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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-976/701 

2022-11-10/2022-11-14 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-976/701-I-1 priede pateikiama: 

• VERT 2022-11-10 pranešimas. VERT patvirtino UAB „Baltpool“ Energijos išteklių biržos 

reglamento pakeitimus, TN: tn, 

o UAB „Baltpool“ Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimai, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-I-1-1 

priedas 2022-11-14.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-976/701-I-2 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1086 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 192 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 

NR. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 721, 751 STRAIPSNIŲ IR 

VIENUOLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 

463 IR 721 STRAIPSNIAIS IR 711 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 

NR. VIII-1881 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-627 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 192 ir 21 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 

17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 721, 751 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo 

pakeitimo, Įstatymo papildymo 463 ir 721 straipsniais ir 711 straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 31 straipsnio pakeitimo įstatymo 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-976/701-I-2-1 priedas 2022-11-14.zip). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-976/701-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2022-11-11 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo, TN: tn, 

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

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

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

administratorių, žyma:IS-976/701-II-1-1 priedas 2022-11-14.zip). 

 

Šio skyriaus IS-976/701-II-2 priede pateikiama:  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/vert-patvirtino-uab-baltpool-energijos-istekliu-birzos-reglamento-pakeitimus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/vert-patvirtino-uab-baltpool-energijos-istekliu-birzos-reglamento-pakeitimus.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8877dec0602f11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8877dec0602f11edbc04912defe897d1
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-11/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-11/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
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• AB „Šiaulių energija“ 2022-11-08 raštas VERT Nr. SD-2912 DĖL PASTABŲ 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 22 D. 

NUTARIMO NR. O3-107 „DĖL KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR 

ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ATSKYRIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO PROJEKTUI, TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-976/701-II-3 priede pateikiama:  

• AM 2022-11-09 teikimas LRV Nr. (14)-D8(E)- 22-12370(2) dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų 

didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

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

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-II-3-1 priedas 2022-11-

14.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-976/701-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2022-11-11 informacija. Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainos, su 9 proc. PVM 

nuo 2022-11-01, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-976/701-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-11-08 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn; 

• Baltpool 2022-11-08 pranešimai. Biržos prekybos syayistika 2022_spalis, TN: tn, 

• Baltpool 2022-11-10 pranešimas. Dėl šilumos supirkimo aukciono 2022 m. gruodžio mėn. 

datos nukėlimo TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-976/701-III-3 priede pateikiama  

• 2022 m. lapkričio 9 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio darbotvarkė, TN:, 

tn, 

• Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstys daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) klausimą, 2022 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai, TN:, tn,  

• APVA 2022-11-11 pranešimas. MAŽOJI RENOVACIJA: PARAIŠKŲ GAUTA UŽ 2,3 

MLN. EURŲ, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-976/701-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2022-11-08 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas 

energija“, TN: tn, 

• VERT 2022-11-10 pranešimas. Pranešimas apie vienašališką sutarties nutraukimą gali būti 

pateikiamas ir el. paštu, TN: tn, 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/11/221108_Siauliu-pastabos.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/226ed4f0603711ed9df7cabc9fe34d2f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/226ed4f0603711ed9df7cabc9fe34d2f
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/silumos-kainu-statistika/silumos-kainos.aspx
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=4496590&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-spalis/
https://www.baltpool.eu/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=21161
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=282793
https://www.apva.lt/mazoji-renovacija-paraisku-gauta-uz-23-mln-euru/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-08/vert-isnagrinejo-ginca-tarp-vartotojo-ir-uab-perlas-energija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/pranesimas-apie-vienasaliska-sutarties-nutraukima-gali-buti-pateikiamas-ir-el--pastu.aspx
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Šio skyriaus IS-976/701-III-5 priede pateikiama  

• EM 2022-11-10 raštas/atsakymas LŠTA, AM Nr. (22.2-24 Mr)3-2039 DĖL PAGRINDIMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMUI, TN: tn,  

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-976/701-IV-1 priede pateikiama:  

