyriau-

sybės prioritetas yra ne didinti išmokų gavėjų skaičių, bet šiuo metu ta pačia galiojančia formule, kaip ir visada būdavo 

iki šiol, nes ji realiai nesikeitė, principas, kaip kompensuojama žmogui, tai nesikeitė, ir yra siekis apsaugoti žmonių pa-

jamas. Formulė veikia taip, kad ir kokia šildymo kaina būtų, daliai žmonių apsaugoma didžioji dalis jų pajamų. Šiuo 

metu ši priemonė yra pati taikliausia, dėl kurios žmonėms, šeimoms ir namų ūkiams gali likti daugiau pajamų padengti 

kitas einamąsias savo išlaidas. 

PIRMININKAS. Dėkui. Klausia L. Kukuraitis. Ruošiasi A. Sysas. Prašom. 

L. KUKURAITIS (DFVL). Dėkoju, posėdžio pirmininke. Dėkui, ministre, už pristatymą. Iš tikrųjų pritariu, kad 

ši priemonė viena taikliausių šiuo metu. Ji veikia automatiškai, tuo metu, kai kainos užkyla ar dėl karo, ar dėl kitų prie-
žasčių, dalį žmonių apsaugotų. Tačiau didesnė problema turbūt yra paėmimas ir tie 5–6 % namų ūkių, tai yra žmonių, 

gyventojų, kiek pasinaudoja. Kiek gali pasinaudoti vidutinių pajamų, tai suprantame, kad čia dešimtimis kartų mažiau 

žmonių paima, kiek galėtų pasinaudoti. Tiesiog šitą turbūt komitete aptarsime.  

Bet mano yra kitas klausimas remiantis jūsų argumentacija, kad tai yra karo pasekmė. Mes gyventojus apsaugo-

me. Jūs teigiate, kad gyventojai yra apsaugoti iki sausio 1 dienos. Aš norėčiau paklausti apie tą gyventojų grupę, kuri 

dirba, ir verslas, darbdaviai nėra tiek apsaugoti. Jiems šildymo ir elektros kainos auga kartais… 

PIRMININKAS. Laikas, kolega! Greičiau. 

L. KUKURAITIS (DFVL). Klausimas: kaip padėti apsaugoti darbuotojus jų darbo vietose dar šį rudenį, kai įmo-

nės viena po kitos sako, kad mes užsidarome ir atleidžiame darbuotojus. Ar ne laikas įjungti prastovų kompensavimo 

mechanizmą? 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū už klausimą. Aš pirmiausia dar kartą pakartosiu, kad jeigu mes skaičiuoja-
me skaičių šeimų, kurios gauna šildymo kompensaciją, ir esančių visų namų ūkių skaičių Lietuvoje, tai 14,2 % gavo šią 

kompensaciją jau šį šildymo sezoną. Tai nėra mažas procentas, tai nėra 5 %. Aš manau, kad mes matysime augimą šiuo 

atveju, nes vidutines pajamas gaunantys asmenys galės palengvintai kreiptis dėl kompensacijos ir ją gauti.  

Dabar dėl paramos verslui. Tikrai yra ir galiojančių priemonių, yra svarstomos ir tam tikros naujos priemonės. 

Girdime ir iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, ir iš Finansų ministerijos įvairius pasvarstymus, kuriuos galėsime 

matyti šiek tiek vėliau. Bet dėl prastovų mechanizmo, aš manau, kad jis ir dabar yra galiojantis toks, koks yra suregu-

liuotas Darbo kodekse. Yra pavienių įmonių, kurios naudojasi jau dabar prastovų mechanizmu. Aš manau, kad reikia 

tiesiog labai atidžiai sekti tendencijas. Dabar yra per trumpas laikotarpis padaryti kokias nors išvadas, nėra kovidinis 

etapas, kai mes ribojome galimybę įmonėms veikti, yra šiek tiek kitas kontekstas. Kad padarytume išvadas, ar reikia ko-

kių nors papildomų prastovų kompensacijų ir panašiai, tikrai reikia ilgesnio laiko ir tendencijų, kad galėtume tai įvertin-

ti, bet patirčių, kaip valdyti tokias krizes, tiek jūsų, tiek mūsų Vyriausybė jau turi, ir manau, kad tam reikia tik tam tikrų 
duomenų ir aplinkybių.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausia A. Sysas. Ruošiasi A. V. Gedvilas. Prašau. 

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pirmininke. Gerbiama ministre, aš noriu paklausti, kaip atlikti skaičiavimai. Jūs dau-

giausia kalbėjote apie kompensavimo mechanizmą, tai yra numatyta, energetinis skurdas 10 % ir taip toliau, ir taip to-

liau. Bet yra ir bendravalstybinė kompensacija, tai yra PVM lengvata arba išvis nulinis PVM centriniam šildymui, yra 

tam tikros dujų kainos lubos arba gali būti elektros. Kaip atlikti skaičiavimai? Be šitų bendravalstybinių kainų sumaži-

nimo ar turint omeny ir galimus mažinimus bendravalstybiniu lygiu? Ačiū. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Čia jums yra pateikiami duomenys tik būsto šildymo išlaidų kompensacijos per 

piniginę socialinę paramą, kurią gauna individualūs asmenys, kurie kreipiasi dėl šildymo kompensacijos. Priemonė dėl 

nulinio PVM tarifo yra horizontali ir ją pritaiko iš karto šilumos tiekėjai. Taip pat dar yra atskiras kompensavimas už 

dujas pagal papildomą finansavimą, kuris yra iki 54 centų už kilovatvalandę ir elektrai kompensacija iki 9 centų, tai yra 

savivaldybių teikiamam šildymui. Tam buvo skiriama iš bendro 2,2 mlrd. eurų paketo apie 570 mln., tai kitai kompen-
savimo daliai, ne nuliniam PVM, o kitai kompensavimo daliai. Taip pat yra nulinis PVM tarifas ir papildomai skiriamos 

lėšos kompensacijai fiziniams asmenims, ką matėte prezentacijoje. 

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausia A. V. Gedvilas. Ruošiasi R. Žemaitaitis. 

A. GEDVILAS (DPF). Ačiū, gerbiama ministre, už labai išsamią prezentaciją, labai daug skaičių, kuriuos, prisi-

pažinsiu, buvo sunku įsiminti, tačiau kur kas svarbiau būtų žinoti, kiek tai tenkina žmonių poreikius. Mes juk ne finansi-

nę ataskaitą svarstome, todėl skaičiai ir lieka skaičiais. Kur kas svarbiau, kaip tos kompensacijos koreliuoja su šiandie-

nine infliacija. Tai būtų įdomu, gal turite duomenis, ar nagrinėjote tuo aspektu, ar užtenka tokio dydžio kompensacijos, 

kiek dar žmonės primoka procentiškai?  
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M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū už klausimą. Aš noriu pasakyti, kad būsto šildymo išlaidų kompensavimas 

nėra susijęs su žmonių pajamų augimu, kuris ir šiaip vyksta. Tarkime, nuo birželio 1 dienos padidintos pensijos ar bazi-

niai socialinių išmokų dydžiai, kurie didėjo nuo 15 iki 21 %, kaip šalpos pensijų bazė ir kitas augimas. Būsto šildymo 

išlaidų kompensacija – tai yra toks mechanizmas, kuris padeda apsaugoti pajamų dalį. Mes matėme pagal pateiktus kon-

krečius pavyzdžius, jeigu šeimos pajamos yra maždaug 2174 eurai ir gyvenant normatyviniame bute už šildymą yra su-

mokama 45,5 euro, tai galima suskaičiuoti, kiek lieka šeimos ūkiui pajamų padengti kitas sąskaitas. Tai formulė yra iš-

vesta tuo principu, kad ne daugiau negu 10 % pajamų, žmogaus arba namų ūkio, būtų skiriama šildymo sąskaitai pa-

dengti, jau išskaičiavus padidintą valstybės remiamų pajamų dydį. Koreliuoja visos priemonės, kurias taikome, tiek pa-
jamų didinimas, tiek kompensaciniu mechanizmu apsaugomos žmogaus pajamos.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausia R. Žemaitaitis. Ruošiasi A. Petrošius. 

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininke. Gerbiama ministre, aš ir ryte sakiau, klausiau to 

paties klausimo ir dabar paklausiu, nes jūs neatsakėte, ką ir mano frakcijos kolegos pasakė. Ką jūs planuojate daryti 

2024 m. sausio 1 d., kai visas šis socialinis paketas baigsis, o jis baigsis, o 2024 m. sausio 1 d. fiskalinės drausmės rei-

kalavimai pradės veikti ir galioti? Kaip žinote, jokių pašalpų, jokių kitų dalykų nebus galima duoti. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Na, tikrai nemanau, kad valstybės kryptis kažkaip iš esmės pasikeis po 2024 me-

tų. Pajamų mažėjimo neplanuojame, pajamų augimas išliks, lygiai taip pat, kaip ir kompensavimo mechanizmas nėra 

dabar sukurtas. Jis galioja nuo pat… Dabar turiu duomenis nuo 2011 metų, bet jis galioja visą laiką. Savivaldybėms yra 

skiriama piniginė socialinė parama ir iš tų pinigų, kurie yra skiriami savivaldybėms, ir yra dengiamos kompensacijos, 

priklausomai nuo to, kokia būna šildymo kaina, skirtingi dydžiai tais metais būna panaudoti. Tai pats principas tikrai 

nepasikeis po 2024 metų. Ir toliau galios kompensaciniai mechanizmai. Tiesiog, kai šildymo kainos mažėja, būna pa-
prastai mažesnis gavėjų ratas. Aš šitoje vietoje manyčiau, kad iš esmės neturėtų situacija kažkaip pasikeisti.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Klausia A. Petrošius. Ruošiasi A. Nekrošius. 

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Aš išties noriu padėkoti už pristatymą ir tikrai reikšmingą darbą, kurį nudirbo mi-

nisterija šioje srityje. Ta parama tikrai jaučiama, pastebima ir išties reikšminga. 

Pasinaudodamas proga noriu užminti ant sąžinės vienam Klaipėdos politikui, nes matome, kad artėja tikrai sudė-

tingas šildymo sezonas, bet štai ką tik realiu laiku pasiekė informacija, kad vienas politikas, iki tol ne tik trukdęs namų 

renovacijai, turintis patalpas name, šiuo metu stato gyventojus į tokią padėtį, kai neįsileidžia į savo patalpas žmonių, ku-

rie vykdo renovaciją, ir dėl to apie 50 % gyvenančių žmonių apskritai gali likti be šildymo, kai mes šiandien kalbame 

apie šituos dalykus.  

O kalbėjome apie tai, kad didėja valstybės remiamų pajamų dydis ir kad išties matome, kad labai sparčiai auga be-

sikreipiančių skaičius ir, matyt, dar šiek tiek augs. Mano klausimas būtų apie tai, kaip ir ar dalijasi valstybė našta su sa-
vivaldybėmis, nes akivaizdu, kad ta našta išties yra didelė? 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, kolega, jums už klausimą. Aš priminsiu, kad kompensacijos už šildymą sa-

vivaldybėse yra mokamos iš piniginės socialinės paramos lėšų dalies. Tai yra kasmet ta pati pinigų suma, skiriama Lie-

tuvos savivaldybėms, – 228 mln. eurų, bet patikslinsiu tikslią sumą. Tačiau šiemet papildomai savivaldybėms dėl padi-

dėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio ir dėl to, kad sprendimas buvo priimtas viduryje metų, buvo skirta papildomų 

lėšų – iš viso apie 40 mln. eurų. 

PIRMININKAS. Klausia A. Nekrošius. Ruošiasi A. Butkevičius. 

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dėkoju, posėdžio pirmininke. Gerbiama pranešėja, aš norėčiau paklausti apskritai gal-

būt ne konkrečiai apie šitą pristatymą apie kompensacijas, bet apie visą Vyriausybės politiką, kad galbūt nereikėtų užsi-

imti kompensavimu, o pabandyti šalinti pačią priežastį? Pateiksiu tokį paprastą pavyzdį: įsivaizduokime, kad duona kai-

nuotų 10 eurų ir valstybė nuspręstų, kad reikia kompensuoti 8 eurus iš tų 10 eurų. Vis tiek žmonės pirktų už 2 eurus, bet 
visą naudą gautų kepėjas, miltų gamintojas ir taip toliau, ir panašiai. Šiuo atveju irgi mokėdami kažkokias kompensaci-

jas ir panašiai už šildymą, už elektrą mes galutinę naudą perkeliame būtent elektros energijos gamintojams. Turiu min-

tyje ir elektros, ir šilumos. 

Klausimas, ar mums reikėtų apskritai žengti tuo keliu? Ar ne geriau sumažinti šilumos ir elektros kainą užuot mo-

kėjus kompensacijas? Ačiū. 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš manau, kad reikia realiai vertinti, kokios yra valstybės galimybės sumažinti, 

pavyzdžiui, dujų kainas šiuo metu, ar mes galime turėti kokį nors labai racionalų argumentą, kaip tą padaryti, ir kiek 

nuo Lietuvos gali priklausyti dujų kaina. Turbūt reikia suprasti, kokioje šiandien realybėje gyvename, ir keisti dalykus, 

kuriuos galime pakeisti. Visų pirma, jeigu mes norime mažinti elektros kainas, mums reikia mažinti valstybės priklau-

somybę nuo importuojamos elektros. Didinti savo savarankiškumą, daugiau gaminti. Tą darome jau nuo pat kadencijos 

pradžios skirdami lėšų tiek atsinaujinančiai energijai, tiek renovacijai, tiek kitiems dalykams, galintiems padėti efekty-

viai naudoti energiją. Bet tuo pačiu metu matant, kokioje situacijoje yra Lietuvos gyventojai, reikia ir tam tikrų taiklių, 
taškinių priemonių, kurios padėtų. Geriausia priemonė visada yra pajamų didinimas. Tuo keliu Vyriausybė ir eina. Bet 

kompensacinis mechanizmas, mano įsitikinimu, taip pat yra taiklus, nes apsaugo liekančią gyventojui didžiąją pajamų 

dalį kitoms išlaidoms padengti. Man atrodo, reikia gana atsakingai daryti daug dalykų vienu metu, turint ribotus ištek-

lius.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Ir klausia A. Butkevičius. Prašom. 

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dėkoju, posėdžio pirmininke. Gerbiama ministre, jūs, aišku, kalbate apie ilgalaikę 

perspektyvą, tam pritariu, bet jūs kalbėjote ir apie ekonominę situaciją tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Vis dažniau pasta-

ruoju metu jau minima karo priežastis. Karo priežastis yra viena priežastis. Pirmoji priežastis buvo praeitų metų ruduo, 

kai Rusija pradėjo didinti energetinių išteklių kainas. Antra priežastis – karas. Trečia priežastis – „Nord Stream 1“. Bet 
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antroji dalis, apie ką nekalbame ir reikėtų susimąstyti tiek Vyriausybei, tiek Seimui, tai švelni pinigų politika, vykdyta 

Europos Centrinio Banko. Pripumpavome labai daug pinigų, iškėlėme infliaciją. Aš matau tai, kad dabar išlaidas pla-

nuojame pagal nominalias gaunamas pajamas, bet ne pagal realias pajamas, aš matau. Ekonomikos recesijų metu mes 

galime susidurti su didele problema. Klausimas būtų: ar ne geriau nueiti, kaip daro kitos šalys, pavyzdžiui, Čekija, su-

teikti kompensacijas tam tikro trumpo laikotarpio – gal iki 2024 metų vidurio, tai neįsiskaičiuoja dalis tų lėšų ir į fiskali-

nį deficitą.  

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Jūs kalbate apie šildymo kompensacijų mechanizmą? (Balsas salėje) Man atro-

do, dabar artimiausias iššūkis yra 2023 metai, kaip mes, turėdami bendrą vaizdą… kiek reikės lėšų investuoti į energijos 
kainų augimo dalies amortizavimą ir kiek iš jų lieka žmonių pajamoms didinti. Pirmas iššūkis būtų šitas. Bet dėl tvaraus 

planavimo aš tikrai pritariu, nemanau, kad dėl to yra koks nors ginčas. Tiesiog dabar svarbiausias dalykas yra sumažinti 

tą energijos kainų šoką Lietuvos gyventojams ir pagal tai, kiek tam bus skirta lėšų, numatyti visas kitas priemones, ku-

rios didintų gyventojų pajamas.  

PIRMININKAS. Dėkoju. Laikas klausti išseko. Labai ačiū, ministre, už atsakymus.  

Gerbiami kolegos, mūsų darbotvarkėje liko keletas klausimų. Nežinau, kaip seksis, trumpai ar ilgai, pristatyti ko-

legoms tuos klausimus ir ar daug jie susilauks jūsų klausimų, bet aš siūlau, kad tikrai ne 15 val. 50 min. būtų balsavimas 

dėl projektų, o siūlau, kad mes būtume pasirengę balsuoti 15 val. 10 min. Jeigu tinka 15 val. 10 min., kviečiu informuoti 

savo frakcijų kolegas ir mes maždaug nuo 15 val. 10 min. galėsime pradėti balsavimo intervalą. Sekretoriatą taip pat pa-

prašysiu informuoti, jeigu matote, kad kas nors vertas informavimo, o salėje tų kolegų nėra.  

_________ 
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Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai, matydami besikaupiančias ir 

nesprendžiamas problemas, vykdydami savo konstitucinę pareigą vertinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ir jos atskirų narių veiklą bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 61 

straipsniu ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 219 straipsnio 1 dalimi, teikiame interpeliaciją 

Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Dainiui Kreiviui ir reikalaujame atsakyti į šiuos 

klausimus: 

1. Tebesitęsianti energetikos kainų krizė prasidėjo 2021 metų pirmajame pusmetyje. 2021 metų 

gruodį gamtinių dujų Europoje kaina pasiekė tuo metu rekordinį – 2000 eurų už 1000 kubinių metrų 

– lygį. Ar Lietuvos Respublikos Energetikos Ministerija (toliau – Energetikos ministerija) turėjo 

skaičiavimų ar projekcijų apie didėjančių dujų kainos įtaką elektros kainoms 2022 metams? Jeigu 

turėjo, kokios elektros kainos buvo projektuojamos periodui nuo 2022 metų liepos, kai turėjo 

prasidėti antrasis elektros tiekimo rinkos liberalizacijos etapas? Jeigu neturėjo, kaip ministerijoje 

buvo planuojamas antrasis rinkos liberalizacijos etapas ir jo pasekmės vartotojams? 

2. Jūsų vadovaujama Energetikos ministerija pagal jai priskirtą kompetenciją formuoja valstybės 

politiką elektros energetikos sektoriuje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja, jos įgyvendinimą, 

reguliuoja elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo, vartojimo ir prekybos 

elektros energija procesus bei užtikrina techniškai patikimą, kokybišką ir nepertraukiamą šalies 

vartotojų aprūpinimą elektros energija mažiausiomis sąnaudomis ir konkurencingomis kainomis. 

Kodėl elektros rinkos liberalizavimo procesas išslydo iš jūsų, kaip energetikos ministro, kontrolės? 

Kodėl adekvačiai neįvertinote vartotojų interesus galinčių neigiamai paveikti rizikų ir nenumatėte 

priemonių rizikoms valdyti? Kodėl Energetikos ministerija, reikšmingai pasikeitus situacijai 

energetikos sektoriuje, neperžiūrėjo kriterijų (tokių kaip savo elektros generacijos pajėgumų arba 

ilgalaikių tiesioginio elektros tiekimo sutarčių turėjimas, pakankamo likvidumo rodiklis, solidus 

finansinis užnugaris ir kt.) subjektams, siekiantiems tapti nepriklausomais tiekėjais, užtikrinant 

vartotojų interesus? 

3. Jūsų teigimu, ministerijos atstovai kartą per mėnesį susitinka su nepriklausomų energijos 

tiekėjų atstovais. Kodėl, turėdamas išsamią informaciją apie nepriklausomo elektros energijos 

tiekėjo „Perlas Energija“ (toliau – Tiekėjas) nesugebėjimą tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, 

laiku nesiėmėte veiksmų, netgi priešingai – tiesiog leidote Tiekėjui priimti vienašališkus 

sprendimus dėl sutarčių keitimo, taip pat sprendimus dėl Tiekėjo veiklos stabdymo? 

4. Pateikėte siūlymą kompensuoti skirtumą tarp garantinio ir visuomeninio tiekimo kainos tik 

buvusiems Tiekėjo klientams, o ne visiems klientams, kuriems taikomos garantinio elektros tiekimo 

sąlygos. Kaip tai suderinama su vartotojų lygiateisiškumo principu ir viešuoju interesu apskritai? 

Jeigu bus įrodytas pažeidimas, kaip bus kompensuojama žala vartotojams ir kam teks atsakomybė? 

5. Padėtis Lietuvos elektros ir šilumos energetikoje yra kritiška. Svarstydami penkmečio ar net 

dešimtmečio planus, nepristatote jokių sprendimų ir veiksmų šiandienos problemoms spręsti. Pigių 

(hidroenergetikos, vėjo, saulės, biokuro/atliekų kogeneracijos) elektros generacijos pajėgumų 

akivaizdžiai nepakanka, esamų elektros jungčių su kaimyninėmis šalimis pralaidumas – per 

menkas. Esant tokiai nestabiliai situacijai ir Rusijai plėtojant energetinį karą prieš visą Europą, 

toliau palaikote įvykdytą mažmeninio elektros tiekimo liberalizaciją. Kokių konkrečių žingsnių 

imatės, kad elektros generacijos pajėgumai Lietuvos Respublikos teritorijoje kaip įmanoma sparčiau 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/09320c8038e311edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=06b67240-07c6-4db4-9447-917f854a26f6


 

45 

didėtų? Kokių teisėkūros ir kitų iniciatyvų ėmėtės supaprastinti biurokratiniams reikalavimams, 

siekiant spartinti elektros generacijos gamybinių pajėgumų didinimą Lietuvos Respublikoje? Kokių  

veiksmų ėmėtės energijos išteklių kainoms stabilizuoti? Kada ir kokių Jūsų veiksmų dėka kainos 

vartotojams reikšmingai sumažės? 

6. Dabartinė rinkos padėtis komponentų, reikalingų atsinaujinančių elektros jėgainių įrengimui 

yra labai įtempta, nes šių komponentų trūksta, jų tiekimas nėra užtikrintas. Kaip planuojate išspręsti 

komponentų, reikalingų atsinaujinančių elektros jėgainių įrengimui, stygiaus problemą? 

7. Pasaulyje saulės elektrinių gamybos pikai yra sprendžiami didelius gamintojus tiesiog 

atjungiant piko generacijos valandomis. Tokiu būdu saulės elektrinės nerezervuoja tinklų 

pralaidumų ir galima statyti vėjo elektrines ant tų pačių linijų. O saulės elektrinių vystytojams 

atjungimai yra priimtini, nes kai būna generacijos perteklius, elektra vis tiek kainuoja pigiai. Kodėl 

2022 metų gegužės 20 dieną, svarstant „proveržio paketą“, jūs asmeniškai pateikėte Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio pakeitimą, kuriuo buvo uždėtas 2 GW limitas suminei 

saulės elektrinių galiai? Šis limitas būtų taikomas net ir hibridinėms elektrinėms, kai saulės 

elektrinės jungiamos į veikiančių arba jau suplanuotų vėjo jėgainių įvadus. Tokiu neatsakingu 

sprendimu praktiškai sustabdytas saulės elektrinių tolesnis plėtojimas, išskyrus mažas individualias 

ir bendruomenių saulės elektrines. Kaip šis sprendimas padeda spręsti pigios elektros trūkumą? Ar 

vietoj 2 GW ribojimo svarstėte pasaulyje naudojamos didelių gamintojų atjungimo piko generacijos 

metu galimybę? 

8. 2022 metų vasarą vyko konkursas dėl atsinaujinančios energetikos plėtros rezervacijos. 

Deklaruotas siekis sudaryti žmonėms sąlygas plėtoti saulės elektrines. Tačiau rezultatai rodo, kad 

žmonės buvo nustumti į šalį tų vertelgų, kurie užsirezervavo galias turėdami tik vieną tikslą – 

brangiai jas perparduoti. Pats esate viešai pripažinęs, kad tokių spekuliacijos požymių esama. Kaip 

Jūs ir visa Energetikos ministerija prižiūrėjo procesą, kad jis būtų ir teisėtas, ir skaidrus, idant galias 

gautų tie, kurie ir nori, ir gali statyti saulės elektrines? Kaip konkrečiai užtikrinsite, kad visi 4GW 

pajėgumai neatiteks vien didiesiems gamintojams?  

9. Dėl kokių priežasčių nepaisėte raginimų atidėti antrąjį liberalizavimo etapą ilgesniam 

laikotarpiui, nors liberalizavimo proceso trūkumai buvo matomi jau 2022 metų pavasarį? 

Visuomenei trūko informacijos, įmonių elektros kainodara buvo itin nestabili, neaiški ir kiekvieną 

savaitę sudaręs sutartį vartotojas būtų gavęs skirtingą fiksuotą kainą. Kodėl taip priešinotės antrojo 

liberalizavimo etapo atidėjimui? Atsižvelgiant į dabartines geopolitines aplinkybes buvo aišku, jog 

nuobaudų už ES reglamento nevykdymą Europos Komisija Lietuvai nebūtų taikiusi. Ar nelaikote 

sprendimo neatidėti antrojo liberalizavimo etapo savo asmenine politine klaida? 

10. Dėl kokių priežasčių iki šiol nepakeitėte reguliavimo, kuriuo elektrą viešajam tiekimui UAB 

„Ignitis“ privalo pirkti tik per Nord Pool biržą, todėl negali sudaryti tiesioginių elektros tiekimo 

sandorių su elektros gamintojais (nors nepriklausomi elektros tiekėjai tai gali daryti)? Kiek 

galimybė sudaryti tiesioginius sandorius, o ne vien pirkti per biržą, pakeistų visuomeninio tiekimo 

elektros kainą? 

11. Neseniai pristatytame energijos ir energetikos taupymo plane valstybės įmonėms ir valstybės 

institucijoms siūlote taupyti darbuotojų sąskaita – leisti biudžetinių įstaigų, valstybės institucijų ir 

įmonių, kurios jau taiko nuotolinį darbą, darbuotojams nuotoliu dirbti penktadieniais ir 

pirmadieniais. Taip esą bus galima taupyti energijos išteklius. Tačiau darbuotojai, dirbdami 

nuotoliniu būdu, naudos daugiau elektros, šilumos energijos, šilto vandens savo namuose. Taigi, 

netaikant kompensavimo mechanizmų, taupymas vyks darbuotojų sąskaita. Kokias kompensacijų 

darbuotojams priemones, taip perkeliant darbo kaštus, jūs esate numatę?  

12. Skelbėte, jog bus siekiama, kad įmonės elektros energiją pasigamintų pačios, kad jų gamybos 

kaštai būtų maži ir stabilūs, o prekės – konkurencingos. Savo planuose nurodote, kad šiam tikslui 

pasiekti siūlysite paskolas žemomis palūkanomis. Šiomis savaitėmis įmonės ėmė stabdyti gamybą – 

tai vyks ir toliau, nes gamybos kaštai jau daug kartų viršija gaunamas pajamas. Kokias konkrečias 

priemones planuojate gamybos ir paslaugų sektoriui gelbėti, kad sustabdytumėte įmonių uždarymo, 

bankrotų ir darbuotojų atleidimo bangą? 
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13. 2021 m. Baltijos šalių biokuro rinkoje smarkiai išaugus biokuro kainoms (per metus – beveik 

2 kartus), į jus kreipėsi Seimo opozicijos atstovai su raginimais imtis žingsnių, kad kaina biokuro 

rinkoje bent jau stabilizuotųsi. Buvote raginamas pasitelkti Valstybinę miškų urėdiją ir kitus 

valstybei prieinamus išteklius, siekiant didinti pasiūlą ir užtikrinti ilgalaikio tiekimo į rinką sutartis. 

Kokių veiksmų ėmėtės per šiuos metus? Įvertinkite savo indėlį siekiant biokuro kainos pokyčio per 

metus (nuo 2021 metų rugsėjo). 

14. Kokių priemonių ėmėtės, kad Lietuva turėtų europinio lygio garantijas tuo atveju, jeigu 

nutrūktų elektros tiekimas iš importuojančių valstybių, joms priėmus savo rinkoms palankius, bet 

mums nenaudingus sprendimus dėl elektros tiekimo? 

15. Kokių veiksmų ėmėtės, kad Nord Pool biržos algoritmas, būtų pakoreguotas/pakeistas 

atsižvelgiant į Baltijos regiono specifiką, įskaitant tai, kad mūsų gamintojų, kurie gali pasiūlyti 

mažesnę kainą, siūlymai nebūtų atmetami (dėl vadinamojo paradokso)? Kokių konkrečių veiksmų 

ketinate imtis (ir ar ketinate) kartu su reguliuotojais, kad iki elektros tinklo sinchronizavimo 

pabaigos visos trys Baltijos šalių prekybos zonos būtų sujungtos į vieną? 

16. Skirtingos Europos Sąjungos šalys veikdamos kartu ar atskirai ieško ir taiko įvarius 

sprendimus energetikos krizės valdymui (subsidijos, kainų lubos, dotacijos, mokesčių 

peržiūrėjimas, kitos įvairios laikinos ir pastovios priemonės, skirtos sumažinti kylančių energijos 

išteklių kainų šoką vartotojams ir verslui). Kokios priežastys nulėmė, kad anksčiau nesiėmėte 

veiksmų ir neinicijavote bendro Europos Sąjungos veiksmų plano energetinei krizei spręsti? Kiek 

toks delsimas kainavo Lietuvos vartotojams ir verslui? 

17. Praeitoje kadencijoje buvo patvirtintas skatinamųjų aukcionų vystymo planas, kuomet turėjo 

būti sudaromi vadinami (contract for difference) kontraktai 2,5 TWh elektros energijos kiekiui (apie 

700 MW vėjo elektrinių). Šie kiekiai turėjo būti išdalinti per 4 etapus. Po pirmo etapo, buvo 

nuspręsta, kad nebereikia aukcionų, nes neva šiuo metu yra vystoma elektrinių, kurios turėtų 

pagaminti užtektiną elektros kiekį (numatytas kiekis 5 TWh energijos). T.y. valstybė praleido progą 

už 40-50 EUR/MWh užsitikrinti daug pigios elektros energijos 12 metų į priekį. Praėjusios 

vyriausybės sudarytas tvarkaraštis aukcionams nustatytas LR Vyriausybės 2019 m. spalio 9 d. 

nutarimu Nr. 1044 „Dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų 

paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo“. Kodėl valstybė praleido progą už 40-50 

EUR/MWh užsitikrinti daug pigios elektros energijos 12 metų į priekį? Kokiais skaičiavimais 

remdamiesi nusprendėte atsisakyti dar praėjusios Vyriausybės priimto atsinaujinančios energetikos 

proveržio plano? Kokių argumentų, be jau visiems matomų politinių motyvų, vedamas priėmėte šį 

sprendimą, taip savo veiksmais prisidėdamas prie šiandieninės energetikos krizės? 

18. Šiuo metu yra sustabdytas visų saulės elektrinių vystymas. Nuo balandžio mėnesio 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba nebeišduoda plėtros leidimų, sustojęs elektrinių 

projektavimas ir vystymas. Tai reiškia, kad tos saulės elektrinės, kurios galėjo stovėti 2023 metais, 

geriausiu atveju, persikels į 2024 metus. Kas, kada, kokių pagrindu ir kodėl priėmė šį sprendimą? 

Ar jis yra įformintas ir su juo galima susipažinti ar buvo vadovaujamasi telefoninės teisės metodais? 

19. Energetikos ministerija kartu su ministru nuosekliai blogina gaminančių vartotojų sąlygas. 

Verslui praktiškai gaminančių vartotojų tarifą padaryti tokį patį kaip vartotojo. Privatiems klientams 

įvedė tarifą, kur pasinaudojimas tinklais padidėjo nuo 4,4 iki 6,4 ct/kwh. Šioje kadencijoje 

gaminančių vartotojų sąlygos tik bloginamos ir vienintelis dalykas skatinantis investicijas yra 

didelės elektros kainos. Vyriausybė savo mokestiniais veiksmais šią plėtrą tik stabdo. Kokiais 

motyvais remdamasi Vyriausybė šiuo kriziniu laikotarpiu nuosekliai blogina gaminančių vartotojų 

sąlygas? Kaip tai dera su Jūsų žadamu proveržiu atsinaujinančios energetikos sektoriuje? 

20. Koks gaminančių vartotojų skaičius yra prognozuojamas 2030 m.? Ar ministerija įvertino, 

koks yra tokių vartotojų prisijungimui prie skirstomųjų tinklų tenkinti reikalingas skirstomųjų tinklų 

modernizacijos planas ir investicijų poreikis? Ar manote, kad gaminantys vartotojai turėtų savo 

asmeniniais resursais finansuoti elektros tinklų modernizaciją, turint omeny, kad tinklų 

modernizacija yra iš dalies finansuojama jų mokamos elektros kainos dalimi? 

21. Vienas iš proveržio paketo tikslų buvo užtikrinti palankų visuomenės požiūrį į vėjo jėgainių 

plėtrą bei užtikrinti, kad tose teritorijose, kuriose vystomos jėgainės, visuomenei būtų 
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kompensuotas galimas  neigiamas poveikis nustatant gamybos įmoką, skirtą teritorijų ekonominiam 

socialiniam vystymui. Pakete nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo numatoma, kad gamybos 

įmoka mokės tik tiek vystytojai, kurie gaus leidimą gaminti elektros energiją po 2023 m. liepos m. 1 

d. Kaip toks teisinis reguliavimas padeda įgyvendinti minėtus tikslus? 

22. Ar galite patvirtinti, kad IGNITIS priėmė sprendimą savo ne buitiniam klientams pakeisti 

sąlygas iš fiksuotų kainų į nefiksuotas? Kaip vertinate tokį sprendimą? Jeigu nepritariate, kokių 

priemonių ėmėtės tokio sprendimo išvengti? 

23. Lietuvos verslo konkurencingumas dėl energetinės krizės sparčiai mažėja. Dėl šios 

priežasties visų dydžių įmonės savo darbuotojus įspėja apie galimus atleidimus, o kai kurios jau 

mažina darbuotojų skaičių. Ar Energetikos ministerijoje yra ruošiami planai (o jeigu ne – tai kodėl) 

dėl galimybės taikyti įvairias draudimo (hedging) formas verslui? 
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IS-969/694-IV-1 priedas 

 

VERT 2022-09-19 pranešimas. 2022 m. rugpjūčio mėn. didmeninių elektros energijos kainų 

palyginimas  

TN: tn  

 

2022 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė elektros kaina Lietuvos prekybos zonoje kitos paros 

prekybos rinkoje (angl. day-ahead) buvo 480,39 Eur/MWh. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, liepą 

susiformavo 57,3 proc. didesnė kaina (2022 m. liepos mėnesį kainos vidurkis buvo 305,36 

Eur/MWh). Daugiau duomenų ir interaktyvių grafikų galite rasti čia, „Power BI“ platformoje. 

Elektros kainos pokytį lėmė: 

• apribotas gamtinių dujų srautas per „Nord Stream 1“ dujotiekį; 

• dėl planinių remontų apriboti tarpsisteminiai pralaidumai prekybai;  

• dėl karštų orų išaugusi elektros energijos paklausa; 

• dėl karštų oro sąlygų apriboti tarpsisteminiai pralaidumai bei gamybos pajėgumai; 

• kai kurių Lietuvos ir užsienio valstybių elektros jėgainių remontai bei planiniai 

bandymai. 

 
1 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos paros prekybos rinkoje 2018—2022 m. 

(Eur/MWh). Šaltinis: „Nord Pool“. 

Aukščiausia vidutinė paros kaina 2022 m. rugpjūčio mėnesį fiksuota rugpjūčio 17 d. ir siekė 

823,98 Eur/MWh. Verta pažymėti, jog šios dienos 17‒18 val. buvo pasiekta 4000 Eur/MWh kaina. 

„Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos, Latvijos ir Estijos kainų zonose vienai valandai rugpjūčio 

17 d. susiformavo maksimali biržoje galima 4 000 Eur/MWh elektros kaina ‒ taip įvyko dėl 

situacijos, kai paklausa neatitiko pasiūlos, t. y. rinkoje nebuvo pakankamo kiekio lanksčios 

gamybos ir importo pajėgumų, kurie galėtų patenkinti paklausą biržoje kitos paros rinkoje (t. y. 

šalių suvartojimą). 

 
2 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos paros prekybos rinkoje Lietuvos prekybos 

zonoje 2018—2022 m. (Eur/MWh). Šaltinis: „Nord Pool“. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas.aspx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWE1NTAwMWMtYjIzNC00NjY3LTllNjQtMzQ4YTdiNzkzN2UxIiwidCI6ImQ4NWFmMjI1LTZhODUtNDRmYi1hMWFlLWEwZWQxZTkxMWVlYyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection9a10d3ee1b9845a56199
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/1%20pav%202022-09-19.JPG
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/2%20pav%202022-09-19.JPG
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Lietuvos rugpjūčio mėnesių vidutinė kaina 2019—2021 m. laikotarpiu siekė apie 59,87 

Eur/MWh, o 2022 m. rugpjūčio mėn. elektros kaina pasiekė 480,39 Eur/MWh, t. y. daugiau nei 5 

kartus aukštesnė už vidurkį. 

 
3 pav. „Nord Pool“ elektros energijos vidutinės kainos kitos paros prekybos rinkoje kiekvienai 

paros valandai 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. (Centrinės Europos laiku, angl. CET). Šaltinis: 

„Nord Pool“. 

Skirtumas tarp didžiausios vidutinės paros valandos 17—18 val. kainos (622,22 Eur/MWh) 

ir mažiausios vidutinės paros valandos 04‒05 val. (CET laiku) kainos (329,97 Eur/MWh) yra 2,33 

karto. Tokia tendencija suponuoja, kad vartotojai turėtų galimybę sutaupyti, keisdami savo 

vartojimo įpročius ‒ perkeldami savo vartojimą į kitus laikotarpius, pasitelkdami išmaniuosius 

skaitiklius bei kintamosios (dinaminės) kainos planus. 

 

Gamyba ir vartojimas 

 

Rugpjūtį vidutinė nacionalinė elektros generacija didėjo. Palyginus su liepos mėnesio 

duomenimis, nacionalinė gamyba vidutiniškai padidėjo 8 proc. ‒ rugpjūtį pagaminta 387,85 GWh, 

o liepą nacionalinė generacija siekė vidutiniškai 360,04 GWh. Elektros energijos suvartojimas 2022 

m. rugpjūčio mėn. didėjo 3 proc. ir siekė 1008,7 GWh. Liepą elektros suvartojimas siekė 977,68 

GWh. 

 
4 pav. „Nord Pool“ elektros energijos kaina kitos paros prekybos rinkoje Lietuvos prekybos zonoje 

(Eur/MWh), nacionalinis energijos suvartojimas (GWh) ir nacionalinė generacija (GWh) 2022 m. 

liepos‒rugpjūčio mėn. Šaltiniai: „Nord Pool“, AB „Litgrid“. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/3%20pav%202022-09-19.JPG
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/4%20pav%202022-09-19.JPG
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Rugpjūtį vėjo elektrinių generuotos elektros energijos kiekis mažėjo 28 proc. ‒ rugpjūtį 

sugeneruota 72,48 GWh, liepą ‒ 100,3 GWh, šiluminių elektrinių elektros energijos gamyba taip 

pat ženkliai išaugo, t. y. 46 proc. (rugpjūtį sugeneruota 123,46 GWh, liepą ‒ 84,59 GWh). Saulės 

elektrinių gamyba augo 7 proc. ‒ rugpjūtį saulės elektrinės sugeneravo 53,28 GWh, liepą ‒ 49,69 

GWh. Hidroelektrinių gamyba didėjo 20 proc. ir siekė 65,57 GWh (liepą ‒ 54,82 GWh). 

 
5 pav. Elektros energijos gamyba pagal energijos rūšis 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. Šaltinis: AB 

„Litgrid“. 

 

Apyvartinių taršos leidimų kainos ir gamtinių dujų kaina Baltijos dujų rinkoje 

 

Vidutinė gamtinių dujų kaina 2022 m. rugpjūčio mėn. „GET Baltic“ biržoje siekė 222,20 

Eur/MWh, palyginus su 2022 m. liepos mėn., vidutinė kaina padidėjo 33 proc. (liepos mėn. kaina 

siekė 165,70 Eur/MWh).  

Apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos EEX biržoje 2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje 

siekė 78,96 Eur/tCO2e. Vidutinė ATL kaina EEX biržoje siekė 87,66 Eur/tCO2e. Lyginant su 

liepos mėn., ATL kaina vidutiniškai sumažėjo 7 proc. 2022 m. liepą vidutinė ATL kaina siekė 

81,78 Eur/tCO2e. 

 
6 pav. Gamtinių dujų kaina „GET Baltic“ dujų biržoje, „Nord Pool“ elektros energijos kainos kitos 

paros prekybos rinkoje ir Apyvartinių taršos leidimų kainos EEX biržoje (pirminės rinkos aukcionų 

rezultatai) 2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn. BGSI — Baltijos šalių ir Suomijos dujų kainų indeksas. 

Šaltinis: „GET Baltic“, „EEX“ ir „Nord Pool“. 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/5%20pav%202022-09-19.JPG
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/6%20pav%202022-09-19.JPG
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Ateities sandoriai 

 

Šiam vertinimui naudojami dviejų tipų finansiniai produktai ‒ sisteminės Nord Pool rinkos 

kainos produktai ENOFUTBL Q4-22 ir ENOFUTBL Q1-23 (angl. Nordic Electricity Base Quarter 

Future) ir dėl kainų skirtumo tarp sisteminės Nord Pool rinkos kainos ir Latvijos elektros rinkos 

kainų zonos produktai SYRIGFUTBL Q4-22 ir SYRIGFUTBL Q1-23 (ang. Nordic EPAD 

Electricity Base Quarter Future) paros kainų indeksai (angl. Daily fix). Šių dviejų produktų paros 

kainų indeksų suma atspindi kainą Latvijos kainų zonoje produktų pristatymo laikotarpiui (2022 m. 

IV ketv. ir 2023 m. I ketv.). 

Kadangi Latvijos ateities sandorių rinkos likvidumas yra mažas (nereprezentatyvus įvykdytų 

sandorių skaičius), naudojama teorinė produkto fiksuotos paros kainos vertė, kuri yra nustatoma 

operatoriaus (Nasdaq) numatyta tvarka.  

 
7 pav. Ateities sandorių vertės paros kainų indeksų priklausomybė nuo sandorio sudarymo datos 

2022 m. liepos‒rugpjūčio mėn., Eur/MWh. Šaltinis: „Nasdaq OMX“. 

 

2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje sudarytų ateities sandorių kainos suma (ENOFUTBL Q4-

22 + SYRIGFUTBL Q4-22), kuri atspindi didmeninės Latvijos kainų zonos kainą 2022 m. IV ketv., 

siekė 416 Eur/MWh. Atitinkamai dėl 2023 m. I ketv. pristatymo laikotarpio ateities sandorių kainos 

suma (ENOFUTBL Q1-23 + SYRIGFUTBL Q1-23) siekė 506 Eur/MWh. 

Atsižvelgus į tai, jog elektros energijos kainų skirtumas Latvijos ir Lietuvos kainų zonos yra 

istoriškai sąlyginai mažas, panašios kainų tendencijos prognozuojamos ir Lietuvos kainų zonoje. 

Pažymėtina, kad šie sandoriai atspindi nagrinėtu laikotarpiu vyravusius rinkos dalyvių 

lūkesčius, kurie ateityje pasikeitus aplinkybėms gali ir kisti. 