• LEA 2022-11-09 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ, TN: tn, 

o LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2022 m. lapkričio 4 - 10 d. TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-IV-1-1 

priedas 2022-11-14.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-976/701-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2022-11-07 pranešimas. COP27: kaip klimato kaitos įsipareigojimus paversti 

veiksmais, TN: tn, 

• AM 2022-11-08 pranešimas. S. Gentvilas COP27: Lietuva galėtų būti žaliojo vandenilio 

vartais į Europą, TN: tn, 

• AM 2022-11-08 pranešimas. S. Gentvilas COP27: Europa gali pasiūlyti pasauliui patirtį ir 

technologijas kovai su klimato kaita, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-976/701-IV-3 priede pateikiama 

• 10 VIPA DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS METŲ: TŪKSTANTIS DAUGIABUČIŲ, 

TRANSFORMAVUSIŲ MIESTŲ VEIDUS IR GYVENIMŲ KOKYBĘ, Reklama 

publikuota: 2022-11-08 www.vz.lt,, TN: tn, 

• Šiaulių bankas: išaugus energijos kainoms gyventojai skuba renovuoti būstą, ELTA 2022 m. 

lapkričio 7 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• ŠILDYMO SĄSKAITOS GALI BŪTI MAŽESNĖS PENKTADALIU: GYVENTOJAMS 

REIKIA APSISPRĘSTI, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2022 m. lapkričio 10 d. 

www.delfi.lt, TN: tn, https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=91714027. 

• TEISININKAS ATSAKO: KOKIAS SĄLYGAS REIKIA ATITIKTI, NORINT GAUTI 

KOMPENSACIJĄ UŽ ŠILDYMĄ? 2022 m. lapkričio 7 d. Jonė Sabaitienė www.delfi.lt, 

TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-976/701-IV-4 priede pateikiama 

• LRV 2022-11-09 pranešimas. Vyriausybė siūlo mažinti garantinio tiekimo kainą 

gyventojams bei griežtinti nepriklausomų elektros tiekėjų priežiūrą, TN: tn, 

• DRASTIŠKAS TAUPYMAS EUROPOS ŠALYSE EKSPERTAMS KELIA ABEJONIŲ: 

DU SPRENDIMAI ITIN NETINKAMI LIETUVAI, Elžbieta Kriaučiūnaitė, 

www.DELFI.lt, 2022 m. lapkričio 9 d., TN: tn, 

• NETOBULOS EUROPOS GALIMYBĖS PERTVARKYTI ENERGIJOS RINKAS: 

KOKIŲ PRIEMONIŲ GALI IMTIS, Josefine Fokuhl, Todd Gillespie, Bloomberg 2022 m. 

lapkričio 7 d. www.delfi.lt, TN: tn,. 

 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/11/221110_EM_atsak_i-90_LSTA-del-viesojo-intereso-imoniu-SPT-2.docx
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima21/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima21/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/cop27-kaip-klimato-kaitos-isipareigojimus-paversti-veiksmais
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-cop27-lietuva-galetu-buti-zaliojo-vandenilio-vartais-i-europa
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-cop27-europa-gali-pasiulyti-pasauliui-patirti-ir-technologijas-kovai-su-klimato-kaita
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2022/11/08/10-vipa-daugiabuciu-renovacijos-metu-tukstantis-daugiabuciu-transformavusiu-miestu-veidus-ir-gyvenimu-kokybe
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/siauliu-bankas-isaugus-energijos-kainoms-gyventojai-skuba-renovuoti-busta.d?id=91677431
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=91714027
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/gyvenimas-visuomene/teisininkas-atsako-kokias-salygas-reikia-atitikti-norint-gauti-kompensacija-uz-sildyma.d?id=91658411
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-siulo-mazinti-garantinio-tiekimo-kaina-gyventojams-bei-grieztinti-nepriklausomu-elektros-tiekeju-prieziura
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/projektai/sutaupyk/taupymo-aktualijos/drastiskas-taupymas-europos-salyse-ekspertams-kelia-abejoniu-du-sprendimai-itin-netinkami-lietuvai.d?id=91521293
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/netobulos-europos-galimybes-pertvarkyti-energijos-rinkas-kokiu-priemoniu-gali-imtis.d?id=91658217
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V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-976/701-V-1 priede pateikiama 