_________ 

 
VERT 2022-09-19 pranešimas. VERT įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2022-

2031 metais  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“ gamtinių 

dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros planą, su kuriuo galite 

susipažinti čia. VERT atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ pateiktą prašymą nuo 2022 m. liepos 

11 d. iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Bendrovės pateikto perdavimo 

sistemos operatoriaus dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano derinimo. Viešosios 

konsultacijos metu rinkos dalyvių pastabų ir pasiūlymų gauta nebuvo, o į Tarybos pateiktus 

klausimus Bendrovė pateikė atsakymus. 

Bendra AB „Amber Grid“ 2022–2031 m. perdavimo tinklo plėtros plano vertė – 247,4 mln. 

Eur. 

Esminiai Plano pasikeitimai : 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/2022-m-rugpjucio-men-didmeniniu-elektros-energijos-kainu-palyginimas/7%20pav%202022-09-19.JPG
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/vert-ivertino-gamtiniu-duju-perdavimo-sistemos-pletra-2022-2031-metais.aspx
https://www.ambergrid.lt/uploads/structure/docs/217_ff384019c75d609a47f179ea253ee9bb.pdf
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• Lyginant 2022–2031 m. Plano ir 2020–2029 m. Plano prognozes, diversifikuojami dujų 

tiekimo šaltiniai – atsiranda dujų įleidimo/išleidimo taškas – Santakos DAS, o dėl Rusijos 

pradėto karo prieš Ukrainą bei su tuo susijusiais apribojimais, taikomais energetiniams 

ištekliams iš Rusijos, planuojama, jog ateinančiais metais gamtinių dujų įleidimas per 

Kotlovkos DAS nevyks, arba dujos bus transportuojamos ne Lietuvos vartotojų poreikiams 

(tranzitas į Kaliningrado sritį). 

• Susiklosčius įtemptai geopolitinei situacijai Klaipėdos SGD terminalo svarba dar labiau 

išauga – jis tampa pagrindiniu dujų tiekimo šaltiniu Lietuvai ir Baltijos šalims (pažymėtina, 

kad Suomija ir Estija artimiausiais metais ketina taip pat apsirūpinti nuosavu SDG 

terminalu). Prognozuojama, kad 2023 m. apie 32,0 TWh per metus gamtinių dujų bus įleista 

per Klaipėdos DAS, likusi dalis – per Santakos DAS ir Kiemėnų DAS. 

• Per vidinius išleidimo taškus perduodami sistemos naudotojams Lietuvoje gamtinių dujų 

kiekiai bus šiek tiek mažesni: 2023 m. - 22,6 TWh, laikotarpiu nuo 2024 m. iki 2031 m. – 

20,5 TWh, vietoje ankstesniame Plane numatytų 21,2 TWh (numatomi kiekiai mažėja 2%-

7%, vertinant atskirus metus). Užsakomų ilgalaikių perdavimo pajėgumų numatomas 

poreikis vidiniame taške kiek didėjo: nuo 86,3 GWh per parą (2018 m.) iki 115,1 GWh per 

parą (2021 m.). Numatoma, kad 2022 m. bus apie 105,9 GWh per parą, 2023 m. – apie 

101,6 GWh per parą. 

• Apžvelgta žaliojo vandenilio (vandenilis, pagamintas naudojant atsinaujinančių išteklių 

energiją) naudojimo perspektyva bei Bendrovės planai 2022-2025 m. įgyvendinti bandomąjį 

„Power-to-gas“ (P2G) projektą. 

• Nurodyta atnaujinta dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas 

projekto įgyvendinimui reikalinga investicijų suma – 4,0 mln. Eur. Be to, 2022-2031 m. 

Planas papildytas informacija apie galimus transportuoti metinius gamtinių dujų kiekius: į 

Latviją bus galima transportuoti iki 47,6 TWh gamtinių dujų per metus, o į Lietuvą – iki 

43,6 TWh per metus. 

• Bendra perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai numatomų skirti lėšų suma per 

pirmuosius penkis Plano metus (2022–2026 m. laikotarpiu) yra 89,2 mln. Eur. 

• Numatoma įgyvendinti ir šiuos naujus, anksčiau į 2020-2029 m. planą neįtrauktus, 

projektus: 

o 2023-2024 m. numatoma prijungti pirmuosius biodujų gamybos įrenginius prie 

bendrovės nuosavybe valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos; 

o 2022-2025 m. planuojama įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

projektą, kuriuo siekiama nustatyti, kaip esamą dujų sistemą pritaikyti vandenilio, 

pirmiausia, žaliojo vandenilio transportavimui. 

________ 

 

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-969/694-IV-1-1 

priedas 2022-09-26.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-09-19/vert-ivertino-gamtiniu-duju-perdavimo-sistemos-pletra-2022-2031-metais.aspx
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IS-969/694-IV-2 priedas 

 

 LEA 2022-09-16 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA SAVAITĖS ENERGETIKOS 

DUOMENŲ APŽVALGĄ 

 

Lietuvos energetikos agentūros specialistai pastebi, kad pastarąją savaitę elektros 

kaina Lietuvoje nežymiai augo (13,8 proc.), o dujų kainos mažėjo (6,8 proc). Degalų kainos 

Lietuvoje toliau mažėja ir išlieka mažiausios Baltijos šalyse – vidutinė benzino kaina 

sumažėjo 0,065 Eur/l , dyzelino 0,01 Eur/l. 

Vidutinė rugsėjo 9-12 d. elektros kaina Lietuvoje buvo 395,5 EUR/MWh arba 13,8 proc. 

didesnė nei rugsėjo 2–8 d., kai ji siekė 347,4 EUR/MWh. Latvijoje kainos augo 18,4 proc. iki 

392,4 EUR/MWh (lyginant su 331,6 EUR/MWh kaina savaite prieš). Estijoje kaina mažėjo 

trečdaliu – 32,3 proc. iki 193,5 EUR/MWh (lyginant su 285,9 EUR/MWh kaina savaite prieš), o 

Suomijoje – 31,5 proc. iki 187,8 EUR/MWh nuo 273,9 EUR/MWh savaitę prieš. 

 
Pastarąją savaitę elektros gamyba Lietuvoje didėjo 16,3 proc., lyginant su praėjusia 

savaite (rugsėjo 2–8d.) ir siekė 75,5 GWh. Bendroje gamyboje žymiai augo vėjo el. gamyba. 

Importuojamos elektros dalis mažėjo nuo 71 proc. iki 65 proc. viso poreikio. Importas iš 

Švedijos ketvirtos kainų (SE-4) zonos augo 9,1 proc. NordBalt jungtimi – importuota 103,3 GWh 

elektros. Per Latvijos jungtį importas mažėjo 12,5 proc. ir siekė 71,9 GWh. Per LitPol Link jungtį 

eksportuota 32,8 GWh elektros energijos. 

Lenkijoje fiksuotos mažiausios kainos regione. Jos mažėjo 11,3 proc.ir siekė 154,3 

EUR/MWh (lyginant su 174 EUR/MWh savaite prieš). Švedijos ketvirtoje kainų zonoje vidutinė 

elektros kaina mažėjo sparčiausiai regione – 33,6 proc. ir siekė 209,3 EUR/MWh (lyginant su 315,4 

EUR/MWh kaina savaite prieš).Vokietijoje vidutinė kaina per minimą savaitę augo 5,1 proc. – 

395,3 EUR/MWh (lyginant su 376,2 EUR/MWh praeitą savaitę). 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-savaites-energetikos-duomenu-apzvalga7/
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Vidutinė savaitės TTF dujų kaina mažėjo 6,8 proc. (nuo 223,45 Eur/MWh rugsėjo 2–8 d., 

iki 208,25 Eur/MWh rugsėjo 9–15 d.). Nord Stream-1 dujotiekiu nuo rugsėjo 1 dienos dujos 

nebeteka. ES dujų saugyklos ir toliau pildomos greičiau, nei buvo numatyta EK. Šiuo metu 

užpildymas yra beveik 85 proc. Tokiu saugyklų pildymo tempu saugyklos spalio antroje pusėje 

galėtų būti užpildytos maksimaliai. Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas siekia 51,3 proc. Pagal 

pildymo vidurkius – iki šildymo sezono nepavyks pasiekti 60 proc. maksimalaus užpildymo. 

  

Lietuvos dujų suvartojimas didėjo 5,4 proc. ir siekė 73,88 GWh (lyginant su 70,1 GWh 

praėjusią savaitę). Klaipėdos SGD terminalas veikė 84 proc. pajėgumu (612,23 GWh). Į Latviją 

siunčiamų dujų kiekis mažėjo daugiau nei trečdaliu lyginant su savaite prieš tai. Dujų srautas 

rugsėjo 9–14 į Lenkiją mažėjo 6 proc. (nuo 174,87 GWh iki 164,25 GWh). 

  

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. 
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Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės duomenų 

apžvalgą, kurią galima rasti čia. 

________ 
 

ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2022 m. rugsėjo 16 – 22 d., TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-IV-2-1 priedas 2022-09-26.pdf).  

_________ 

 

 LEA 2022-09-23 pranešimas.  

TN: tn  

 

DEGALŲ KAINOS LIETUVOJE MAŽĖJA 4 SAVAITĘ IŠ EILĖS 

 

Lietuvos energetikos agentūra skelbia informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, 

Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius 2022 m. rugsėjo 12–19 dienomis.  

Pastarąją savaitę vidutinės degalų kainos sumažėjo visose lyginamose šalyse. Benzino 

vidutinės kainos sumažėjo 0,02–0,07 Eur/l., dyzelino – 0,03–0,10 Eur/l. Vidutinė benzino kaina 

daugiausiai mažėjo Estijoje (3,7 proc.), dyzelino – Vokietijoje (4,7 proc.).  

Degalų kainos Lietuvoje toliau išlieka mažiausios tarp Baltijos šalių. Vidutinė benzino kaina 

mažėja 4 savaitę iš eilės (nuo rugpjūčio 22 d.) – per šį laikotarpį vidutinė benzino kaina sumažėjo 

0,104 Eur/l., dyzelino vidutinė kaina per paskutiniąsias 2 savaites (nuo rugsėjo 5 d.) sumažėjo 

0,051 Eur/l. 

 

 

https://www.ena.lt/uploads/2022%2009%2009-15%20Energetikos%20duomenu%20apzvalga.pdf
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/degalu-kainos-lietuvoje-mazeja-4-savaite-is-eiles/
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Lietuvoje nuo birželio 20 d. iki rugsėjo 19 d. vidutinės benzino kainos sumažėjo 0,404 

Eur/l, dyzelino – 0,218 Eur/l. Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,661 Eur/l) 5 savaitę iš eilės yra 

mažesnė už dyzelino (1,791 Eur/l). 

 
Bazinės (didmeninės) kainos Lietuvoje nuo birželio 20 d. iki rugsėjo 19 d. sumažėjo: 

benzino bazinė kaina (Orlen Lietuva duomenys) – 0,369 Eur/l, dyzelino – 0,350 Eur/l. 

Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 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/l. Biodegalų dalis vidutiniškai sudarė 0,03 

Eur/l. Rugsėjo 1–19 d. vidutinė bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių mažėjo ir sudarė 

0,74 Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių didėjo ir sudarė 0,20 Eur/l. Biodegalų 

dalis išliko panaši ir sudarė 0,03 Eur/l. 
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Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas Lietuvoje pastebėtina, 

kad rugpjūčio mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių vidutiniškai sudarė 0,97 Eur/l, 

vidutiniai pardavimo kaštai sudarė 0,10 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė vidutiniškai 0,07 Eur/l. 

Rugsėjo 1–19 d. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių mažėjo ir vidutiniškai sudarė 0,95 

Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai augo ir sudarė 0,18 Eur/l. . Biodegalų dalis mažėjo ir sudarė 

vidutiniškai 0,04 Eur/l. 

 

 
Žaliavinės naftos kainos toliau mažėja: Brent nafta atpigo 4,0 USD už barelį, Urals 

nafta atpigo – 3,6 USD už barelį. 

Per paskutiniąsias 5 savaites (rugpjūčio 15 – rugsėjo 19 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 buvo 5 savaites iš eilės (išskyrus vieną dieną) buvo š. m. 

sausio 10 d. – vasario 14 d. 

________ 
 

 LEA 2022-09-21 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima13/
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Lyginant su rugpjūčio mėnesio vidutine kaina, rugsėjo 1–20 d. duomenimis vidutinė 1 

kWh kaina Nord Pool biržoje sumažėjo 26 proc. Palyginus su praėjusia savaite, kuomet visi 

nepriklausomi elektros tiekėjai siūlomų planų (18-24 mėn.) su fiksuota kaina 1 kWh kainas 

sumažino, šią savaitę stebimos kiek kitokios tendencijos: 1 kWh kainas vienas tiekėjas 

sumažino 5 proc., kitas tiekėjas kainas padidino 4 proc., o vienas tiekėjas kainų nekeitė.  

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. 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 20 d. duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,15 mln. 

vartotojų, tai yra 69 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėją pasirinkusių vartotojų skaičius nuo 

praėjusios savaitės išaugo nuo 1,14 mln. iki 1,15 mln. vartotojų. Tiekėjo dar nepasirinko 520 tūkst. 

buitinių vartotojų (31 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 435 tūkst. priklauso III liberalizacijos 

etapui. Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius nuo praėjusios savaitės sumažėjo nuo 83 

tūkst. iki 78 tūkst. (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 

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., 39 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.) – 0,46164 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 1–20 d. vidutinė kaina 

– 0,357 Eur/kWh). 

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 20 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.  
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IS-969/694-IV-3 priedas 

 

KREIVYS APIE ŽMONES SLEGIANČIAS ENERGIJOS KAINAS: ATSAKOMYBĘ TURI 

PRISIIMTI BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS 

Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, laida „Delfi interviu“, parengė Vytautas Budzinauskas, 

www.DELFI.lt 2022 m. rugsėjo 21 d. 

TN: tn  

 

Europai kovojant su energijos kainų krize energetikos ministras Dainius Kreivys žada, 

kad valstybė pagal galimybes maksimaliai pasirūpins gyventojams, padės ir verslui. Į jam 

parengtą interpeliaciją jis reaguoja siūlydamas atsakomybę už trūkstamą elektros generaciją 

prisiimti buvusioms valdžioms.  

Delfi televizijos laidoje DELFI Interviu D. Kreivys optimistiškai žvelgė į Europos Sąjungoje 

vykstančias diskusijas dėl energijos kainų mažinimo. O kalbėdamas apie dujų rinkos kainą 

ministras vylėsi, kad Rusijoje paskelbta dalinė mobilizacija didesnės įtakos tam neturės. Anot jo, iki 

šiol dujų kainos rodė jau mažėjimo tendencijas. 

„Dujų kaina, kuri nuo 350 (eurų už megavatvalandę – red.) iki šitos paskutinės suirutės ir 

naujienos iš Maskvos buvo pasiekusi 170 eurų ribą ir judėjo žemyn. Juo labiau, kad „Goldman 

Sachs“, vienas didžiausių institucinių bankų buvo paskelbęs, kad pavasarį, žiemos antroje pusėje 

dujos turėtų kainuoti dar perpus pigiau. Ką mes matome šiandien, kad kaina šoktelėjo – bet tiktai 

šoktelėjo – iki 200 eurų. Tai nėra baisūs skaičiai. Tai reiškia, kad šiandien – po tokio didelio, 

sakyčiau, žingsnio Maskvoje, – dujų kainos pašoko ne tiek daug. Tai mane šiek tiek ramina“, – 

kalbėjo ministras. 

Jo teigimu, dar reikės palaukti, kaip klostysis situacija, tačiau jeigu dujų kaina nusistovės 

ties 200–230 eurų riba, tai „nėra blogai“. „Panaši situacija buvo susidariusi po to, kai Rusija pasakė, 

kad visai uždarys vamzdį (dujotiekį „Nord Stream 1“ – red.), dujų kainos dvi tris dienas pasilaikė 

aukštesnio lygio ir toliau nuosekliai važiavo žemyn. Vamzdis (liko) neatidarytas. Tai aš šiandien 

neprognozuočiau, kad mes turėsime kažką ypatingo, luktelėkime, pažiūrėsime, bet yra didelė 

tikimybė, kad dujų kainos nekils, o yra tikimybė – kad ir judės žemyn“, – sakė ministras. 

Paklaustas, kokia situacija yra su Lietuvos energetika, D. Kreivys pakartojo, kad Rusija 

vykdo energetinį karą prieš Europos Sąjungą dujų sektoriuje: riboja pralaidumą dujotiekiuose, 

gąsdina, o tai lemia ir dujų, ir kartu elektros kainų augimą. „Atitinkamai, turime imtis priemonių, 

kitą kartą ir skaudžių, kad apsisaugotume nuo tų smūgių“, – sako ministras. 

D. Kreivio teigimu, Lietuva yra tarp geriausiai pasiruošusiųjų įtampoms dujų sektoriuje, nes 

turi Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, atidarė dujotiekį su Lenkija (GIPL), 

turi jungtis su Latvija. „Tai dujų rinka veikia visai neblogai, tie žingsniai, kurie buvo padaryti 

Arvydo Sekmoko (buvęs konservatorių energetikos ministras – red.), buvo vaisingi. Ir grįžkime į tą 

laiką dėl mūsų elektros generacijos, tai per dešimtmetį nepasistatėme nieko. Turėjome patariamąjį 

referendumą dėl Visagino atominės elektrinės (VAE), projektas buvo numarintas, nieko vietoj to 

nebuvo daroma“, – teigė konservatorių politikas. 

Į klausimą, kodėl esą nieko nebuvo daroma, jis sakė, kad reikia klausti žmonių, kurie tuo 

metu valdė šalį. „Man turbūt klausimų kelia, ką tyrė ir parlamentinė komisija, kuomet tyrė M. 

Basčio reikalus. Vienu metu Lietuvos politikai dažnai susitikinėjo su „Rosatom“ atstovais, šie 

lankėsi Seime, susitikimai vykdavo Ignalinos atominėje elektrinėje, matome, kad tam tikri 

infrastruktūriniai projektai buvo planuojami Lietuvoje, kurie būtų palengvinę Astravo elektros 

tekėjimą į šalį, Kruonio naudojimą ir panašiai“, – dėstė ministras. 

Pasak jo, apie Rusijos branduolinės energetikos milžinės „Rosatom“ interesus Lietuvoje 

liudija ir Lietuvos saugumo pažymos. „Bent po VAE projekto žlugimo, ir prie projekto žlugimo 

Rusija yra tikrai prisidėjusi. O toliau po šio žlugimo automatiškai Rusija darė viską, kad Lietuvą 

sulaikytų ir integruotų į savo sistemą. O atsinaujinančios energetikos ir toliau nevystėme, kitoje 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-zmones-slegiancias-energijos-kainas-atsakomybe-turi-prisiimti-buvusios-vyriausybes.d?id=91294417
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministras
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
https://www.delfi.lt/temos/delfi-interviu
https://www.delfi.lt/temos/ministras
https://www.delfi.lt/temos/mobilizacija
https://www.delfi.lt/temos/dujos
https://www.delfi.lt/temos/rusija
https://www.delfi.lt/temos/nord-stream
https://www.delfi.lt/temos/energetika
https://www.delfi.lt/temos/sgd
https://www.delfi.lt/temos/gipl
https://www.delfi.lt/temos/vae
https://www.delfi.lt/temos/rosatom-0
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kadencijoje atsinaujinančių išteklių buvo pastatyta labai nedaug. Šiandien neturime generacijos, tai 

dėl to visi ir kenčiame“, – apibendrino ministras. 

Kalbėdamas apie opozicijos jam metamus kaltinimus nekompetencija ir neveiklumu, D. 

Kreivys sako, kad tiek generacijos trūkumas, tiek nepriklausomo elektros tiekėjo „Perlas Energija“ 

pasitraukimo iš rinkos skandalas irgi gula būtent ant buvusių politikų pečių. „Su tuo „neveiklumu“ 

ir „nusikalstamu veikimu“ norėčiau peradresuoti opozicijai: dešimt metų nepastatyta niekas, 

šiandien mūsų žmonės kenčia nuo super aukštų energetikos kainų, ir atsakomybės niekas 

neprisiima. Mes šiandien saulės generaciją patrigubinome per pusantrų metų, vėjo turime 50 proc. 

daugiau. Iki kadencijos pabaigos bus 5-6 karto daugiau (žaliosios energetikos – red.)“, – žada 

ministras. 

„Dabar prie „Perlo“. Įstatymas ir rinkos dizainas buvo sukurtas anos Vyriausybės. Rinka 

pradėjo veikti ir procesas prasidėjo prie anos Vyriausybės. Kaip galima įsivaizduoti, kad traukiniui 

nuvažiavus ministras ateitų ir sakytų „Išmeskite „Perlą“ iš rinkos“?“, – kalbėjo D. Kreivys. 

Jis pridūrė, kad niekas neprognozavo, jog kuris nors konkretus tiekėjas būtų „blogas“. 

„Perlo“ atveju rinkoje nei opozicija, nei ekspertai – negirdėjau nė vieno, kad „Perlas“ yra „blogas“, 

R. Kuodis kalbėjo, kad pats dizainas blogas, bet nekalbėjome, kad kažkoks rinkos dalyvis toks yra. 

Visas rinkos dizainas yra sudėliotas anos Vyriausybės, tai ji turėtų atsakomybę prisiimti“, – sakė 

ministras. 

Pasidomėjus, kas nutiko su saulės energetika ir jai nustatyta 2 gigavatų (GW) galios riba, 

ministras aiškino, kad norima palikti erdvės gaminančių vartotojų plėtrai. „Niekas realiai 

nesustabdė. Priimant įstatymą, aiškiai matėme, kad stambaus verslo srautas, projektai bando užimti 

galias, kurios skirtos smulkiems vartotojams, verslui, žmonėms. Bandoma paimti, greitai užbėgti, 

užrezervuoti galias, o tinklas yra iš viso 4 GW. Aš, kaip ministras, registravau pataisą ir ties 2 

gigavatais sustabdėme plėtrą, kad 2 gigavatai dar liktų žmonėms“, – sako D. Kreivys. 

Anot jo, ieškoma sprendimų, kaip galėtų būti apsaugoti ir verslo interesai. „Kartu su 

reguliatoriumi ir tinklo operatoriumi ieškome sprendimų, kaip galima iš tų tikrinamų projektų, kur 

iš 2 gigavatų jau 700 megavatų – trečdalis – yra paleista, kaip galima būtų maksimaliai patenkinti jų 

poreikį. Manau, kad rasime sprendimus didžiajai daliai tų elektrinių pasistatyti. Be abejo, bus 

papildomų sąlygų. Ar įsirengti baterijų, ar ribotis, ir pan.“, – kalbėjo ministras. 

Pasidomėjus, ką mano apie viešumoje pasklidusią informaciją, jog buitiniams vartotojams 

energijos kainos kils etapais, po 40 proc., ministras sakė, kad nematė „nei rašto, nei skaičių“. „Ne 

kartą kartojome, kad visi skaičiai yra derinami ir bus baigti derinti su biudžetu, nes šalia elektros, 

dujų kainų kompensacijų, turime matyti ir platesnį mūsų visuomenės vaizdą – švietimą, socialinę 

apsaugą, sveikatos apsaugą ir sprendimas turi būti subalansuotas“, – sakė ministras. 

„Bet tikrai noriu pastebėti, kad mūsų žmonės tikrai bus maksimaliai apsaugoti, „pagalvė“ 

bus maksimali, ką valstybė gali padėti“, – tikino jis. 

D. Kreivys nesileido į prognozes, kiek gi galėtų kainuoti elektra žmonėms, bet pakartojo, 

kad pagalba bus teikiama pagal biudžeto galimybes. Kiek bus galima skolintis, valstybė skolinsis. O 

tokių veiksmų tikslas yra maksimaliai apsaugoti socialiai pažeidžiamus žmones: „Vyriausybė 

padarys viską, ką gali“. 

Ministrų kabinetas, pasak D. Kreivio, nepamirš ir verslo, kurio rūpesčius supranta. 

„Didžiausia parama, ką Vyriausybė planuoja, tai yra mokestinės paskolos, kad verslas galėtų 

atsidėti mokesčius, toms įmonėms, kurioms sunkiai sekasi, kurių balanse daug energetikos, kad 

galėtų gauti lėšų nemokėdami mokesčių ir pragyventi. Tai didžiuliai pinigai. Vyriausybė ir 

Mokesčių inspekcija per kovidą šitaip pagelbėjo daugybei žmonių ir įmonių, ir padėjo išgyventi“, – 

pandemijos iššūkius prisiminė ministras. 

Anot jo, valstybė spalio pradžioje planuoja kreiptis į Europos Komisiją dėl 1 mlrd. eurų 

paskolos iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF). „Ko mes 

anksčiau, Lietuva, neėmėme, tam, kad galėtume tuos pinigus, ypač geromis palūkanomis, paskolinti 

verslui, savivaldai, įkurti energetines bendrijas, kurios bus skirtos skurdui mažinti ir taip kartu 

pastatyti virš 1 gigavato saulės parkų“, – kalbėjo D. Kreivys. 
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Energetikos ministras pripažino, kad pokyčiai neateina greitai, o energetikoje dveji metai 

yra minimalus laikotarpis. „Nenoriu apsimetinėti, kad bus kitaip, bet tai yra labai trumpas laikas. 

Per 10 metų praktiškai nieko neišvystėme. Kalbame, kad nuo mano kadencijos atsinaujinančios 

energetikos galia išgaus 6 kartus“, – žada D. Kreivys. 

„Turime generacijos iš atsinaujinančių 23 proc. (iš 35 proc. suvartojamos elektros – red.). 

Tai mes sakome, kad 2025 metais iki 60 proc. ir daugiau gaminsimės atsinaujinančios energetikos. 

2030 metais planai sudėlioti taip, – ir pamatas tam dedamas, – kad tampame energiją 

eksportuojančia valstybe“, – prognozuoja ministras. 

Komentuodamas Vyriausybės nubrėžtus taupymo planus viešajam sektoriui, ministras 

įsitikinęs, kad valstybės įstaigos labai rimtai į juos žiūri ir sutaupymas bus. Jis pakartojo, kad 

priemonės yra trijų lygių. „Elgesio pokyčiai (išjungti kompiuterį, šviesas), tada vidutinio laikotarpio 

rezultatai – tas pats nuotolinis darbas (...). Ir ilgojo laikotarpio sprendimai – saulės elektrinių 

įrengimas, pastatų šiltinimas. Tai iš šitų priemonių per dvejus metus turi susidaryti beveik 100 mln. 

eurų“, – sako jis. „Vadovai bus vertinami individualiai pagal rezultatus“, – teigia ministras. 

Energetikos ministerija anksčiau kritiškai žvelgė į Europos Komisijos pristatytą idėją 

padalyti nedujinės elektros generatorių gaunamus viršpelnius, tačiau ministras mato gerų pokyčių 

diskusijoje. „Diskusijose Energetikos taryboje dauguma šalių pasisakė už du sprendimus – vienas 

sprendimas yra „lubos“ dujų kainai, kitas sprendimas – apmokestinti generatorius, kurie turi 

viršpelnius, nuo atsinaujinančių iki atomo ir anglies (...). Atsirado reglamente atskiras skirsnis mūsų 

problemai. Jame sakoma, kad jeigu šalis gamina mažiau elektros negu importuoja, tuo atveju šalis, 

iš kurios importuojama elektra, turi pasidalinti viršpelniu. Jo dalis turi grįžti į šalį, kuri vartoja. Nes 

dalis tų pinigų ateina iš mūsų vartotojų į tą šalį“, – aiškino ministras. 

D. Kreivys sako, kad Europos Komisija įgaliota padėti šalims susitarti, tad „mes nebūsime 

vieni“. „Tai stiprus straipsnis, mums duoda optimizmo. Sprendimas bus priimamas ateinantį 

penktadienį Energetikos taryboje“, – sakė ministras, vildamasis, kad toks reguliavimas ir bus 

priimtas. 

Tiesa, D. Kreivys negalėjo pasakyti, kokių sumų gali tikėtis Lietuva, sakydamas, kad 

nevertėtų dalyti „jaučio, kuris ganosi“. „Sunku pasakyti, kiek Švedija turės viršpelnių, nes dalis 

atsinaujinančios energetikos gali būti sukontraktuota tiesioginėmis sutartimis (PPA, tai yra, 

„anapus“ biržos – red.), nuo kurių negalima bus paimti viršpelnių. Tai apie skaičius šiandien būtų 

sunku kalbėti“, – sakė D. Kreivys. 

Jis nurodė, kad svarstomoji riba, nuo kurios būtų skaičiuojami ir dalijami neprognozuoti 

pelnai, būtų 180 eurų už megavatvalandę. „Eina kalba, kad apie 180 eurų už megavatvalandę, nuo 

tos ribos, kas yra viršaus, pinigai bus išimami ir padalinami“, – preliminarų skaičių įvardijo D. 

Kreivys. 
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ŠILDYMO KAINOS ŠIEMET PATUŠTINS KAUNIEČIŲ KIŠENES: KALBĖTA APIE 

PIGIĄ ŠILUMĄ, O DABAR JA PREKIAUJAMA BIRŽOJE  
kainų šuolį gali sumažinti Vyriausybės sprendimas 

Nerijus Povilaitis, www.DELFI.lt, 2022 m. rugsėjo 19 d.  

TN: tn  

 

Dėl karo Ukrainoje ėmus sparčiai kilti biokuro ir gamtinių dujų kainoms, Lietuvoje su 

nerimu laukiama šildymo sezono pradžios. Prognozuojama, jog Kaune centralizuotas 

šildymas kainuos bene mažiausiai Lietuvoje, tačiau sąskaitos kauniečių tikrai nenudžiugins: 

panašu, jog šildymas antrajame šalies mieste gali pabrangti bent 30 proc. Tiesa, Kaune yra 

galimybė šį kainų šuolį sumažinti, jeigu deginant atliekas gaunamą šilumą už savikainą 

miestui parduotų valstybės kontroliuojamos bendrovės „Ignitis“ valdoma Kauno 

kogeneracinė jėgainė.  

Šildymo kaina Kaune kils neišvengiamai 

Šildymo kainos Kaune kiekvieną rudenį tampa gana dažna pokalbių tema. Ypač šiuo metu, 

kai prasidėjus karui Ukrainoje ženkliai pakilo net tik gamtinių dujų, bet ir biokuro kainos. 

Biokuras svarbus tuo, nes būtent jis didžiąją dalimi naudojamas Kauno šildymui. Tik 

šalčiausiu žiemos periodu, kai nepakanka biokuru kūrenamų katilinių galios, šildymui naudojamos 

dujos. 

Jeigu dujų kainas dirbtinai pakėlė Europą sušaldyti grasinantis ir dujų tiekimo nutraukimu 

Vakarus šantažuojantis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, biokuro kainų kilimą taip pat 

nulėmė jo pradėtas karas. Iki invazijos į Ukrainą nemaža dalis biokuro ir žaliavinės medienos į 

Lietuvą keliaudavo iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Dėl savaime suprantamų priežasčių 

importas iš šių valstybių nutrūko. 

 Šarūnas Bulota 

„Dėl geopolitinės situacijos neapibrėžtumo energetikos sektorius, taip pat ir šilumos kainos, 

šiuo metu yra beveik neprognozuojamas. Galutinė šilumos kaina labiausiai susijusi su jos gamybai 

naudojamų energijos išteklių kaina, nes apie 70 – 80 proc. jos sudaro kuro dedamoji. Lyginant 

pastarąjį laikotarpį vyravusią biokuro kainą su praėjusių metų laikotarpiu, tarptautinėje energijos 

išteklių biržoje „Baltpool“, sudarant ilgalaikius pirkimo sandorius šildymo sezonui, biokuro kaina 

buvo padidėjusi maždaug 45 proc. Vis tik prognozuotina, kad „Kauno energijos“ centralizuotai 

tiekiamos miesto šilumos kaina bus viena mažiausių Lietuvoje, nes šaltuoju metų laiku net apie 90 

proc. visos šilumai pagaminti reikalingos energijos bendrovė išgauna iš biokuro. O jis, nors ir 

brangsta, yra daug pigesnis nei dujos ar elektra“, – portalui Delfi komentavo Kauno miesto 

savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ komunikacijos ir marketingo skyriaus 

vadovas Šarūnas Bulota. 

Degina šiukšles, bet šilumos pusvelčiui neparduoda 

Šiuo metu pasigirsta svarstymų, jog Kaunas turi unikalią galimybę išvengti artėjančio 

šilumos kainų šuolio, nes miesto pakraštyje veikia nemažą šilumos kiekį kaip šalutinį produktą 

generuojantis atliekų deginimo kompleksas – Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ). 

Juo labiau, kad planuojant KKJ statybas, visuomenei buvo aiškinama, kad šiukšlių 

deginimas aplinkai įtakos neturės, o iš to laimės visi miesto gyventojai – bus aprūpinami pigia 

šiluma. 
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Deja, tai neįvyko. Nors aistros dėl gresiančios taršos senokai nurimo, šalia gyvenantys 

žmonės įsitikino, kad sumontuoti filtrai veikia efektyviai, deginant atliekas kaip šalutinis produktas 

gaunama šiluma miestui nėra tiekiama pusvelčiui. 

 Kauno kogeneracinė jėgainė 

Valstybės kontroliuojamos bendrovės „Ignitis“ valdoma KKJ išgaunamą šilumą pardavinėja 

biržos kainomis, konkuruoja su kitais šilumos gamintojais. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius portalui Delfi sakė, 

kad atliekų deginimo kompleksą valdantis „Ignitis” taip pat siekia uždirbti, be to, nėra teisinio 

reguliavimo, įpareigojančio iš atliekų deginimo gaunamą šilumą parduoti už tam tikrą kainą. 

V. Lukoševičiaus vertinimu, esant dabartinei situacijai, faktas, jog Kauno pakraštyje veikia 

nemažus šilumos kiekius generuojanti atliekų deginimo jėgainė, didelės įtakos šilumos kainoms 

neturės. 

Šilumos gamintojai žiemą bandys finansiškai atsigriebti 

„Ignitis“ irgi yra pelno siekianti bendrovė, ji taip pat, kaip ir kiti stengiasi uždirbti, o tam 

reikia gaminti šilumą. Vasarą, kai konkurencija didelė, jie šilumą parduoda pigiau, o žiemą, kai visi 

turi galimybę parduoti savo šilumą, visi stengsis uždirbti. 

Juo labiau, dauguma nepriklausomų šilumos gamintojų Kaune teigė patyrę daug nuostolių, 

kuriuos reikia kompensuoti. Todėl tikrai jokios labdaros čia nebus“, – portalui Delfi sakė šilumos 

tiekėjų asociacijos prezidentas. 

 Atliekų deginimas 

Dr. V. Lukoševičius pastebi, kad išaugus tiek biokuro, tiek elektros kainoms, dėl infliacijos 

pabrangus įvairioms medžiagoms ir paslaugoms, visa tai atsispindės šilumos kainose, 

nepriklausomai nuo to, ar mieste veikia „Ignitis“, ar ne. 

„Ignitis“ žiemos periodu konkuruoja biokuro katilinių kainų lygyje. Jie kol kas neturi 

specialaus reguliavimo, kad labai pigiai parduotų šilumą“, – konstatavo V. Lukoševičius. 

Jis minėjo, kad šiuo metu jau vyksta procesas, siekiama reguliuoti iš atliekų deginimo 

gaunamos šilumos kainas. 

„Jeigu ši šiluma ir būtų pigesnė, didesnio perversmo nepadarytų. Kauno kogeneracinė 

jėgainė gali pagaminti daugiausiai 70 megavatų šilumos, kai per šalčius Kaunui reikia 200 – 300 

megavatų“, – konstatavo V. Lukoševičius. 

Tačiau „Kauno energijos“ atstovo Š. Bulotos teigimu, bendrovės „Ignitis“ valdomai jėgainei 

ėmus miestui tiekti šilumą už savikainą, tai atsilieptų galutinei kainai, kurią už šildymą moka 

kauniečiai.„Per pastaruosius 12 mėnesių KKJ pagamino 32,5 proc. šilumos nuo bendro Kauno 

miesto centralizuotai tiekiamos šilumos poreikio. Jeigu kogeneracinė jėgainė šilumą parduotų už 

savikainą, tai leistų reikšmingai sumažinti šilumos kainą Kauno gyventojams, kadangi Kauno 

kogeneracinė jėgainė pagamina trečdalį Kauno miesto šilumos poreikio“, – teigė Š. Bulota. 

Eksperto vertinimas: Kaune kainos kils, bet baisiau bus kituose miestuose 

Nors Kauno savivaldybės ir jos kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ atstovai kol 

kas susilaiko nuo prognozių, energetikos eksperto V. Lukoševičiaus vertinimu šilumos kaina mieste 
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turėtų augti apie 30 proc. Tačiau tai nėra taip blogai, nes kituose šalies miestuose padėtis kur kas 

sudėtingesnė. 

„Kauniečiams šildymo kaina augs mažiausiai nei kitų miestų gyventojams, nes beveik visa 

šiluma gaminama iš biokuro ir komunalinių atliekų. Praėjusiais metais biokuras buvo įskaičiuotas į 

šilumos kainas apie 2 centus už kilovatvalandę, šiuo metu biokuras perkamas mokant 2 – 3 centais 

brangiau, 4 – 5 centai už kilovatvalandę. Šita kaina automatiškai įskaičiuojama į galutinę šilumos 

kainą. Tai reiškia, kad ji žiemos mėnesiais gali padidėti 2 – 3 centais vien dėl biokuro pabrangimo“, 

– pokyčius Kaune prognozavo energetikos ekspertas. 

Anot V. Lukoševičiaus, nors Kaune šildymo kainos turėtų didėti apie 30 procentų, kur kas 

liūdnesnė situacija laukia tų miestų, kurių centralizuoto šildymo sistemos didžiąja dalimi 

priklausomos nuo dujų. Jeigu biokuro pabrangimas lemia 2 – 3 ct/kWh padidėsiančią kainą, tai 

šildant dujomis ji didės apie 10 ct/kWh. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) duomenimis, praėjusiais metais 

brangiausiai kauniečiams šiluma kainavo vasario mėnesį – 7,16 ct/kWh. Šiuo metu jos kaina siekia 

6,52 ct/kWh. 

Kauno valdžios pozicija: iš šiukšlių deginimo gautą šilumą galėtų parduoti už 

savikainą 

Kauno pakraštyje veikiantis atliekų deginimo kompleksas – Kauno kogeneracinė jėgainė 

savo šilumą galėtų parduoti už savikainą arba jai artimą kainą, tačiau tam reikia politinio 

sprendimo. 

„Mūsų skaičiavimu, Kauno kogeneracinė jėgainė šiais metais vien tik iš elektros pardavimo 

galimai uždirbs mažiausiai 20 mln. eurų pelno, kai 2021 metų jėgainės bendras veiklos pelnas iš 

elektros ir šilumos pardavimo siekė apie 5 mln. eurų. KKJ pagrindinis akcininkas yra valstybės 

valdoma bendrovė „Ignitis“. Tikimės, jog Vyriausybė atsižvelgs į jos valdomų įmonių augančius 

pelnus ir imsis priemonių, kad KKJ pagaminama šiluma būtų parduodama už savikainą ar artimą jai 

kainą”, – komentavo Kauno mero patarėjas Tomas Jarusevičius. 

 Kaunas 

Mero patarėjas taip pat minėjo, kad per pastaruosius 5 metus į modernius gamybos 

įrenginius ir šilumos nuostolius mažinančius tinklus Kaune investuota apie 67 mln. eurų, taip 

siekiama, kad šiluma kauniečiams būtų kaip įmanoma pigesnė. 

„Daug dėmesio skirta būtent investicijoms į biokuro jėgaines, kurių pagaminta šiluma 

pardavinėjama biržoje. Dėl to rinkoje mažėjo perkamos šilumos kaina bei spekuliacijų šilumos 

kaina rizika. Jeigu Kauno kogeneracinė jėgainė šilumą biržoje parduotų už savikainą arba su 

protinga pelno marža, tai leistų reikšmingai sumažinti šilumos kainą Kauno gyventojams, kadangi ji 

pagamina daugiau kaip 30 proc. Kauno miesto šilumos poreikio“, – teigė Kauno mero patarėjas T. 

Jarusevičius. 

Dirba taip, kaip nurodoma teisės aktuose 

Kaip vertina Kauno kogeneracinė jėgainę valdanti įmonė „Ignitis“ svarstymus dėl šilumos 

pardavimo už savikainą arba su minimaliu antkainiu? 

„Ignitis“ ir jos valdomos jėgainės atstovas Aleksandras Zubriakovas minėjo, kad šiuo metu 

veikiama teisės aktų nustatytuose rėmuose. Jis akcentavo, kad galutinę kainą nustato ne bendrovė. 

„Įmonės pareiga - veikti pagal galiojančius įstatymus ir užtikrinti saugią bei efektyvią 

veiklą. Tai darydama bendrovė šilumą jau dabar tiekia konkurencingiausia kaina, kartu skatina 

konkurenciją tarp šilumos gamintojų (konkurencija Kaune yra didžiausia šalyje). Dėl to Kauno 

gyventojai už šilumą moka vieną mažiausių kainų Lietuvoje. Be to, reikia pastebėti, jog bendrovė į 

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą patiekia mažiau nei trečdalį miesto metinio 

šilumos poreikio. Tai reiškia, kad Kauno kogeneracinė jėgainė vis dėlto nėra pagrindinis šilumos 

https://www.delfi.lt/temos/sildymo-kaina
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gamybos kainos formuotojas, didelę įtaką galutinei šilumos gamybos kainai turi kitų šios rinkos 

šilumos gamybos pajėgumai. Dar kartą pabrėžiame, kad ne bendrovė nustato galutinę šilumos kainą 

vartotojams, o tai atliekama pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) 

metodikas“, – portalui Delfi komentavo „Ignitis“ atstovas A. Zubriakovas. 

 
_______ 

 

ARTĖJANT ŽIEMAI – NERIMAS DĖL GRESIANČIOS ŠILDYMO KAINŲ 

PASIUTPOLKĖS 

Lina Dranseikaitė, „Sekundė“ 2022 m. rugsėjo 20 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vėstantys orai primena apie artėjantį šildymo sezoną, grasinantį rekordinėmis 

kainomis.  

Vien per rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, bendrovės „Panevėžio energija“ vartotojams šiluma 

jau pabrango 31,2 proc. Dar vienas kainų šuolis numatomas ir spalį. Įmonė motyvuoja, jog tokį 

brangymetį didele dalimi nulėmė Kėdainiuose veikiančios bendrovės „Lifosa“ sprendimas vėl 

stabdyti veiklą. „Lifosos“ pagaminama technologinė labai pigi šilumos energija sudarydavusi iki 15 

proc. visos „Panevėžio energijos“ šilumos kiekio. 

Kiek panevėžiečiams gali brangti šildymas, bendrovės „Panevėžio energija“ generalinis 

direktorius Petras Diksa kol kas nelinkęs detalizuoti. 

Visgi jis neslepia, kad dar vieno kainų šuolio išvengti nepavyks. Preliminariais 

skaičiavimais, šiluma kitą mėnesį galėtų brangti dar apie 16 proc. Iš dalies tai priklausys ir nuo to, 

kiek laiko „Lifosa“ nevykdys savo veiklos. Šiuo metu „Lifosa“ ieško kitų tiekėjų, kurie aprūpintų 

pagrindine žaliava – amoniaku. Dėl sankcijų Rusijai „Lifosos“ veikla buvo sustabdyta keturiems 

mėnesiams, nuo gegužės iki rugpjūčio, tuomet šiluma „Panevėžio energijos“ vartotojams taip pat 

brango apie 30 proc. „Mėnesio pradžioje gavome raštą, kad „Lifosa“ veiklą stabdo rugsėjo 18 

dieną. Todėl jau rugsėjo šilumos kaina pakilo“, – aiškino P. Diksa. 