• EM 2022-11-1 Nr. (19.2-26E)3-2042 KVIETIMAS Į LIETUVOS ŠILUMOS IR 

VĖSUMOS POTENCIALO ĮVERTINIMO STUDIJOS PRISTATYMĄ, TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-976/701-V-2 priede pateikiama 

• AM 2022-11-09 pranešimas. Pristatoma apibendrintos Lietuvos aplinkos būklės ir jos 

pokyčių ataskaita, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-976/701-V-3 priede pateikiama 

• BALTIJOS ENERGETIKOS forumas 2022, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-976/701-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA pasitarimo 2022-11-10 apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-976/701-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-11-28 pirmadienio webinaras_Artakija+Danfoss _ŠP eksploatacijos 

įtaka suvartojimui ir įrangos ilgaamžiškumui, 

• LŠTA INFO. 2022-11-14_LŠTA pirmadienio webinaras_GeoFly_thermal inspection 

possibilities for pipelines, 

o Pranešimo „Geofly thermal inspection” santrauka (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-VI-2-1 priedas 2022-11-14.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-976/701-VI-3 priede pateikiama 

• Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down a framework to accelerate the 

deployment of renewable energy, TN: tn, (titulinis), 

o Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down a framework to accelerate the 

deployment of renewable energy, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-VI-3-1 priedas 2022-11-14.pdf). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/11/221110_EM_KVIETIMAS-I-STUDIJOS-PRISTATYMA.docx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pristatoma-apibendrintos-lietuvos-aplinkos-bukles-ir-jos-pokyciu-ataskaita
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)591&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)591&lang=en
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IS-976/701-I-1 priedas 
 

VERT 2022-11-10 pranešimas. VERT patvirtino UAB „Baltpool“ Energijos išteklių biržos 

reglamento pakeitimus  

TN: tn,  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino energijos išteklių biržos 

operatoriaus UAB „Baltpool“ parengtus Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimus. 

UAB „Baltpool“ (Operatorius) yra licencijuotas Lietuvos energijos išteklių biržos 

operatorius, kuris organizuoja prekybą Lietuvos energijos išteklių biržoje ir suteikia galimybę 

biržos dalyviams naudotis biržos elektronine prekybos sistema, skirta prekiauti biokuru ir 

pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais. 

UAB „Baltpool“, atsižvelgdama į situaciją biokuro rinkoje ir biržoje dalyvaujančių biokuro 

rinkos dalyvių poreikius, pastabas bei pasiūlymus, įvertino poreikį keisti bei papildyti reglamento 

nuostatas ir kreipėsi į VERT dėl reglamento pakeitimo. 

Reglamente atlikti esminiai pakeitimai: 

• Mažinamas pavedimo pateikimo užtikrinimo priemonių dydis; 

• Numatyta, kad maksimali galimų pritaikyti nuolaidų suma dėl pristatyto biokuro 

neatitikties taikomiems kokybės reikalavimams negali viršyti 70 proc. (šiuo metu gali 

būti taikoma nuolaida iki 100 proc.); 

• Numatoma teisė biržos operatoriui duoti dalyviui nurodymus ar įpareigojimus kontrolės 

tikslu iš kiekvienos transporto priemonės formuoti papildomus ėminius, kurie privalo 

būti plombuojami, pasirašyti pardavėjo ir pirkėjo arba jų atstovų, ir saugoti juos 

nustatytą terminą; 

• Atsižvelgiant į išreikštą pirkėjų susirūpinimą, kad nepavykus įsigyti kuro už pateiktame 

pavedime nurodytą kainą, kyla iššūkių apsirūpinti biokuru artimiausiam laikotarpiui, 

pirkėjui suteikiama teisė pasibaigus aukciono etapui per pretenzijų pateikimo laikotarpį, 

kreiptis į Operatorių su prašymu iki 10 proc. padidinti einamosios kalendorinės savaitės 

pristatymo laikotarpio pavedimų kainą. Tokie pakeisti pavedimai būtų vykdomi po to, 

kai pagal reglamentą yra įvykdomi visi aukciono etapo metu pateikti pavedimai; 

▪ Numatyta, kad dėl biržoje sudarytų sandorių finansavimo ir reikalavimų, kylančių 

iš biržoje sudarytų sandorių vykdymo, perleidimo atveju priešpriešinių vienarūšių 

reikalavimų įskaitymui taikytinos nustatytos išimtys; 

▪ Numatyta, kad pardavėjams pradėjus tinkamai vykdyti biokuro 

pirkimo‒pardavimo sandorius, užtikrinimo priemonių dalis būtų atlaisvinta 

pristatyto kuro verte; 

▪ Biržos dalyvio turimo piniginio reikalavimo, kylančio iš biržoje sudaryto biokuro 

pirkimo‒ pardavimo sandorio, perleidimo atveju (pvz., dėl dalyvio sudarytos 

faktoringo sutarties) kartu su pagrindiniu piniginiu reikalavimu perleidus ir teisę į 

užtikrinimo priemonių panaudojimą reglamento nustatyta tvarka, reikalavimo 

įgijėjui mutatis mutandis taikoma reglamente nustatyta užtikrinimo priemonių 

panaudojimo tvarka. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-11-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. 
______ 

 

UAB „Baltpool“ Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimfi, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-I-1-1 priedas 2022-11-14.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/vert-patvirtino-uab-baltpool-energijos-istekliu-birzos-reglamento-pakeitimus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-11-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/vert-patvirtino-uab-baltpool-energijos-istekliu-birzos-reglamento-pakeitimus.aspx
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IS-976/701-I-2 priedas 

 

TN: tn,  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 192 IR 21 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 721, 

751 STRAIPSNIŲ IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 463 IR 721 STRAIPSNIAIS IR 711 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-627 31 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SEIMUI  

 

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. 1086 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 192 ir 21 straipsnių 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 

17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 721, 751 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 

Įstatymo papildymo 463 ir 721 straipsniais ir 711 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 

31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui. 

2. Atsižvelgdama į tai, kad dėl susidariusios situacijos tarptautinėse ir regioninėse 

energijos išteklių rinkose būtina skubiai pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą, siekiant 

užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, ir į tai, kad Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba turės skubos tvarka priimti sprendimus dėl keičiamų Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 1 ir 71 dalies nuostatų įgyvendinimo, prašyti Lietuvos 

Respublikos Seimą nurodytus įstatymų projektus svarstyti skubos tvarka.  

3. Įgalioti energetikos ministrą Dainių Kreivį, o jam negalint dalyvauti – energetikos 

viceministrę Ingą Žilienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus 

įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu energetikos viceministrė Inga Žilienė negali 

dalyvauti, Vyriausybei atstovauja energetikos viceministras Albinas Zananavičius. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

_______ 

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 192 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 

69, 71, 721, 751 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 463 

ir 721 straipsniais ir 711 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8877dec0602f11edbc04912defe897d1
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elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 31 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 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-976/701-I-2-1 priedas 2022-11-14.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8877dec0602f11edbc04912defe897d1
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IS-976/701-II-1 priedas 

 

VERT 2022-11-11 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo  

TN: tn,  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus 

siųskite iki lapkričio 14 d. 

VERT primena, kad Supirkimo tvarkos projektą, kuriame buvo siūlomas patobulintas 

elektros energijos įsigijimo rinkos kainos nustatymo modelis, viešajai konsultacijai jau skelbė 2022 

m. rugsėjo mėnesį ir svarstė 2022 m. rugsėjo 13 d. posėdyje, tačiau posėdžio metu dalyviai prašė 

skirti papildomo laiko įvertinti VERT siūlomą elektros energijos kainos nustatymo formulę ir ši 

nebuvo patvirtinta. 

Projekto tikslas – pakoreguoti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti 

naudojamą elektros energijos įsigijimo rinkos kainos nustatymą, kad palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos tiksliau atspindėtų patiriamus faktinius kaštus. 