Brangūs Kėdainiai 

P. Diksos teigimu, „Lifosos“ teikiamos šilumos kaina siekė 2,2 cento už kilovatvalandę. Iš 

šios Kėdainių įmonės Panevėžio šilumininkė per metus nupirkdavo iki šimto tūkstančių 

megavatvalandžių šilumos. „Lifosai“ sustabdžius veiklą, „Panevėžio energijai“ teks jungti katilinę 

Kėdainiams apšildyti, o ši gali būti kūrenama tiek dujomis, tiek skystuoju kuru. 

 Kėdainių Lifosa 

Bėda, kad miestų šildymas dujomis – itin brangus. Nors maždaug 90 proc. „Panevėžio 

energijos“ pagaminamos šilumos išgaunama deginant biokurą, tačiau šaltuoju metu, išaugus 

šilumos poreikiui, naudojamos ir gamtinės dujos, ir mazutas, ir dyzelinas. 

„Kitą mėnesį šilumos energija dar brangtų apie 16 proc., jeigu kūrentume dujomis. Bet šiuo 

metu ieškome ir kitų alternatyvų. Skaičiuojame, kad jeigu Kėdainių katilinę kūrentume skystu kuru, 

kuris šiuo metu perpus pigesnis nei dujos, mūsų vartotojams brangimas nebūtų toks drastiškas“, – 

teigė P. Diksa. 

https://www.delfi.lt/
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„Panevėžio energija“ šildo ne tik Panevėžį ir Kėdainius. Ši bendrovė centralizuoto šildymo 

ir karšto vandens tiekimo paslaugą teikia Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, 

Zarasų miestų ir rajonų gyventojams bei įmonėms. 

Renovuoti neskuba 

Pasak P. Diksos, centralizuotai besišildantys gyventojai įtakos kainoms negali daryti, tačiau 

gali pasirūpinti, kad jų daugiabutis suvartotų kuo mažiau šilumos energijos. Vienintelis receptas, 

anot direktoriaus, sumažinti šildymo sąskaitas – renovuoti namus ar bent modernizuoti šilumos 

punktus. 

Skaičiuojama, kad vien pakeitus šilumos punktą galima sutaupyti iki 15 proc. šilumos 

energijos, o renovavus visą namą – net 40 proc. ar daugiau. Šiuo metu valstybė yra skyrusi 4 mln. 

eurų subsidijų visiems šalies daugiabučių mažosios renovacijos projektams. 

„Valstybė skiria net 80 proc. siekiančią paramą šilumos punktų modernizacijai, gyventojams 

belieka prisidėti vos 20 proc. reikalingų lėšų. Nors pagalba labai didelė, tačiau kažkodėl 

daugiabučių bendrijos neskuba ja naudotis. Jokio entuziazmo, nors vien Panevėžyje yra apie 150 

daugiabučių namų iš 800, kurių net šilumos punktai neatnaujinti“, – gyventojų nenoru stebisi P. 

Diksa. 

Viltis uždirbantiems daugiau nei minimumą 

Drastiško šilumos kainų šuolio išgąsdintiems panevėžiečiams bene vienintelė paguoda – 

Seimo sprendimas ir šiemet centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui netaikyti PVM. Be to, 

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui, kad ne tik sunkiau 

besiverčiantieji, bet ir gaunantieji vidutines pajamas galės pasinaudoti būsto šildymo kompensacija. 

Panevėžio savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja Zita 

Ragėnienė teigė, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis nuo šildymo sezono pradžios. 

 „Panevėžio energija“ 

Ji atkreipia dėmesį, kad ir skubėti ar jaudintis, jog nespėjus laiku pateikti dokumentų, negaus 

kompensacijos, nereikėtų. Pagal dabar galiojantį įstatymą kompensacija už šildymą ir karštą 

vandenį gali būti skiriama už praėjusį laiką. 

„Jeigu asmuo į mus kreipiasi gruodį, kompensaciją jis gali gauti ir už tris praėjusius 

mėnesius, įskaitant kreipimosi mėnesį“, – paaiškino Z. Ragėnienė. 

Remiamųjų daugėja 

Socialinių išmokų poskyrio vedėja teigia, kad jau dabar jaučiamas išaugęs panevėžiečių, 

besidominčių galimybe gauti kompensaciją šildymui ir karštam vandeniui, srautas. 

Šiomis dienomis registruojantis internetu į Panevėžio savivaldybės Socialinių reikalų skyrių, 

laisvų vietų vizitui yra tik spalio pabaigoje. 

„Tie, kurie kompensacijas gauna kasmet, paprastai žino, kada reikia tvarkytis reikiamus 

dokumentus. Bet pastebime, kad ateina ir daug žmonių, kurie iki šiol dėl kompensacijų nesikreipė. 

Jaučiame tikrai didesnį žmonių aktyvumą“, – sakė Z. Ragėnienė. 

Pernai spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais Panevėžio savivaldybė sulaukusi 5919 prašymų 

dėl kompensacijų už šildymą ir vandenį. 2020 m. tokių prašymų buvo 4579. Ar žmogui priklauso 

kompensacija už šildymą ir vandenį, anot Z. Ragėnienės, nesunkiai galima pasiskaičiuoti 

internetinėje svetainėje SPIS, tereikia į skaičiuoklę suvesti gaunamas pajamas, buto dydį bei jame 

registruotų asmenų skaičių. 

Pernai šildymo sezonas Panevėžio rajone buvo pradėtas 2021 m. rugsėjo 22 d., o Panevėžio 

mieste – rugsėjo 27-ąją. 
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IS-969/694-IV-5 priedas 

 

TOKIO CHAOSO DĖL ŠILDYMO KOMPENSACIJŲ DAR NĖRA BUVĘ: KREIPIASI 

NET UŽDIRBANTYS 2-3 TŪKST. EURŲ 

 Raminta Rakauskė 2022 m. rugsėjo 25 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Kalbant, kad kai kuriuose miestuose šis šildymo sezonas gali dar labiau patuštinti 

pinigines, gyventojai suskubo teikti paraiškas šildymo kompensacijai gauti, o miestų 

savivaldybėse nusidriekė eilės. Jų atstovai tikina per dieną priimantys po kelis šimtus 

gyventojų bei aiškina, kad nerimas dėl artėjančios žiemos – itin jaučiamas.  

Šį šildymo sezoną gyventojai nesulauks mažesnių sąskaitų už šilumą, o, priešingai, 

daugelyje miestų jos gali būti didesnės. 

Vilnius, augant gamtinių dujų kainai, ketina deginti mazutą ir taip mažinti vilniečių 

gaunamas sąskaitas. Buvo aiškinama, kad jei nebūtų imtasi tokios išeities, šildymas būtų ženkliai 

brangęs, o vilniečių sąskaitos – dar labiau išsipūtusios. 

Geresnių žinių nėra ir klaipėdiečiams. Jau anksčiau buvo teigiama, kad šiemet pajūryje 

gyventojų sąskaitos už šildymą taip pat didės. Panaši situacija ir Kauno bei kituose miestuose. 

Reaguodama į augančias kainas Vyriausybė ėmėsi nulinio PVM tarifo centriniam šildymui 

pratęsimo, kuris galiotų dar du šildymo sezonus. Jai pritarus projektas nukeliavo į Seimą, kuriam 

ketvirtadienį po svarstymo buvo pritarta. Kad jis įsigaliotų, Seimas turės balsuoti dar kartą. 

Taip pat gyventojai nuo rugsėjo mėnesio jau gali kreiptis norėdami gauti šildymo 

kompensacijas, tačiau čia, kaip įspėjama, reikėtų apsišarvuoti kantrybe. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. komunikacijos 

specialistė Vilma Ratkevičiūtė „Delfi“ pasakojo, kad gyventojai nelaukia šildymo sezono pradžios, 

o šiuo metu per dieną dėl šildymo kompensacijos kreipiasi apie 100 asmenų. Pasak jos, žmonės yra 

sunerimę dėl būsimų sąskaitų. 

Ji pasakoja, kad iki šiol kompensacijai gauti daugiau kreipdavosi pensinio amžiaus asmenys, 

šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, tačiau dabar situacija pasikeitusi. „Po paskelbimo 

spaudoje ir televizijoje apie kompensacijų skyrimo pasikeitimus, kreipiasi ir asmenys, kurių darbo 

užmokestis 2000 – 3000 eurų“, – teigė atstovė. 

Ji aiškino, kad kol kas, Seimui dar nepriėmus nutarimo šildymą visiems kompensuoti 

pusmečio laikotarpiui, dažniausiai kompensacijos dabar skiriamos trims mėnesiams, o tik išimtinais 

atvejais – pensininkams ir neįgaliesiems visam šildymo sezonui – 6 mėn. „Tačiau LR Vyriausybė 

priėmė nutarimą, kad kompensacijos būtų skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui. Laukiama, 

kol tam pritars LR Seimas“, – sakė ji. 

Tiesa, visgi skubančių greičiau užsiregistruoti priėmimui dėl kompensacijų, anot jos, 

Panevėžyje daug. „Gyventojai eilėje, kol bus užregistruoti ar patys užsiregistruos priėmimui, laukia 

10-25 min., priklausomai, kiek trunka ir kokiu klausimu kreipiasi prieš juos esantys asmenys. Šiuo 

metu priėmimui dėl kompensacijų gavimo asmenys registruojami jau gruodžio mėnesiui“, – tikino 

V. Ratkevičiūtė. 

Panaši situacija ir Šiaulių mieste. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 

vedėja Aušra Gailiūnienė „Delfi“ aiškino, kad žmonės dėl kompensacijų kreipiasi tiek atvykdami, 

tiek telefonu, internetu. „Šiuo metu, kai šildymo sezonas neprasidėjęs, aptarnaujame 300-400 

asmenų per dieną. Kokie asmenys kreipiasi, analizės nedarome, tas bus aišku, kai bus paskirtos 

kompensacijos“, – sakė ji. 

Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Erika Kačiulienė taip pat 

tikino, kad dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų kreipiasi tiek senatvės pensininkai, tiek šeimos 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
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su vaikais ar vidutines ir didesnes pajamas gaunantys asmenys. „Šiuo metu besikreipiančių asmenų 

srautas – iš tiesų nemažas. Kiekvienoje seniūnijoje per dieną priimama virš 100 prašymų ir 

sulaukiama apie 300 telefoninių skambučių. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu pateikti 697 

prašymai, o dabar jų turime – 2058“, – sakė ji. 

Taip pat, kaip aiškino, priėmimui gyventojai turi galimybę užsiregistruoti telefonu ar 

pasitelkę elektroninę sistemą iš anksto. „Nors šiuo metu laisvos vietos jų laukia tik lapkritį, svarbu 

žinoti, kad būsto šildymo išlaidų kompensacija grąžinama už du praėjusius mėnesius. Tad, 

pageidaujantys gauti paramą jau nuo spalio, prašymus gali teikti dar lapkričio–gruodžio mėnesiais“, 

– sakė ji. 

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat teigė skaičiuojanti ir kasdien aptarnaujanti po maždaug 

500 asmenų. „Lyginant šį rugsėjį su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, dėl kompensacijų Vilniaus 

mieste kreipiasi beveik 4 kartus daugiau žmonių. Pernai per pirmąsias 24 rugsėjo dienas kreipėsi 

1724 gyventojai, šiemet iki rugsėjo 16 d. – jau 6504“, – skaičiavo atstovai. 

Buvo aiškinama, kad jie gyventojai atvyksta tiek į klientų aptarnavimo centrą, tiek kreipiasi 

el. paštu. „Atvykstantys gyvai į savivaldybę nėra iš anksto registruojami, gyvoje eilėje jiems gali 

tekti palaukti apie 2 valandas. Didžiąją besikreipiančiųjų dalį sudaro pensinio amžiaus sulaukę 

asmenys, taip pat kreipiasi gaunantys socialinę pašalpą, dirbantys asmenys, šeimos su vaikais. Šiuo 

metu pensinio amžiaus ar negalią turintiems asmenims teisė į kompensacijas nustatoma 6 mėn. 

laikotarpiui, kitiems – 3 mėn. arba mažiau, priklausomai nuo individualios situacijos“, – aiškino 

atstovai. 

Visgi tvarka, kuriam laikui gali būti suteikta kompensacija už šildymą, netrukus turėtų 

keistis. Siūloma, kad kompensacija visiems būtų suteikta visam šildymo sezonui arba, kitaip, 6 

mėnesiams, o ne trims, kaip numatyta šiuo metu. Tam jau pritarė Vyriausybė, tačiau dėl to dar turės 

balsuoti Seimas. 

Taip pat parlamentarai turėtų nuspręsti ir dėl dar vieno pokyčio, kuris lemtų, kad dėl 

šildymo kompensacijos gyventojai turėtų galimybę kreiptis iš anksto, likus 1 mėnesiui iki šildymo 

sezono pradžios mėnesio arba šildymo sezono metu. 

Tokia tvarka taikoma ir šiemet. Gyventojai prašymus gali pateikti nuo rugsėjo 1-osios. 

Ne mažiau svarbu, kad šildymo kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. 

Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: 

malkomis, dujomis, elektra ir pan. 

Taip pat jau anksčiau buvo aiškinta, kad ją galės gauti ir vidutines pajamas gaunantys 

asmenys, o tai reiškia, kad gaunančių kompensaciją ratas plėsis. Buvo teigiama, kad ją galėtų gauti 

net du trečdaliai dirbančiųjų. 

Tai „Delfi“ patvirtino ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, taip pat teigta, 

kad nors pagal šiuo metu galiojančią tvarką kompensacijos gali būti grąžinamos už 2 praėjusius 

mėnesius iki kreipimosi, netrukus keisis ir tai. „Siekdami, kad žmonės neprarastų teisės į 

kompensacijas, o savivaldybės galėtų užtikrinti kompensacijų teikimą išaugus besikreipiančiųjų 

skaičiui, pasiūlyta, kad kompensacijos gali būti grąžinamos nuo šildymo sezono pradžios, 

nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipėsi dėl kompensacijos, pavyzdžiui, 

pateikus prašymą kovo mėn., kompensacijos galės būti grąžinamos nuo spalio mėn.“, – aiškino 

specialistai. 

Jau anksčiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė pavyzdžius, kiek turėtų mokėti 

namų ūkis, pritaikius šildymo kompensaciją: 

Vidutinę senatvės pensiją (su būtinuoju stažu) 513 Eur gaunantis ir vienas gyvenantis 

pensininkas už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (50 kv. m.) turėtų 

mokėti ne daugiau kaip 7,20 Eur. 

Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 1099 Eur į rankas (2 MMA), už būsto 

šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) nemokėtų nieko. 100 proc. 

kompensuotų valstybė. 

https://www.delfi.lt/temos/prasymai
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Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 2174,80 Eur į rankas (2 VDU), už būsto 

šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) mokėtų ne daugiau kaip 45,51 

Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė. 

Penkių asmenų šeima (2 tėvai ir 3 vaikai), gaunanti 2724,45 Eur į rankas (2 VDU ir 1 

MMA), už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (80 kv. m.) mokėtų ne 

daugiau kaip 43,71 Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė. Trijų asmenų šeima (vienišas 

tėtis/mama ir 2 vaikai), gaunanti 2174,80 Eur į rankas (2 VDU), už būsto šildymą pagal savo 

pajamas už normatyvinį būsto plotą (60 kv. m.) mokėtų ne daugiau kaip 53,16 Eur, likusią dalį 

kompensuotų valstybė. 

Trijų asmenų šeima (2 tėvai ir 1 vaikas), gaunanti 1637,05 Eur į rankas (1 VDU ir 1 MMA), 

už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (60 kv. m.) mokėtų ne daugiau 

kaip 34,58 Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė. 

„Delfi“ primena, kad gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto 

šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens 

pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam 

gyvenančiam asmeniui. 

Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo 

gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt. 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-969/694-V-1 priedas 
 

APVA INFO. Kvietimas į priemonės „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo 

pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ pristatymą 

 
From: Lina Čepienė <lina.cepiene@apva.lt>  

Sent: Monday, September 19, 2022 9:08 AM 

To: Lina Čepienė <lina.cepiene@apva.lt> 

Subject: Kvietimas į priemonės „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir 

(ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ pristatymą 

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra 09.21 (šį trečiadienį) 10 val. organizuoja priemonės 

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

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ pristatymą. 

Būtume dėkingi, jei Jūsų asociacija pasidalintų kvietimu į renginį su įmonėmis, kurioms 

galėtų būti aktuali ši parama. 

 

Platesnė informacija apie renginį: 

https://www.apva.lt/apva-konsultuos-verslo-imones-norincias-atsisakyti-iskastinio-

kuro/ 

 

Kvietimas įmonėms teikti paraiškas: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-

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

energijos-istekliu-panaudojimas 
 
Pagarbiai 

Lina Čepienė 

ES programų valdymo departamento gamtotvarkos skyriaus  

Vyriausioji specialistė 

Tel.: 86 0283770 

El.p.: lina.cepiene@apva.lt   

 

              
Labdarių g. 3 

LT-01120 Vilnius 

Mob. 8 646 02 285 

www.apva.lt; apva@apva.lt  

 

 
 

mailto:lina.cepiene@apva.lt
mailto:lina.cepiene@apva.lt
https://www.apva.lt/apva-konsultuos-verslo-imones-norincias-atsisakyti-iskastinio-kuro/
https://www.apva.lt/apva-konsultuos-verslo-imones-norincias-atsisakyti-iskastinio-kuro/
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/juridiniu-asmenu-investicijos-i-iskastinio-kuro-naudojimo-pakeitima-ar-mazinima-ir-ar-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas
mailto:lina.cepiene@apva.lt
http://www.apva.lt/
about:apva@apva.lt
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IS-969/694-V-2 priedas 
 

INFO_LŠTA organizavo Latvijos, Estijos ir Švedijos šilumos tiekėjų atstovų vizitą Vilniuje 

 

Š.m. rugsėjo 14-15 d. Vilniuje vyko Lietuvos, Latvijos, Estijos šilumos teikėjų asociacijų 

bei Švedijos mokslinių tyrimų instituto RISE atstovų susitikimas, kurio metu ir aptartos kiekvienos 

šalies aktualijos CŠT sektoriuje, pasidalinta informacija apie taikomas politines priemones dėl 

energetikos krizės ir kt. klausimai. Susitikimo dalyviai aplankė Kauno kogeneracinę jėgainę bei 

Vilniaus šilumos tinklų TE-2 bazę.  

Susitikimas buvo organizuotas vykdant projektą “Baltic collaboration about district heating” 

(Baltijos šalių bendradarbiavimas CŠT klausimais), kuriuo siekiama sukurti bendradarbiavimo 

tinklą tarp Baltijos jūros regiono valstybių, spręsti su centralizuotu šildymu susijusius klausimus. 

Atsižvelgiant į abipuses problemas, inicijuoti ir įgyvendinti tolimesnius bendrus žinių-patirties 

perdavimo ar mokslo-tiriamuosius projektus, pagrindinį dėmesį skiriant švariam, efektyviam, 

tvariam CŠT vystymui Baltijos jūros regione.   

Dalinamės pranešimų medžiaga: 

- Lietuvos CŠT sektoriaus pasiekimai, problemos ir perspektyvos /LŠTA pranešimas  DH 

in Lithuania 2021 by Valdas Lukosevicius_2022-09-14.pdf 

- Estijos CŠT sektoriaus padėtis /Estijos šilumos tiekėjų asociacijos pranešimas 

 SIIM_EPHA_14.09.2022_presentation.pdf 

- Vilniaus ŠT ateities strateginiai planai/VŠT pranešimas  SUSTAINABLE DISTRICT 

HEATING PROJECTS DEVELOPMENT IN VILNIUS.pptx 2022 09 15.pdf 

 

Susitikimo akimirkos: 

 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXOXZZBIhs5Lrbv6IAs9G2YBlnLdTaRl0kNgztH67jKpvA?e=k3dLp1
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXOXZZBIhs5Lrbv6IAs9G2YBlnLdTaRl0kNgztH67jKpvA?e=k3dLp1
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXZ5Da4f8qtBlPz601nphBsBloLbaMKOXNI8hN7B_JFuCw?e=fA8dw2
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXZ5Da4f8qtBlPz601nphBsBloLbaMKOXNI8hN7B_JFuCw?e=fA8dw2
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Eb8xFpR-Q7dEjrjtcAF80PEBMQhiNbqojksuIbajXCUkEA?e=MyELrX
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/Eb8xFpR-Q7dEjrjtcAF80PEBMQhiNbqojksuIbajXCUkEA?e=MyELrX
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tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

_______ 
 

Latvijos, Estijos ir Švedijos šilumos tiekėjų atstovų vizito Vilniuje pranešimai (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-V-2-1 priedas 2022-09-26.zip). 

http://www.lsta.lt/
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IS-969/694-V-3 priedas 
 

LŠTA INFO. PRIMINIMAS - kviečiame į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos gaivinimo 

plano įgyvendinimui Lietuvoje | 2022 m. rugsėjo 22 d. 

 
From: COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu <COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu>  
Sent: Monday, September 19, 2022 4:11 PM 

Subject: PRIMINIMAS - kviečiame į metinę konferenciją, skirtą ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui 

Lietuvoje | 2022 m. rugsėjo 22 d. 

 

Maloniai primename, kad kviečiame Jus dalyvauti trijų institucijų – Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir  Europos Parlamento biuro Lietuvoje –
 2022 m. rugsėjo 22 d. organizuojamoje konferencijoje „ŽALIOJI IR SKAITMENINĖ PERTVARKA 

NAUJAME GEOPOLITINIAME KONTEKSTE“ (Pirklių klubas, Gedimino pr. 35, Vilnius), 

skirtoje Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. 
RRF) įgyvendinimui Lietuvoje. Renginio programa pridedama. 

Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė tai NextGenerationEU – daugiau 

nei 800 mlrd. eurų Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo plano dalis, sukurto reaguojant į pandemijos 

sukeltas ekonomikos problemas. Iš šios priemonės Lietuvai pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ skirta 
daugiau nei 2 mlrd. eurų subsidijų žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai bei svarbioms struktūrinėms 

reformoms įgyvendinti. 