Esminis pakeitimas:  

• Projekte numatytas papildymas ‒ elektros energijos technologinėms reikmėms kaina 

koreguojama susidariusiu praėjusio mėnesio skirtumu tarp faktinės paskutinės Nordpool 

biržos skelbiamos mėnesinės kainos „LT“ zonoje ir praėjusį mėnesį šilumos gamybos 

palyginamųjų sąnaudų skaičiavimuose taikytos elektros energijos įsigijimo rinkos kainos, 

siekiant kompensuoti galimas prognozavimo paklaidas.  

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

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

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų 

projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-

08223 arba faksu (8 5) 213 5270. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

_______ 

 

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

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-II-1-1 

priedas 2022-11-14.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-11/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c5b2ca8260fb11ed9df7cabc9fe34d2f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ec5a4c84-4bc7-4ba8-9fc8-ceb6a29512ee
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c5b2ca8260fb11ed9df7cabc9fe34d2f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ec5a4c84-4bc7-4ba8-9fc8-ceb6a29512ee
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-11/viesoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
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IS-976/701-II-2 priedas 
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IS-976/701-II-3 priedas 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžet inė  įsta iga ,  A. Jakšto  g . 4 /9 ,  LT -01105  Vilnius, 

t el .  8  626  22  252 ,  e l.  p. info@am.lt ,  http:/ /www.am.lrv lt .  

Duom enys kaupiami ir  saugomi Juridinių asmenų reg istre , kodas 188602370  

 

TN: tn,  
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  
 

 

 

 2022-11-09 Nr. (14)-D8(E)- 22-12370(2) 

Į    

 

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 

 

 

 

Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios 

mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas). 

Projekto tikslas 

Projektu siekiama paspartinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimą ir efektyviai paskirstyti valstybės biudžeto lėšas daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti), nes finansavimo galimybės yra ribotos. 

Sprendžiama problema 

Dėl riboto biudžeto ir padidėjusių statybos darbų ir medžiagų kainų atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planai dažnai tikslinami, išaugo projektų vertė, nepavyksta nupirkti 

projektavimo paslaugų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų, todėl 

projektai per nustatytus terminus neįgyvendinami. 

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis 

2022 m. birželio 30 d. Seimui priėmus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), buvo 

sudaryta galimybė Vyriausybei nustatyti konkrečius valstybės paramos dydžius (pvz., 30 % 

investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, 

kompensavimas) ir kiekybinę jų išraišką procentais įvairioms paramos priemonėms. Atsižvelgus į 

tai, kad Įstatymo 4 punkte nustatytas maksimalus energinio efektyvumo didinimo priemonėms 

skiriamas valstybės paramos dydis, Vyriausybei suteikta galimybė lanksčiai reaguoti į valstybės 

ekonominius, finansinius pajėgumus ir jų pokyčius, technologinę pažangą, energijos išteklių kainos 

pokyčius, poreikį siekti ambicingesnių klimato kaitos mažinimo tikslų ir diferencijuoti valstybės 

paramos intensyvumą orientuojantis į efektyviausių priemonių ar projektų įgyvendinimą.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, dėl statybinių medžiagų, gaminių kainų, 

vidutinio darbo užmokesčio didėjimo per metus (2022 m. rugsėjį, palyginti su 2021 m. rugsėju) 
 

1 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R097#/ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/226ed4f0603711ed9df7cabc9fe34d2f
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statybos sąnaudų elementų (žr. išnašą1) kainos padidėjo 20 proc. Būtina turimomis lėšomis 

atnaujinti daugiau (modernizuoti) daugiabučių namų, o šį tikslą galima pasiekti tik nustačius tam 

tikrus kriterijus (pavyzdžiui, pasiekti aukštesnę energinio naudingumo klasę), kurie tiesiogiai turės 

įtakos skiriamam valstybės paramos dydžiui.  

Kita Įstatymą įgyvendinanti nuostata suteikia Vyriausybei galimybę nustatyti įvairius 

valstybės paramos mokėjimo būdus: avansinio mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo ir (ar) 

kompensavimo. 

Sprendimo priemonės 

Projektu siūloma: 

1. Išplėsti valstybės paramos mokėjimo būdų sąrašą ir taikyti įvairius mokėjimo būdus: 

avansinio mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo ir (ar) kompensavimo.  