Konferencijoje kviečiame ne tik aptarti plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimą, kylančius iššūkius ir 
pasiektus rezultatus, bet ir diskutuoti apie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos aktualumą, 

atsižvelgiant į naują geopolitinį kontekstą. Konferencijos dalyviai – valstybės ir Europos Sąjungos 

institucijų, verslo, socialinių partnerių bei visuomenės atstovai. 
Kviečiame registruotis iki rugsėjo 21 d. šioje nuorodoje. Jei jau registravotės anksčiau, į šį laišką 

papildomai reaguoti nereikia. 

  

Iki susitikimo renginyje! 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Europos Parlamento 

biuras Lietuvoje. 

                 

Renginys taip pat bus transliuojamas internetu. Informuojame, kad renginio dalyviai gali būti filmuojami ir 
fotografuojami. Ateidami į renginį, duodate tiesioginį sutikimą ir teisę renginio organizatoriams Jus 

filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus, taip pat išimtinę teisę naudoti šią medžiagą renginio 

organizatorių nuožiūra. 

 

 
 

mailto:COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-LITHUANIA@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/verslas-ekonomika-euras/koronaviruso-krizes-paveiktos-ekonomikos-gaivinimas/ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-priemone_lt
https://ec.europa.eu/info/verslas-ekonomika-euras/koronaviruso-krizes-paveiktos-ekonomikos-gaivinimas/ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-priemone_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-planas-naujos-kartos-lietuva
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RRFkonferencija2022
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IS-969/694-V-4 priedas 
 

ESO INFO. Kvietimas į ESO lankstumo paslaugų tvarkos aprašo pristatymą 

 
-----Original Appointment----- 

From: Ina Vaitiekutė <Ina.Vaitiekute@eso.lt>  

Sent: Friday, September 23, 2022 11:46 AM 

To: Ina Vaitiekutė; Ignas Kazakevičius; Adas Zakarauskas; anastasija.skuncikaite@vert.lt; Justina Malakauskaitė; 

Edmundas Tunaitis; Airidas Daukšas; Ana Viktorija Patiejūnienė; Andrius Maneikis; Deividas Šikšnys; 

Benas.Makauskas@litgrid.eu; Liutauras.varanavicius@litgrid.eu; Donatas Matelionis; Elena Mačiulaitytė; Kęstutis 

Šukvietis; info@fusebox.energy; Aleksandr Petrov; Karolis; info@enefit.lt; zana.klusovskiene@enefit.lt; Žygimantas 
Naras; Sandra Sceponaite; Lina Bagdonaviciene; Matas Balcetis; info@balancy.lt; info@elektrum.lt; 

liutauras.petrauskas@elektrum.lt; arturas.zatulinas@elektrum.lt; egle.gustaitiene@elektrum.lt; 

ingrida@birstonoelektra.lt; mantas@birstonoelektra.lt; info@interrao.lt; eidmante@birstonoelektra.lt; UAB Imlitex; 

e.norkeliunas@interrao.lt; l.sukaite@interrao.lt; Donatas Bagdonas; Stasys Mikelionis; ieva.grigorjeve@imlitex.com; 

regimantas.juska@imlitex.com; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; Ignitis info; Vitas Maciulis; saulius@haupas.lt; 

aurimas@egto.lt; v.balciunaitis@agt.lt; d.simonis@pe.lt; a.jarasunas@pe.lt; marius.kairys@elenger.com; 

info@citrusalba.lt; info@aoxtrade.eu; info@energynet.lv; Kristina Džiugelienė; buhalterija@egto.lt; 'EGTO energija - 

Egidijus Rutkauskas'; Juris Taškāns; liudas.karalius@straterra.eu; Paulius Kozlovas; Karolis Mirinavičius; 

vytas@battec.eu; Jurga Martinaityte BATTEC; Vytautas Vazalinskas BATTEC (vytautas.v@battec.eu); 'Gintaras 

Rimas'; Rimvydas Jančiauskas; Arūnas Ungulaitis; Virginijus Radziukynas; mantas.la@sanitex.eu; Audrius Kiškis; 

Andrius Kavaliauskas; Jolanta Navarackienė; Dovilė Morkvėnaitė; Aivaras Slivikas; info@lneta.lt 
Cc: Mindaugas Pranaitis; Ernestas Zimkus; Eglė Drungienė; Martynas Šoliūnas; Povilas Kazlauskas; Tadas Čėsna; 

Ramūnas Kiaulėnas; Erika Masionienė 

Subject: Kvietimas į ESO lankstumo paslaugų tvarkos aprašo pristatymą 

When: ketvirtadienis 2022 m. spalis 6 13:00-15:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 

Where: Microsoft Teams Meeting 

 

Kviečiame Jus į ESO ruošiamo lankstumo paslaugų tvarkos aprašo pristatymą. Renginys 

vyks spalio 6d. 13:00-15:00 val. per MS Teams (nuorodą rasite laiško apačioje). Susitikimo metu 

ESO pristatys lankstumo paslaugų tvarkos aprašo pagrindines dalis ir skirs laiko klausimams ir 

komentarams. Po renginio ESO skelbs šio dokumento viešąją konsultaciją. Kvietimą į konsultaciją 

gausite po renginio.  

Prašyčiau indikuoti savo galimybes dalyvauti renginyje atsakydami į kvietimą. Taip pat, 

kviečiame pasidalinti kvietimu su kolegomis, kuriems ši tema aktuali. 

„Elektros energetikos sistemos lankstumas  – galimybė elektros energetikos sistemoje 

koreguoti elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo apimtį reaguojant į numatomus ar 

nenumatomus išorės veiksnius, tarp jų elektros energijos paklausos ir (ar) pasiūlos pokyčius bei 

kainų pokyčius elektros energijos rinkoje, siekiant nepertraukiamo ir efektyvaus paslaugų elektros 

energetikos sistemoje teikimo.“ 

„Elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugos  – elektros energijos rinkos dalyvių 

teikiamos paslaugos, kurias skirstomųjų tinklų operatorius įsigyja reaguodamas į lankstumo poreikį 

savo valdomuose elektros tinkluose ir siekdamas užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų elektros 

energijos skirstymo paslaugų teikimą.“ 
 
Pagarbiai,  

 

Ina Vaitiekutė 

 

Inovacijų ekspertė 

Inovacijų ir paslaugų vystymo skyrius 

 

Mob. +370 66442949 

www.eso.lt El. p. ina.vaitiekute@eso.lt  

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

mailto:Ina.Vaitiekute@eso.lt
mailto:anastasija.skuncikaite@vert.lt
mailto:Benas.Makauskas@litgrid.eu
mailto:Liutauras.varanavicius@litgrid.eu
mailto:info@fusebox.energy
mailto:info@enefit.lt
mailto:zana.klusovskiene@enefit.lt
mailto:info@balancy.lt
mailto:info@elektrum.lt
mailto:liutauras.petrauskas@elektrum.lt
mailto:arturas.zatulinas@elektrum.lt
mailto:egle.gustaitiene@elektrum.lt
mailto:ingrida@birstonoelektra.lt
mailto:mantas@birstonoelektra.lt
mailto:info@interrao.lt
mailto:eidmante@birstonoelektra.lt
mailto:e.norkeliunas@interrao.lt
mailto:l.sukaite@interrao.lt
mailto:ieva.grigorjeve@imlitex.com
mailto:regimantas.juska@imlitex.com
mailto:saulius@haupas.lt
mailto:aurimas@egto.lt
mailto:v.balciunaitis@agt.lt
mailto:d.simonis@pe.lt
mailto:a.jarasunas@pe.lt
mailto:marius.kairys@elenger.com
mailto:info@citrusalba.lt
mailto:info@aoxtrade.eu
mailto:info@energynet.lv
mailto:buhalterija@egto.lt
mailto:liudas.karalius@straterra.eu
mailto:vytas@battec.eu
mailto:vytautas.v@battec.eu
mailto:mantas.la@sanitex.eu
mailto:info@lneta.lt
http://www.eso.lt/
mailto:ina.vaitiekute@eso.lt
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Join on your computer, mobile app or room device  
Click here to join the meeting  

Meeting ID: 374 879 021 869  

Passcode: ZYVDPg  
Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNkZjQ3YjAtN2U1My00NWU1LWExZjEtYWFlN2M3Zjc2OGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea88e983-d65a-47b3-adb4-3e1c6d2110d2%22%2c%22Oid%22%3a%22814625ee-8b9c-419f-a95c-3aa10179305f%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=814625ee-8b9c-419f-a95c-3aa10179305f&tenantId=ea88e983-d65a-47b3-adb4-3e1c6d2110d2&threadId=19_meeting_MWNkZjQ3YjAtN2U1My00NWU1LWExZjEtYWFlN2M3Zjc2OGFj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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IS-969/694-VI-1 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 

TN: tn  

 

KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDAS. KĄ SVARBU ŽINOTI? 

 

AB „Panevėžio energija“ primena, kad dar iki šildymo sezono pradžios, kai pritars Seimas, 

sunkiau besiverčiantys ir net vidutines pajamas uždirbantys šalies gyventojai dėl būsto šildymo, 

karšto vandens išlaidų kompensacijos galės kreiptis tik vieną kartą ir ji bus paskiriama visam 

šildymo sezonui. Iki šiol paskirtas kompensacijas žmonės paprastai gaudavo 3 mėnesius ir vėl 

turėdavo kreiptis iš naujo, jeigu jų finansinė situacija nepagerėdavo.  

KUR KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO? Gyventojai dėl būsto šildymo, 

vandens išlaidų kompensacijų skyrimo  gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip 

pat elektroniniu būdu www.spis.lt. Svetainėje (www.spis.lt) esanti būsto šildymo išlaidų 

kompensacijos skaičiuoklė – paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų 

kompensacija ir preliminarų jos dydį. 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, 

žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai 

gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši 

informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.  

SVARBU: Iki 2024 m. balandžio 30 d.  pratęstas terminas, kai, skiriant piniginę socialinę 

paramą, nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra 

įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, 

pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. 

Daugiau informacijos: čia,   

Atnaujinta 2022-09-20 

_______ 
 

SADM 2022 09 06 INFO. Būsto šildymo išlaidų kompensacijos – ir vidutines pajamas gaunančioms 

šeimoms 

TN: tn  
 

 
Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje augant energetinių išteklių kainoms pasaulyje, auga šildymo kaina 

ir Lietuvoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad sunkiau besiverčiantys ir net vidutines 

pajamas uždirbantys šalies gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis 

nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas šildomas. 
„Pratęsus terminą, kai, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas turtas, taip pat padidinus 

valstybės remiamų pajamų dydį, ateinantį šildymo sezoną kompensacijų už būsto šildymą gavėjų ratas 

prasiplės daugiau nei penktadaliu, o parama pasieks tuos, kam labiausiai reikia. Būsto šildymo išlaidų 
kompensacijomis pasinaudoti galės nepasiturintys šalies gyventojai, senjorai, žmonės su negalia ir net 

vidutinį atlyginimą gaunančios šeimos. Svarbiausia, kad žmonės nesivadovautų stereotipais, kad tokia 

parama priklauso tik sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams ir kreiptųsi į savivaldybę dėl 

kompensacijos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

https://www.pe.lt/news/579/47/Kompensacija-uz-busto-sildymo-islaidas-Ka-svarbu-zinoti
http://www.spis.lt/
http://www.spis.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/busto-sildymo-islaidu-kompensacijos-ir-vidutines-pajamas-gaunancioms-seimoms
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/busto-sildymo-islaidu-kompensacijos-ir-vidutines-pajamas-gaunancioms-seimoms
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Anot ministrės M. Navickienės, šiemet dėl šildymo kainų augimo ir valstybės remiamų pajamų 

(VRP) padidinimo papildomai savivaldybėms skirta apie 42 mln. Eur. Siekiama, kad namų ūkiai, 
pritaikius valstybės paramą, už šildymą mokėtų ne daugiau dešimtadalio nuo į rankas gaunamų pajamų.  

PRITAIKIUS ŠILDYMO KOMPENSACIJĄ, NAMŲ ŪKIS TURĖTŲ MOKĖTI, PVZ.: 

• Vidutinę senatvės pensiją (su būtinuoju stažu) 513 Eur gaunantis ir vienas gyvenantis 
pensininkas už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (50 kv. m.) 

turėtų mokėti ne daugiau kaip 7,2 Eur. 

• Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 1099 Eur į rankas (2 MMA), už būsto 

šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) nemokėtų nieko. 100 
proc. kompensuotų valstybė.  

• Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 2174,8 Eur į rankas (2 VDU), už būsto 

šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m.) mokėtų ne daugiau kaip 
45,51 Eur, kitką kompensuotų valstybė. 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad 

kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, dujomis, 

elektra ir pan.  
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KUR KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO? Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir 

geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, 

taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt. Svetainėje (www.spis.lt) esanti būsto šildymo išlaidų 
kompensacijos skaičiuoklė – paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų 

kompensacija ir preliminarų jos dydį. 

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, 
žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti 

ir pažymą apie gaunamas pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši informacija nėra 

gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.  

http://www.spis.lt/
http://www.spis.lt/
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Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti 

informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo 
naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Atkreipiame 

dėmesį, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.  

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., 
malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais 

atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti 

pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo 

turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria. 
SVARBU: Primename, kad iki 2024 m. balandžio 30 d.  pratęstas terminas, kai, skiriant piniginę 

socialinę paramą, nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, 

yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, 
pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. 

Apskaičiuojant pajamas, neįskaitoma darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos 

dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai). 

Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 
proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam 

šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.  
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IS-969/694-VI-2 priedas 

 

LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 2021 METŲ APŽVALGA 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-VI-2-1 priedas 2022-09-

26.zip). 
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IS-969/694-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO_2022-09-16 d. LŠTA susitikimo Utenoje medžiaga 

 

Š m. rugsėjo 16 d. LŠTA, bendradarbiaujant su UAB "Utenos šilumos tinklai“,  organizavo 

šilumos tiekimo įmonių ir valdžios įstaigų atstovų išvažiuojamąjį susitikimą  tema “CŠT 

sektoriaus planuojamos investicijos ir finansavimo galimybės”. 

Renginio pradžioje dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Utenos centrinėje katilinėje ir 

elektrinėje, kur susipažino su įmonėje jau įgyvendintais ir būsimais investiciniais projektais. 

Vėliau Utenos kūrybinių industrijų centre  „Taurapilis“ vyko pasitarimas-diskusija, kurios 

metu apžvelgti šilumos tiekimo įmonių planuojami investiciniai projektai, įvertintos jų 

įgyvendinimo galimybės, atsižvelgiant į finansinę padėtį, esamą bankų požiūrį į ilgalaikių paskolų 

suteikimą, pristatytos valstybės paramos priemonės, aptartos susijusios problemos, skolinimosi 

galimybės ir kitos aplinkybės.  

Į renginį susirinko virš 90 dalyvių: 80 LŠTA įmonių atstovų, 3 atstovai iš Energetikos 

ministerijos, 8 - iš VERT ir VIPA vadovas. 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA: 

• Šilumos tiekimo įmonių investiciniai poreikiai ir galimybės  1_LŠTA_Investiciniai 

poreikiai ir galimybės UTENA 2022 rugsėjo 16 d._F+.pdf  Valdas Lukoševičius, LŠTA 

prezidentas 

• Utenos ŠT jau įgyvendinti ir planuojami investiciniai projektai: patirtis, problemos ir 

perspektyvos  2_UŠT_projekto_pristatymas_v2.pdf  Darius Šinkūnas, UAB “Utenos 

šilumos tinklai” direktorius 

• Reguliuojamų įmonių finansinis pajėgumas  4_VERT_Šilumos sektoriaus finansinio 

pajėgumo apžvalga (Galutinis).pdf  Martynas Maksimovas, VERT Ekonominės analizės 

skyriaus vedėjas 

• Finansavimo galimybės iš Klimato kaitos programos ir verslo konversijos priemonė 

 4_KKP_Verslui.pdf  Emilija Šaulytė, Aplinkos ministerija 

• Parama šilumos tiekimo sektoriui 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis  

5_EM_CŠT sektoriaus finansavimo modelis  iš 2021-2027 ES fondų investicijų.pdf  Violeta 

Greičiuvienė, Energetikos ministerija  

•  Plungės ŠT investavimo galimybės  6_Investiciju galimybes Plunge.pdf 

Renginio akimirkos: 

 
 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXeeJSF3VzNJqFRt6VpS0-UBWGN8UmDBxyLWsNyfAPDPOw?e=hUwH33
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXeeJSF3VzNJqFRt6VpS0-UBWGN8UmDBxyLWsNyfAPDPOw?e=hUwH33
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EbNifgbfVq1IsO98V3244MQB2ShRCI948WDn9Db9pyjI-g?e=7QVxWE
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EcXDyoWG9hJCh38WrYfRuEsBDMpVOI1oXAHBit7MlSDjXQ?e=YgUy4L
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EcXDyoWG9hJCh38WrYfRuEsBDMpVOI1oXAHBit7MlSDjXQ?e=YgUy4L
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EWJJJ_OVOIBLvih8KQiLvsUBlz8oSlow7XPN9kRlAbnkPw?e=4FxIa1
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EWJJJ_OVOIBLvih8KQiLvsUBlz8oSlow7XPN9kRlAbnkPw?e=4FxIa1
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQf7eyQAfKBIlTnR3MVPH28Bxxw3xzLWqocYrKa1Sp3lZw?e=61oajd
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQf7eyQAfKBIlTnR3MVPH28Bxxw3xzLWqocYrKa1Sp3lZw?e=61oajd
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EewN_-teytFCtXQMUcS4HqcBQdsHwLxOl2IS4wx3_307Cg?e=yepOvD
http://www.lsta.lt/
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2022-09-16 d. LŠTA susitikimo Utenoje medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma: IS-969/694-VI-3-1 priedas 2022-09-26.zip). 



 

92 

 

IS-969/694-VI-4 priedas 

 

INFO_220919_LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_LEA_vartotojų šietimas_ rezultatų 

pristatymas ŠT įmonėms 

 

Šį pirmadienį (rugsėjo 19 d.) vykusio LŠTA vebinaro metu Lietuvos energetikos agentūros 

atstovas Karolis Janusevičius pristatė šilumos tiekimo įmonių vertinimo apibendrintus 

rezultatus, vykdant šilumos vartotojų švietimą ir konsultavimą 2021 metais.  

Apibendrinimai:  

- Atotrūkis tarp deklaruotų ir pripažintų tinkamais energijos sutaupymų 2021 m. buvo 

vienas mažiausių per pastaruosius metus 

- Mažinant administracinę naštą nuo šių metų ENA visų ataskaitų nebetikrina, todėl jei 

negavot laiško apie Jūsų įmonės metinės ataskaitos rezultatą, greičiausiai nepatekote į 

tikrinamųjų sąrašą ir taikytos ŠKP priemonės “pagal nutylėjimą” buvo užskaitytos kaip 

tinkamos, sutaupymai pasiekti.  

- ENA prašo publikuojant informaciją apie energijos efektyvumo priemones ir 

sutaupymus, papildyti informacija apie šildymo kompensacijas gyventojams (kad 

matytųsi jo šilumos tiekėjai plačiai apie tai komunikuoja) 

- Apie nepateikusius ataskaitų ENA informuoja VERT, kuri skiria įspėjimus, už 

pakartotinius pažeidimus vėliau gali būti taikomos sankcijos. 

- Informaciją apie šilumos tiekėjus, kurie neišpildė susitarimo arba visai nepateikė 

informacijos pamečiui yra pateikta ataskaitoje: https://www.ena.lt/uploads/PDF-

EVE/Pazyma-apie-2021-SKP-veikla-3.pdf 

 

Susitikimo medžiaga: 

- GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO 

PRIEMONIŲ (ŠKP) SUSITARIMŲ ĮGYVENDINIMAS, 2021 METAIS (pranešimas: 

  LŠTA_ŠKP_veiklos_2021 metais prsitatymas_2022-09-19_.pdf) 

- Video:  LŠTA pirmadienio webinaras_LEA_vartotojų šietimas_ rezultatų pristatymas 

ŠT įmonėms-20220919_140132-Meeting Recording.mp4 

 

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

LEA vartotojų šietimas rezultatų pristatymas ŠT įmonėms, webinaro medžiaga (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-969/694-VI-4-1 priedas 2022-09-26.zip). 

________ 

 

LŠTA INFO. 220926_LŠTA pirmadienio webinaras_TPT_katilų techninės būklės tikrinimo 

apžvalga 

 

KVIETIMAS_220926_LŠTA pirmadienio webinaras_TPT_katilų techninės būklės tikrinimo 

apžvalga 

 

https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-apie-2021-SKP-veikla-3.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-apie-2021-SKP-veikla-3.pdf
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ET4mheP_hOJJvWDVkxDjGSMBJ_pbSoUI1v6voo70b-ECBQ?e=rzLBye
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESAvpvVZGu1OpmI1547AMMQBsxubfM3wu0-hOkow7Qzk6A?e=OJaeB0
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ESAvpvVZGu1OpmI1547AMMQBsxubfM3wu0-hOkow7Qzk6A?e=OJaeB0
http://www.lsta.lt/
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Kviečiame š.m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį) 14 val. į LŠTA pirmadienio vebinarą, kurio metu VšĮ 

Technikos priežiūros tarnybos atstovai pristatys TPT veiklą: potencialiai pavojingų įrenginių 

techninės būklės tikrinimas. 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
 
 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk3NDZjNGMtYmQ5Ni00M2VmLTkxODktZDY0NDI2NDY4MTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_NTk3NDZjNGMtYmQ5Ni00M2VmLTkxODktZDY0NDI2NDY4MTdm@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
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IS-969/694-VI-5 priedas 

 

LŠTA VADOVŲ PASITARIMAS 2022-09-22 

 

• Finansų ministerija viešam derinimui skubos tvarka pateikė Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą. 

Nutarimo projektas įgyvendina Seime svarstomą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 

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

projektą Nr. XIVP-2005, kuriame siūloma nustatyti, kad laikinai 9 procentinių punktų pridėtinės 

vertės mokesčio tarifo dydžiu iš LR valstybės biudžeto būtų kompensuojamas PVM, apskaičiuotas 

už gyvenamosioms patalpoms tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį. 

(pastaboms iki rgs.26 d.) 

 

• Šilumos ūkio įstatymo koncepcinis pakeitimas (EM baigia atnaujinti projekto versiją po 

pastabų derinimo) 

 

• LŠTA 2022-09-21 d. išsiuntė priminimą AM ir EM dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo (AZ dydžių ir pereinamojo laikotarpio AZ planų įregistravimo atidėjimas) 

 

• AM derinimui pateikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimų projektai. 

Pakeitimais tobulinami teisės aktai, įgyvendinamos direktyvos dėl sieros kiekio sumažinimo tam 

tikrose skystojo kuro rūšyse nuostatos. 

Pastaboms iki rgs. 30 d. 

 

• LŠTA rašto projektas VERT viešam derinimui pateiktam Energijos išteklių biržos 

reglamento pakeitimo projektui (derinimui pateikta iki rgs. 23 d.) 

 

• LŠTA gauna žiniasklaidos paklausimus dėl šilumos kainų prognozės 2022/2023 m. šildymo 

sezonui.  

Ar įmonės bandė įsivertint? 

LŠTA komunikacija: biokuriniuose miestuose kaina gali didėti 2-3 ct/kWh (prognozė apie 11 

ct/kWh be PVM (vid. 2021/2022 buvo 7,4 ct/kWh be PVM)). Miestuose, didžiąja dalimi 

priklausomiems nuo dujų, kaina gali didėti apie 10 ct/kWh (prognozė apie 17 ct/kWh ir daugiau) 

 

 

• VERT parengė ir iki oficialaus derinimo peržiūrai pateikė pažymos DAUGIABUČIO 

NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATIKTĮ PRIVALOMIESIEMS 

REIKALAVIMAMS projektą.  

Remiantis pažymoje pateikta informacija, bus sprendžiama dėl privalomųjų reikalavimų 

įgyvendinimo konkrečiame name.  

 

• APVA rugsėjo 21 d. organizavo priemonės „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio 

kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas“ pristatymą. Priemonė įgyvendinama pagal ES Karo komunikatą  verslo 

įmonių investicijoms į kuro konversiją iš iškastinio kuro į AEI technologijas.  

 

• LEI jau atliko VŠT užsakymu HB studija, jei pavyks suderint - pristatys rezultatus  

primadienio webinare 
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• LŠTA išplatino Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2021 metų ūkinės veiklos apžvalgą. 

 

• Išleistas Šiluminė technika naujas žurnalo Nr. 2022 m. Nr. 2 (85) 

 

• Rengiami straipsniai Delfi portalui Tvari LT. Reikia medžiagos... 

 

• Rugsėjo 14-15 dienomis LŠTA priėmė SE, EST, LV asociacijų atstovus. Buvo tariamasi 

dėl bendradarbiavimo ir bendrų projektų.  

 

• Rugsėjo 16 d. LŠTA narių susitikimas su valdžios įstaigų atstovais Utenoje. 

Kokie atsiliepimai? 

 

• Rugsėjo 19 d. LEA pristatė šilumos tiekimo įmonių vertinimo apibendrintus rezultatus, 

vykdant šilumos vartotojų švietimą ir konsultavimą 2021 metais.  

 

• Šilumos kainų nustatymo metodikos įsigaliojusių pakeitimų praktinis įgyvendinimas (kuro 

struktūra? Prognozuojama kuro kaina?) 

 

• Šiaulių energijos paklausimas dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

tvarkos aprašo taikymo praktikos, susijusios su karšto vandens šilumokaičių praplovimo 

būdu ir periodiškumu, priklausomai nuo techninių šilumokaičio charakteristikų 

 

Artėjantys webinarai: 

• Rugsėjo 23 d. VDI Mokymai - kaip tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą 

• Rugsėjo  26 d. Technikos priežiūros tarnybos atstovai pristatys TPT veiklą: potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas  

 

• Spalio 3 d. Danijos įmonės Aerovit atstovų pristatymas: Kuro deginimo įrenginių 

katilinėse ir kogeneracinėse jėgainėse valymo sprendimai 

 

Papildomi klausimai: 

 

1. Dėl CŠT įmonių statuso gaunant ES paramą – mažų/vidutinių šilumos tiekėjų priskyrimas 

prie Didžiųjų įmonių, apribojamas paramos intensyvumas, lyginant su privataus verslo 

įmonėms.  

LŠTA komentaras: 

Šis klausimas nekartą buvo keltas valdžios įstaigose, tačiau Valstybės pagalba ES narėms-yra 

skiriama vadovaujantis ES Bendruoju bendrosios išimties reglamentu: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5621-1-1), 

pagal kurį visos šilumos tiekimo įmonės (ir ne tik mūsų sektorius) atitinka didelių įmonių 

kategoriją, nes >25 proc. akcijų turi savivaldybės (žr. I priedo 3 str. 4 p.): 

„4.   Išskyrus 2 dalies antroje pastraipoje numatytus atvejus, įmonė negali būti laikoma MVĮ, jei 25 

% ar daugiau kapitalo arba balsavimo teisių atskirai ar bendrai tiesiogiai arba netiesiogiai 

kontroliuoja viena ar daugiau viešųjų įstaigų. 

Atitinkamos nuostatos yra perkeltos į LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 3 str.11 p. 

Situaciją Enmin žino, tačiau privaloma vadovautis reglamentu. Dėl paramos intensyvumo didinimo 

LŠTA išsiuntė raštą š.m. rugpj. 29 d. Energetikos ministerijai (rasite ČIA:  

220829_LSTA_rastas_del finansavimo CST sektoriui.docx ) 

Už Valstybės pagalbos reglamentavimą atsakinga Konkurencijos taryba – LŠTA ieškos būdu ir kels 

šį klausimą vėl (raštas dėl nelygiaverčių paramos sąlygų?) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5621-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT#d1e5621-1-1
https://lstalt.sharepoint.com/:w:/s/LSTApasitarimuvideo/EUFWzCooTkBDnhmkHjey0xIBM78YXjC3TasyNO7M-TkvZw?e=CQUqxu
https://lstalt.sharepoint.com/:w:/s/LSTApasitarimuvideo/EUFWzCooTkBDnhmkHjey0xIBM78YXjC3TasyNO7M-TkvZw?e=CQUqxu
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2. Buvo panaikintas reikalavimas atlikti radiologinius laboratorinius tyrimus šalinamiems 

pelenams, tačiau reikalavimas pelenus utilizuoti išlieka. Biokuro pelenais suinteresuoti 

vietiniai ūkininkai dirvos pagerinimui. Ar nebūtų galimybės leisti realizuoti susidarančius 

pelenus ūkininkams? 

Problemą LŠTA išnagrinės. Pagal Aplinkos ministro nustatytas taisykles (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390822/asr ), medienos kuro pelenai gali būti 

panaudojami dirvožemio tręšimui žemės ūkyje. LŠTA statistika rodo kad apie 5 proc per metus 

susidarančių pelenų šilumos tiekėjai panaudoja žemės ūkyje ar miškų tręšimui. 

3. Dėl valstybės pagalbos apyvartinėmis lėšomis, ypač šildymo sezono pradžioje. Ar 

vyriausybė nenumato lengvatinių kreditų apyvartinėms lėšoms dengti?  

LŠTA komentaras   

Apyvartinėms lėšoms be bankų skolina VIVA, INVEGA (iki 2 mln. Eur) skolina ir didelėms 

įmonėms, tačiau turi būti ne savivaldybių valdomos. LŠTA kreipsis į Finansų ministeriją dėl tokios 

priemonės taikymo CŠT bendrovėms. 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390822/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390822/asr
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IS-969/694-VI-6 priedas 

 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. 19 118, 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 

 

LR Energetikos ministerija 

El. p. info@enmin.lt 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  
El. p. info@lsta.lt 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

El. p. info@vert.lt 

 

 

Į 

2022-09- 

 

Nr. SD- 

Nr. 

 

 

DĖL ŠILUMOS TINKLAMS ATLIKTOS HIDRAULINIŲ BANDYMŲ TIKSLINGUMO 

ĮVERTINIMO ATASTAITOS 

 

Primename, kad 2020 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje (V. Gerulaičio g. 1, 

Vilnius) įvyko šilumos tiekimo įmonių, LŠTA ir ekspertų pasitarimas. Darbotvarkėje buvo svarstomas 
šilumos perdavimo tinklų patikimumo reikalavimų, avarijų prevencijos ir hidraulinius bandymus 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimas. Į susitikimą buvo pakviesti VERT ir Energetikos ministerijos 

atstovai. Bendru sprendimu buvo sutartą paruošti hidraulinių bandymų šilumos tinkluose studiją, kurioje 

būtų įvertinti visi tokių procedūrų keitimo aspektai, įvertinta užsienio šalių patirtis ir priimti sprendimai 
atitinkantys Lietuvos šilumos tinklų būklę. 

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau-Bendrovė) inicijavo šilumos tinklų hidraulinių bandymų atlikimo 

tikslingumo įvertinimo, alternatyvų parinkimo ir reglamentavimo tobulinimo galimybių studijos užsakymą. 
2022-09-09 d. studiją atliko Lietuvos energetikos institutas. 

Bendrovė siūlo suinteresuotoms institucijoms susipažinti su studijos ataskaita, kuri yra pridedama 

prie šio rašto ir artimiausiu metu išklausyti LŠTA organizuojamos LEI ataskaitos pristatymo ir aptarti 

numatomus teisės aktų pakeitimus. Apie konkretaus susirinkimo datą laiką informuosime atskirai. 
 

Pridedama. Periodinių hidraulinių bandymų atlikimo tikslingumo įvertinimo, alternatyvų parinkimo ir 

reglamentavimo tobulinimo galimybių studija. 
 

Generalinis direktorius     Gerimantas Bakanas  

 
 

 

 

A. Sadauskas, tel. (8 5) 68744169, el. p. algimantas.sadauskas@chc.lt 

_______ 

 

LEI ataskaita: PERIODINIŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ ATLIKIMO TIKSLINGUMO 

ĮVERTINIMO, ALTERNATYVŲ PARINKIMO IR REGLAMENTAVIMO TOBULINIMO 

GALIMYBIŲ STUDIJA (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

969/694-VI-6-1 priedas 2022-09-26.zip). 

mailto:info@enmin.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:info@vert.lt
mailto:algimantas.sadauskas@chc.lt
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IS-969/694-VI-7 priedas 

 

 
 

ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS 

2022-09-21, ASA.LT informacija, parengta bendradarbiaujant su „JUNG Vilnius" 

TN: tn  

 

 
 

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, 

šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Iki šiol iškastinio kuro kainos keitėsi maždaug kas 5 metai - viena jo rūšis brangsta, kita tuo 

pačiu metu pinga, praėjus maždaug 5-iems metams pasikartoja atvirkščias procesas. 2015 metų 

pabaigoje - 2016 pradžioje, skysto kuro kainos krito tiek, kad jis tapo vienu iš pigiausių energijos 

šaltinių. Pigiau už medienos granules, geotermiją.  Po kurio laiko jis vėl pabrango ir aplenkė 

medienos kainas. 

Tačiau jau apie 2020 -uosius tapo aišku, kad iškastinis kuras tampa praeitimi. Pirmenybė vis 

plačiau ir masiškiau teikiama atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Be to, atsinaujinanti energija 

remiama valstybės - paramą gauna įsirengiantys efektyvius 5-os klasės kieto kuro katilus, šilumos 

siurblius, saulės, vėjo jėgaines. 

Keičiasi ir šildymo įrangos kainos. Per 20 metų labai ryškiai sumažėjo kokybiškos šildymo 

įrangos kaina. Jeigu iš pradžių geri vokiški šildymo katilai buvo labai brangūs, tai dabar tokios pat 

kokybės įrangos kaina nukritusi. Be to, keičiantys kieto kuro katilą efektyvesniu, atnaujinantys 

šildymo sistemą gali gauti solidžią kompensaciją. Plačiau apie kieto kuro katilo keitimą ir 

kompensacijas rasite straipsnyje „Kieto kuro katilai". 

Pastaruoju metu didėjant pastatų energiniam efektyvumui ženkliai sumažėjo namui ar 

pastatui reikalingas šilumos energijos kiekis. Jei ankčiau per metus reikėjo kelių šimtų kW/kv. 

metrui apšildyti, dabar šis kiekis sumažėjo iki 30 - 50 kW per metus. Atitinkamai mažėja galingų 

katilų ir radiatorių sistemos poreikis, ekonomiškai apsimoka įsirengti šilumos siurblius bei žemos 

temperatūros reikalaujančią grindinio šildymo sistemą. 

Kombinuotas šildymo būdas 

„Jeigu dabar rinkčiausi nuosavo namo šildymo būdą, tai tikrai rinkčiausi kombinuotą", - 

sako šildymo įrangos specialistas. Jo nuomone, dabar saulės energijos moduliai, generuojantys 

elektros energiją, atpigo, be to, jie gaminami ir Lietuvoje, ir, specialisto manymu, gana kokybiški. 

O pas mus saulės spinduliuotės efektyvumas žiemą būna netgi didesnis nei vasarą, ir dažniausiai 

tada, kai reikia - šaltomis saulėtomis dienomis. 

Tradicinės šildymo sistemos su kieto kuro katilu papildymas saulės pagaminta elektra 

karštam vandeniui ruošti, jo manymu, yra vienas iš perspektyvių šildymo būdų, be to, dar ir 

„žalias". 

Lietuvoje įteisinta elektros kaupimo galimybė pasinaudojant elektros skirstomaisiais 

tinklais, kai saulės baterijos visus metus gamina elektrą ir ją kaupia skirstomajame tinkle. Vasaros 

metu saulės energijos pagamintą ir skirstomuosiuose tinkluose sukauptą energiją galima susigrąžinti 

žiemą, kai reikalingas papildomas didesnis kiekis energijos. 

https://www.jung.de/lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19323/sildymo-sistemos-irengimas
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19040/kieto-kuro-katilai-1
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Techniškai šildymo sistemą papildyti elektriniu šilumokaičiu nėra labai sudėtinga. 

Kai kurie pasauliniai šildymo įrangos gamintojai savo įrangoje - katiluose ir šilumos 

siurbliuose, jau montuoja saulės modulių prijungimą ir galimybę elektros energiją tiekti 

skirstomiesiems tinklams - tad aišku, kuria linkme einama. Nemažos dalies gamintojų šilumos 

siurbliai jau turi automatikos praplėtimo galimybę saulės jėgainės valdymui - nurodant, kokia 

kryptimi energiją naudoti: į skirstomąjį tinklą, ar iš jo. 

Kitas racionalus ir „žalias" šilumos šaltinis -  geoterminis šilumos siurblys žemė-vanduo 

arba oras-vanduo. 

Svarbiausi šilumos siurblių parametrai - COP ir kompresorius 

Šiuolaikinių šilumos siurblių naudingo veikimo koeficientai aukšti, papildomos elektros 

energijos jiems reikia palyginti nedaug, ypač jei orai nėra šalti. Daugelis „oras-oras" šilumos 

siurblių efektyviai veikia iki - 20 laipsnių šalčio. O jeigu dar elektrą gamina vienas kitas saulės 

modulis, net ir šaltesnėmis dienomis elektros energijos sąnaudos bus visai nedidelės ar jų visai 

nebus. 

Svarbiausia, specialisto nuomone, pasirinkti šilumos siurblius pritaikytus mūsų klimato 

zonai. Šilumos siurblio lauko agregatas būtinai turi turėti kompresoriaus ir dugno pašildymo 

funkcijas, pajūrio zonoje svarbu, kad turėtų ne tik korozijai atsparų korpusą, bet ir ventiliatoriaus 

apsaugą nuo vėjo, kuris ilgainiui gali ventiliatorių išcentruoti. Labai svarbus yra šilumos siurblio 

nominalios galios koeficientas. Ką jis reiškia? 

Šilumos siurblio veikimo principas grįstas žemos temperatūros šilumos paėmimu, 

sukoncentravimu ir aukštesnės temperatūros pateikimu. Šilumos siurblys žemesnių parametrų 

šilumą paverčia aukštesnės temperatūros šiluma. Tam reikalinga elektra kompresoriaus darbui. 

Šilumos siurblio energijos transformavimo koeficientas COP yra perpumpuotos šilumos kiekio 

santykis su tam perpumpavimui sunaudota elektros energija. Gamintojai deklaruoja šilumos siurblių 

nominalią galią, esant lauko oro temperatūrai +7 °C ir vandens temperatūrai +35 °C. 

Pavyzdžiui, jeigu COP yra 5, tai reiškia, kad siurblys perpumpuoja 4 kWh šilumos 

sunaudodamas 1 kWh elektros energijos. Kadangi elektros energija virsta šilumos energija, tai prie 

galutinės 4 kWh vartotojo gaunamos šilumos dar prisideda ir 1 kWh šilumos iš elektros. 

Kuo COP didesnis, tuo mažesnis perpumpuojamos šilumos temperatūros skirtumas. Tad 

šilumos siurblio oras-vanduo didžiausias COP ir galia būna, kai lauko oro temperatūra yra +7 °C, o 

ruošiamo vandens +35 °C. Esant temperatūrų skirtumui 28 °C, galima tikėtis COP apie 5. Jeigu 

šildome vandenį iki +55 °C, tai temperatūrų skirtumas bus 48 °C ir galime tikėtis, kad COP bus tik 

apie 3,3-3,5. 

Atitinkamai, jeigu lauko oro temperatūra bus -20 °C, vandens temperatūra bus +35 °C, tai 

temperatūrų skirtumas bus 55 °C ir COP gali siekti tik apie 2,0-2,3. O maksimali galia gali siekti 

apie 70-80 proc. nuo deklaruojamos nominalios šilumos siurblio galios. 

Dar vienas svarbus šilumos siurblio charakteristikos parametras - kompresorius su dažnio 

keitikliu arba inverterinis kompresorius. 

Šilumos siurblio galia būna numatyta tokia, kad jos užtektų, kuomet lauke labai šalta. Tuo 

metu, kai lauke nėra labai šalta, tos galios reikia daug mažiau. Jeigu kompresorius gali dirbti tik 

fiksuotomis apsukomis, t.y., neturi dažnio keitiklio, tai tokiu metu siurblys dirba  gana dažnai 

išsijungdamas/įsijungdamas.  Elektrotechnikoje taip jau yra, kad daug energijos naudojama elektros 

variklį paleidžiant, bet tos sąnaudos nėra naudingos. 

Elektros variklio ilgaamžiškumas labai daug priklauso nuo start/stop skaičiaus, labiau nei 

nuo darbo valandų skaičiaus. Šiai problemai išspręsti į šildymo sistemą buvo integruojamos 

akumuliacinės talpos, kad kažkiek išlygintų siurblio darbą. 

Tobulėjant technologijoms atsirado galimybė reguliuoti kompresoriaus sukimosi greitį jam 

veikiant. Panašiai kaip automobilyje yra skirtingos pavaros arba automatinė greičių dėžė. Tas 

įrenginys, kuris keičia kompresoriaus apsisukimo greitį, vadinamas inverteriu arba  dažnių keitikliu. 

Jo paskirtis yra keisti elektros srovės, paduodamos į kompresorių, parametrus taip, kad keistųsi 

apsisukimai. Tada kompresorius, ir tuo pačiu visas šilumos siurblys, gali veikti optimaliau. Užuot 

kiekvieną kartą stabdžius ir paleidus kompresorių, pagal poreikį galima keisti kompresoriaus 
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apsisukimus sumažinant stabdymų/paleidimų skaičių. Tokiu būdu kompresoriaus apsisukimai 

optimaliai pritaikomi prie poreikio ir start /stop skaičius mažėja, ilgėja kompresoriaus tarnavimo 

laikas. 

Išmani valdymo sistema priderina kompresoriaus tiekiamą galią prie pastato poreikių 

optimaliu būdu, didėja energijos sąnaudų efektyvumas, mažėja akumuliacinių talpų poreikis. 

Savaime suprantama, inverteris kainuoja papildomai. Pastaruoju metu start/stop siurblių 

populiarumas yra stipriai sumažėjęs, nes konkurencinę kovą jau  laimėjo šilumos siurbliai su 

kintamos galios kompresoriais, turinčiais dažnio keitiklius arba inverterius - vadinama įvairiai.  

Oras-vanduo rinkoje  start/stop šilumos siurblių praktiškai jau nėra, o geoterminių dar yra. 

Keičiant šildymo įrangą senesnės statybos pastatuose žinotina, kad šilumos siurbliui reikia 

didesnės elektros galios. Elektros galia reikalinga ne tik kompresoriui, lauko oro ventiliatoriui ir 

cirkuliaciniam vandens siurbliui, bet ir įmontuotiems elektriniams šildymo elementams. Jeigu 

kompresoriui reikia apie 2-4 kW galios, tai įmontuotam elektriniam šildymo elementui gali prireikti 

dar 3-6 kW galios. Papildomas elelektrinis šildymo elementas gali būti tūriniame karšto vandens 

šildytuve. Taigi, vien tik šilumos siurbliui gali prireikti iki  9-10 kW elektros galios. 

Tad tokiu atveju nedideli saulės moduliai gali būti labai naudingi. 

Šildymo įrangos specialistas sako, kad būna, jog šildymo sistemos pagrindinis agregatas 

kainuoja mažiau nei priedai, reikalingi šilumos energijos valdymui, taupymui, papildomiems 

šilumos gamybos prietaisams prijungti. Tačiau papildomos funkcijos naudingos efektyviam šilumos 

energijos naudojimui ir ilgainiui atsiperka. Tad įsirengiantiems naują šildymo sistemą jis pataria 

atsižvelgti į įrangos galimybes ne tik gaminti šilumą, bet ir efektyvų valdymą, integracijos su kitais 

prietaisais galimybę. 

Geoterminiai šilumos siurbliai 

Dėl paprastesnio įrengimo A++ klasės namuose populiarūs oras-vanduo šilumos siurbliai, 

tačiau, jei yra galimybė, visgi verta įsirengti geoterminį arba žemė-vanduo šilumos siurblį. Ypač, jei 

yra galimybė sumontuoti vertikalų giluminį gręžinį arba jei sklypo plotas pakankamas 

horizontaliam kolektoriui išvedžioti. Geoterminis šilumos siurblys ima šilumą iš žematemperatūrio 

energijos šaltinio (grunto), pakelia ją iki reikiamo lygio ir perduoda į šildymo sistemą. Kuo 

energijos šaltinio temperatūra aukštesnė, o šildymo sistemai reikalinga temperatūra žemesnė - tuo 

efektyvesnis yra šilumos siurblio darbas. 

Kuo geoterminiai šilumos siurbliai pranašesni už kitus? Pirmiausia efektyvumu, t.y., 

pagamina daugiau šilumos energijos nei kiti šilumos siurbliai, tuo pačiu kelia namo vertę. Ilgesnis 

jų tarnavimo laikas ir, kas labai svarbu vasarą - nemokamas patalpų vėsinimas. Vasarą iš patalpų 

paimta šiluma atiduodama tai aplinkai, iš kurios žiemą ji bus imama. Tiesa, geoterminio šilumos 

siurblio įrengimas sudėtingesnis. 

Lauko kolektorius geoterminiam šilumos siurbliui 

Pirmiausia grunte reikia įrengti geoterminio šilumos siurblio šilumokaitį - vertikalų arba 

horizontalų. Horizontalus paviršinis šilumokaitis arba kolektorius, įkasamas 1,5-2 m gylyje. 

Kolektoriaus vamzdelių kontūre vamzdynas gali būti lygiagretus, spiralinis ar dar kitoks, 

priklausomai nuo reikalingo vamzdyno ilgio, turimo ploto ir kt. 

 Horizontalus spiralinis kolektorius. 

Horizontalus kolektorius arba šilumokaitis naudoja per vasarą grunte sukaupiamą paviršinę 

saulės energiją, tad svarbu, kad kolektorius būtų įrengiamas pietinėje pusėje, kolektoriaus ploto 

negalima dengti plytelėmis ar asfaltu. 

Vertikalus šilumokaitis - tai giliame vertikaliame gręžinyje sumontuotas vamzdynas 

(bendraašis U formos, dvigubos U formos ar kt. formos), kuriuo išgaunama geoterminė energija. 

https://www.ekoklima.lt/sildymas/silumos-siurbliai-oras-vanduo/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/geoterminis-silumos-siurblys/
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Efektyvesnė yra vertikalaus giluminio gręžinio sistema, nes grunto temperatūra tam tikrame gylyje 

yra didesnė ir pastovi. 

Kad būtų žinomas geoterminiu šilumos siurbliu galimas išgauti šilumos energijos kiekis, 

reikia atlikti grunto tyrimą, nes vienokį saulės šilumos energijos kiekį generuos juodžemis, kitokį - 

molingas gruntas. Atliekant grunto tyrimą sužinomos ir galimybės apsirūpinti geros kokybės 

požeminiu vandeniu bei grunto galimybės aprūpinti pastatą šiluma. 

 
Galimi vertiklaus gręžinio sluoksniai ir šiluminės grąžos modeliavimas. 

Remiantis grunto tyrimo duomenimis, apskaičiuojamas šiluminio atsako testas - t.y., 

vertikalaus gręžinio gylis, horizontalaus kolektoriaus plotas, vamzdžių skersmuo, ilgis. Turint šiuos 

duomenis modeliuojamas geoterminis laukas, parengiamas geoterminės šildymo sistemos projektas. 

 Giluminio vertikalaus zondo įrengimui užtenka mažesnio 

sklypo ploto, tačiau įrengimo kaštai, lyginant su horizontaliu kolektoriumi, yra didesni. 
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Pagrindiniai kriterijai, lemiantys lauko šilumokaičio - kolektoriaus tipo pasirinkimą yra 

išgaunamos šiluminės energijos kiekis ir kolektoriaus ar gręžinio įrengimo kaina. Atliekant grunto 

tyrimą kartais randama požeminio vandens gysla, kurios vandens šiluma gali būti panaudojama kaip 

pastovios tenperatūros energijos šaltinis. Ypač toks būdas efektyvus, jei yra galimybė panaudotą 

vandenį išleisti į paviršinį vandens telkinį. 

Naujų technologijų šilumos siurbliai 

Geoterminio šilumos siurblio ir grindinio šildymo sistema yra kol kas švariausia, 

efektyviausia ir patogiausia šildymo sistema. Visų pirma todėl, kad naudojama atsinaujinanti 

energija, automatinis sistemos valdymas, sistema autonominė ir nepriklausoma. 

Iš geoterminių šilumos siurblių pirmiausia minėtini naujos kartos itin aukšto sezoninio 

efektyvumo (SCOP apie 5,5) NIBE S serijos šilumos siurbliai, automatiškai prisitaikantys prie namo 

šildymo poreikių ir turintys inverterinį kompresorių. Tai reiškia, kad, nustačius reikalingą dienos ir 

nakties patalpų temperatūrą, siurblio automatika savarankiškai koreguoja jo darbą ir palaiko 

nustatytą temperatūrą. Inverterinis kompresorius dirba ne įsijungdamas ir išsijungdamas, kaip 

būdavo senesnės kartos šilumos siurbliuose, o keisdamas apsisukimų greitį. Taip komperesorius, ir 

tuo pačiu visas šilumos siurblys, veikia optimaliu režimu, tuo pačiu tai reiškia mažesnes elektros 

energijos sąnaudas ir ilgesnį kompresoriaus tarnavimo laiką. 

 Švedijos kompanija NIBE yra didžiausia Europoje šilumos 

siurblių gamintoja, savo gaminiuose diegianti pačias naujausias technologijas. 

Yra įvairių NIBE geoterminių šilumos siurblių, pritaikytų įvairaus ploto pastatams, su 

integruotais karšto vandens šildytuvais arba be jų, vėsinimo funkcija taip pat integruojama arba yra 

siurblių be šios funkcijos. Pasirinkimas didelis. Dėl švediškos kokybės šio gamintojo prietaisai 

vertinami Skandinavijos šalyse, populiarūs daugelyje Europos šalių, neseniai NIBE įsigijo vieną iš 

Didžiosios Britanijos šilumos siurblių gamintojų. Svarbiausia tai, kad Lietuvoje yra oficialus šio 

gamintojo atstovas. UAB „Ekoklima" jau daugiau kaip dešimtmetį atstovauja NIBE prekės ženklą. 

Turi serviso tarnybą, tad iškilus menkiausiems nesklandumas yra kur ir kam paskambinti. Be to 

serviso meistrai gali stebėti šilumos siurblio darbą per atstumą, nustatyti reikiamą temperatūrinį 

režimą, jį reguliuoti ir koreguoti. Šiuolaikiniame gyvenime, kuriame tiek daug technologinių 

prietaisų, tai didelė parama. Beje, geoterminiam šilumos siurblio agregatui, montuojamam vidaus 

patalpose, skirtingai nuo oras-vanduo šilumos siurblio, kuris statomas lauke, praktiškai jokios 

priežiūros beveik nereikia. 

Šildymo sistemos valdymas 

Šildymo intensyvumo ir patalpų temperatūros valdymas galimas su automatine ir 

programuojama funkcija arba, jei norisi dar didesnio patogumo, šilumos kontrolę galima patikėti 

protingo namo sistemai. Jungiklių ir protingų namų sistemų centre „JUNG Vilnius" galima rasti  

sprendimą praktiškai bet kokio lygio, bet kurios paskirties pastatų šildymo valdymui. JUNG 

automatika skirta karšto vandens ir šildymo valdymui privačiuose namuose, daugiabučiuose, 

biuruose, gamybos patalpose ir kitur. 

„Pats paprasčiausias valdymo būdas yra rankiniu būdu pasukus termostato ratuką iki norimo 

lygio nustatyti radiatorių, grindinio, elektrinio ar kitokio tipo šildymo sistemos intensyvumą. 

Temperatūrai pasiekus numatytą, šildymas yra išjungiamas. Energija taupoma ir nustačius naktinį 

režimą. Toks sprendimas yra pakankamas tiesioginei funkcijai atlikti - šildymui valdyti, tačiau 

stokoja platesnio funkcionalumo ir patogumo bei modernios išvaizdos", - pastebi „JUNG Vilnius" 

vadovas Raimundas Skurdenis. 

https://www.ekoklima.lt/sildymas/geoterminis-silumos-siurblys/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/geoterminis-silumos-siurblys/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/geoterminis-silumos-siurblys/
https://www.ekoklima.lt/
https://www.jung.de/lt/788/produktai/technologijos/temperaturos-valdymas/
https://www.jung.de/lt/
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Siekiantiems didesnio komforto ir modernesnio dizaino, galima rinktis kompaktišką ir 

šiuolaikiškai atrodantį termostatą su jutikliniu ekranu. Automatinės šio termostato funkcijos yra 

užprogramuojamos vos keliais ekrano palietimais, tai ypač patogus sprendimas mėgstantiems visas 

funkcijas reguliuoti intuityviai. Radiatoriais bei grindimis cirkuliuojanti šiluma reguliuojama piršto 

prisilietimu kombinuojant režimus bei funkcijas. Temperatūra reguliuojama itin tiksliai: pavyzdžiui, 

termostatas iškarto fiksuoja, jei patalpoje atidaromas langas, ir šildymą automatiškai perjungia į 

apsaugos nuo šalčio temperatūrinį režimą. 

 JUNG rankinis termostatas ir termostatas su 

jutikliniu ekranu. 

Valdant šildymo sistemą - nesvarbu, ar šilumos šaltinis yra kieto kuro ar granulinis katilas  

(jeigu tik juose yra termostatiniai vožtuvai), ar šilumos siurblys, ar sistema grindinė ar radiatorinė, 

atsiranda galimybė reguliuoti temperatūrą atskirose patalpose, ne visą namą šildyti vienodai, 

padalinti jį į zonas, kurios skirtingai bus šildomos pagal poreikį, reguliuoti dienos ir nakties 

temperatūrą ir kitos komfortą kuriančios bei  šilumos energiją taupančios galimybės. 

Dar didesnės galimybės ir patogumas atsiranda naudojant išmanųjį termostatą. Išmanūs 

termostatai „žino", kada ir kur reikia šildyti ir kada šildymą išjungti ar sumažinti. Šie prietaisai gali 

automatiškai reguliuoti temperatūrą pagal žmonių buvimo vietą namuose. Kai kurie jų turi 

funkcijas, kurios gali įsidėmėti gyventojų įpročius ir automatiškai sureguliuoja sistemą, kada taupyti 

energiją. Kiti įrenginiai turi judesio jutiklius, kurie gali nustatyti, kada namuose yra žmonių ir 

atitinkamai sureguliuoti temperatūrą. Išmanusis prietaisas prisijungia prie belaidžio namų tinklo 

nuotoliniu būdu per išmaniojo telefono programą ir leidžia valdyti temperatūrą, taip pat 

programėlėje galima keisti termostato palaikomą temperatūrą. 

Išmanieji termostatai gali būti naudojami bet kurios šildymo sistemos valdymui, įskaitant 

šildymo katilą ir radiatorius. Tačiau esminis jų pranašumas  tas, kad jie leidžia kurti šildymo 

programas, kurios automatiškai valdo šildymo sistemą pagal nustatymus arba pagal temperatūros 

jutiklius. 

Vienas iš naujausių išmaniųjų termostatų yra gana paprastas naudoti, bet išmanus JUNG 

termostatas su patalpų temperatūros davikliu, valdomas išmaniuoju telefonu, planšete, kompiuteriu 

per Bluetooth Low Energy ryšį. Šildymas gali būti reguliuojamas savaitiniu režimu ir pagal datą bei 

laiką. Įdiegti šį valdymą labai paprasta - tereikia, kad šildymo įranga turėtų valdymo bloką. Ant 

sienos atskirai kaip jungiklis, arba prie elektros jungiklio ar kištukinio lizdo montuojamas lygiai 

tokio pat dizaino vos 45x45x25 mm dydžio daviklis, kuris uždengiamas dangteliu ir niekuo 

neiskiria nuo jungiklio ar rozetės. Atsisiuntus „JUNG Temperature Config" programėlę nustatomas 

reikalingas šildymo režimas - ir viskas. 

 JUNG išmaniojo termostato davikliai 

yra tokio pat dydžio ir tokio pat dizaino kaip jungikliai ar kištukiniai lizdai, juos galima 

montuoti viename bloke, dangtelių dizaino ir spalvų pasirinkimas net iš 96 spalvų. 
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Bent keli temperatūriniai režimai, atidėto įjungimo/išjungimo arba tam tikros temperatūros 

numatytu laiku parinkimas, galimybė su papildomu davikliu matuoti grindų temperatūrą - vos 

kelios išmanaus termostato galimybės. 

Grindinis šildymas ir jo reguliavimas 

Jau retai kas naujos statybos namuose naudoja radiatorius, nebent miegamuosiuose. Jeigu 

šilumos šaltinis yra šilumos siurblys, vienareikšmiai jam tinkamiausias yra žematemperatūris 

grindinis šildymas. 

Teigiamos grindinio šildymo pusės: komfortiškas, patogus eksploatuoti, nereikia gaišti laiko 

priežiūros darbams. Šiluma nuo grindų erdvėje pasiskirsto tolygiau, todėl mažiau jos eikvojama ir 

taip sutaupoma tai pačiai temperatūrai pasiekti. Tik su grindų šildymu galima užtikrinti komfortą, 

kai grindų paviršiuje yra 24 laipsniai C, o patalpos ore - 20 laipsnių C. 

Išvengiama šildymo prietaisų, neužgriozdinama kambarių erdvė. Tačiau grindinis šildymas 

pasižymi didele akumuliacine talpa: palyginti su kitais šildymo būdais grindys lėčiau įšyla, bet 

lėčiau ir atvėsta. 

Dėl inertiškumo greitai pakeisti patalpų temperatūros neįmanoma. Priklausomai nuo 

aplinkybių, ši savybė gali būti naudinga ir nelabai. 

Grindinis šildymas geriausiai tinka tokiose patalpose, kur nėra didelių langų ir staigių 

šilumos išsiskyrimų, t. y., pašalinių šilumos šaltinių, pavyzdžiui, židinio, orkaitės, patalpų 

neprišildo saulė ir pan. Jeigu yra papildomų šilumos šaltinių, tai patalpoje kurį laiką gali būti per 

karšta, nes grindinis šildymas jį išjungus taip greitai neatvės. Bus ne tik per karšta, bet ir veltui 

eikvojama šilumos energija. Šiuo atveju geroji grindinio šildymo savybė tampa neigiama. 

Kokia bebūtų šildymo sistema, atsiradus papildomam šilumos šaltiniui patalpoje 

temperatūra padidės. Todėl labai svarbu, kad patalpose būtų sumontuoti termostatai - 

termoreguliatoriai, kurie reikiamu momentu, pavyzdžiui, pakilus temperatūrai, išjungtų grindinį ar 

kitą patalpos šildymą, padidintų ar pažemintų temperatūrą nustatytu laiku ir pan. Renkantis 

termostatą svarbu neapsirikti, nes yra tokių, kurie tik vadinami termostatais. 

Yra paprasti termostatai ir termostatai su išankstinio nustatymo galimybėmis. Be pastarojo 

tikslus hidraulinis balansavimas neįmanomas. Vieni profesionaliausių rinkoje yra IMI Heimeier 

termostatai, kurių yra įvairių modelių, o tiksliausi yra su įmontuotais arba nuotoliniais jutikliais. 

 IMI Heimeier K serijos 

termostatinės galvutės. Dešinėje - termostatinė galvutė su nuotoliniu jutikliu. Skysčio 

pripildytas jutiklis užtikrina kontrolės tikslumą ir temperatūros valdymą. 

IMI Heimeier termostatinių galvučių su nuotoliniais jutikliais temperatūrai jautraus skysčio 

dalis yra ne pačioje galvutėje, o nuotoliniame jutiklyje. Skystis per kapiliarinį vamzdelį veikia 

gofruotą vamzdelį galvutėje. 

Visuose IMI Heimeier K serijos termostatuose yra du vidiniai energijos taupymo ribotuvai, 

vienos temperatūros arba maksimalios ir minimalios temperatūros ribojimas. Temperatūros vertės 

ribojamos dviejose kraštinėse padėtyse ir gali būti blokuojamos su ribojimo kaišteliais. Apribojus 

arba užblokavus nustatymą, galima nustatyti minimalią ir maksimalią temperatūrą, o tai padeda 

sumažinti šildymo išlaidas. Didelė paleidimo jėga ir stipri spyruoklė užtikrina, kad vasarą 

nenaudojamas vožtuvas neužsikemša. M30 x 1,5 jungtis, kuri niekada nebuvo pakeista, užtikrina, 

kad kiekvienas IMI Heimeier termostatas tinka visiems per daugelį metų pagamintiems vožtuvams. 

Šildymo sistemos projektas - būtinybė 

Statantys namą dažniausiai mano, jog žino viską apie šildymo sistemą, nes analogišką 

įsirengė draugas ar pažįstamas. Atseit, reikia tik nusipirkti įrangą ir ją pajungti. Tačiau šildymo 

įrangos kokybė, funkcionalumas tobulėja labai greitai ir realybė ne visai tokia. 
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Norint įsirengti optimalią šildymo sistemą pirmiausia būtina parengti projektą. Šildymo 

sistemų projektuotojams reikia duomenų apie namo šilumos nuostolius arba sienų, stogo, langų, 

durų šiluminę varžą. Esamiems šilumos nuostoliams kompensuoti skaičiuojamas reikalingas 

šilumos poreikis kilovatais, nustatomas energijos poreikis karštam vandeniui paruošti, 

išanalizuojama, kokiems parametrams esant efektyviausiai naudojama energija, nustatoma 

rezervinė galia ir t.t. 

Pagal STR'ą šilumos poreikis turi būti nustatomas skaičiuojant lauko temperatūrą žiemą -22 

laipsniai šalčio, viduje +20 laipsnių šilumos. 

Šildymo sistemos projektas - būtina ir nediskutuotina namo projekto dalis, kurios, deja, arba 

nebūna, arba į ją nekreipiamas dėmesys ir pasitikima kaimyno, draugo įsirengta sistema. „Jeigu 

parengti projektą nėra galimybės, reiktų bent darbo brėžinio ar šildymo sistemos schemos, pagal 

kurią galima būtų atsekti, ar nebuvo padaryta klaidų instaliuojant ar montuojant įrangą", - teigia 

šildymo sistemų specialistai. 

Kitas momentas - atsakyti sau į klausimą, kodėl renkuosi tą ar kitą energijos rūšį bei 

sistemą: dėl taupumo, patogumo, prestižo, populiarumo? 

Pavyzdžiui, Vokietijoje kieto kuro katilus renkasi žmonės, kurie turi nuosavo miško ir žino, 

kad visada turės malkų. Tokiu atveju į kieto kuro katilo sistemą integruoja akumuliacinę talpą, 

valdymą, kartais ir saulės baterijas ar kolektorius. Taip taupymas derinamas su patogumu. 

Labai atsakingai reikia rinktis sistemų instaliuotojus, ypač naujesnių technologijų įrangos. 

Toli gražu ne visi perpratę vienos ar kitos sistemos subtilybes. „Tenka matyti, jog vienodo ploto 

namuose instaliuotos geoterminio šildymo sistemos eksploatacija viename name kainuoja visai 

nedaug, kitame - daug brangiau. Netikiu, jog pastarajojo gyventojai atidarę langus leidžia šilumą į 

lauką. Dažniausiai pasitaikantys geoterminio šildymo sistemos trūkumai - per mažas vamzdynas 

lauke arba per maža šilumos siurblio galia", - pastebi specialistas. 

Šildymo įrangai nustatoma rezervinė galia. Ji reikalinga tam, jog esant sąlygoms, kurios 

buvo priimtos skaičiuojant, įranga turėtų galimybę atvėsti, ją galima būtų aptarnauti, o patalpose 

išliktų šilta. Apskaičiuoti rezervinę galią būtina, kitaip, išjungus sistemą ir atšalus patalpų orui, 

užšals visa sistema, bus didžiuliai nuostoliai. 

Klimato kaitos pokyčiai reiškia ir didelius temperatūros svyravimus. Tad lengvabūdiškai 

pasikliauti apytiksliu šildymo įrangos galios nustatymu, neva tinkančiu visiems pastatams (kartais 

dar patikslinama -  naujiems), negalima. Kas tokiu atveju atsakys už įvykusią avariją? Jokiu būdu 

negalima pamiršti rezervinės galios, kuri skirtinguose pastatuose bus skirtinga. 

Specialistas sako, jog pastaruoju metu pastebėjęs tendenciją mažinti šildymo prietaisų galią. 

Bet kas garantuoja, kad visą žiemą bus pliusinė ar jai artima temperatūra, kad nebus dviejų naktų, 

kai temperatūra kris iki -30 laipsnių? Tokiais ekstremaliais atvejais avarinės tarnybos ar sistemų 

montuotojai sulaukia daugybės skambučių. „Pirmiausia prašome parodyti šildymo sistemos 

projektą, bet dažniausiai jo nebūna. Tada apgraibomis ieškome sistemos gedimo priežasčių", - 

pasakoja šildymo sistemų specialistas. 

Beveik visi šiluminės technikos gamintojų atstovai, inžinieriai šilumininkai gali parengti ir 

rengia šildymo sistemos projektus. Šildymo sistemos projektas yra būtina sąlyga tiek efektyvumui 

pasiekti, tiek taupant energiją bei pinigus. 

„Nedarykite klaidos rinkdamiesi ne įrenginį, reikalingą jūsų namui, bet jo kainą", - perspėja 

specialistas. 

ASA.LT  informacija, parengta bendradarbiaujant su „JUNG Vilnius" 

 

 