2. Papildyti projektą nauja avanso mokėjimo tvarka, nurodyta 2.31 papunktyje.  

Siūloma, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra (toliau – Agentūra) projekto administratoriaus prašymu galėtų priimti sprendimą ir suteikti 

butų ir kitų patalpų savininkams avansą Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės) IV–VI skyriuose nurodytoms išlaidoms apmokėti. Avansas 

suteikiamas ir apskaičiuojamas nuo projekto ar jo dalies parengimo, projekto įgyvendinimo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidų sumos pateikus Agentūros 

nustatytos formos prašymą. Pirmiausia būtų teikiamas 30 procentų dydžio avansas pasirašius 

Valstybės paramos sutartį, antroji ir trečioji dalys, po 30 procentų dydžio, būtų teikiamos tik 

pateikus dokumentus, įrodančius, kad suteiktas avansas yra išnaudotas arba likusios išmokėto 

avanso dalies nepakanka patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti, likutis taip pat galės būti 

išmokamas avanso būdu. 

Avansinis mokėjimas sumažins administracinę naštą, nes prašymų apmokėti sąskaitas 

sumažėtų apie 80 procentų. 

3. Taisyklių 71 punkte nustatyti valstybės paramos teikimo sąlygas, pagal kurias 2022–2023 

metų projektų kvietimams valstybės parama teikiama kompensuojant 30 procentų investicijų, 

tenkančių Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa),  priede nurodytoms 

energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio 

naudingumo klasė ir nekompensuojama, jeigu pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė. 

Tokios valstybės paramos teikimo sąlygos sudarys galimybę turimomis lėšomis atnaujinti 

(modernizuoti) kuo daugiau daugiabučių namų ir sutaupyti kuo daugiau energijos išteklių. 

4. Patikslinti, kokios priemonės finansuojamos, kai įgyvendinant projektą daugiabučiame 

name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami 

balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių 

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, įtraukiant ir karšto vandens sistemas. Siūloma šių priemonių 

įgyvendinimo subsidijos dydį padidinti nuo 10 iki 20 procentų, tačiau nekompensuojama, jeigu 

pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė. 

5. Taisyklių 24 punkte nustatyti, kad paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir 

perdavimo aktas turi būti ne mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus 

statybos rangos darbus pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Statybos įstatyme 

nustatyta tvarka Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymas, siūloma papildyti kita šio dokumento alternatyva. Tai galėtų būti 

Projekto administratoriaus ir rangovo susitarimas, kad pagal statybos rangos sutartį garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui sulaikoma 5 procentų statybos rangos darbų vertės 

suma, kuria užtikrinamas dėl statybos rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmus 3 

statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimas statytojui. Sulaikoma 5 procentų 

statybos rangos darbų vertės suma turi būti laikoma kaupiamųjų lėšų sąskaitoje. Šios piniginės lėšos 
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gali būti naudojamos tik garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. Projekto administratorius arba daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objekto valdytojas privalo grąžinti sulaikytą 5 procentų statybos rangos darbų 

vertės sumą statybos rangovui, kai šis Statybos įstatyme nustatyta tvarka pateikia kitą dokumentą, 

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas, arba sueina pirmi 3 statinio 

garantinio termino metai ir per šį laikotarpį statybos rangovas tinkamai įvykdė garantinio 

laikotarpio prievoles. 

Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir 

perdavimo aktą, naudojant lengvatinio kredito lėšas, gali būti tiesiogiai apmokama daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba Projekto administratoriui, jeigu finansuotojui, 

kreipiantis dėl lengvatinio kredito išmokėjimo, kartu su šiame punkte nurodytu paskutiniu atliktų 

darbų priėmimo perdavimo aktu pateikiamas Projekto administratoriaus ir statybos rangovo 

susitarimas, kad pagal statybos rangos sutartį garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 

užtikrinimas vykdomas sulaikant 5 procentų statybos rangos darbų vertės sumą.  

Atsižvelgus į tai, siūloma papildyti ir 95 punktą, nustatant, kad, įgyvendinus projektą ir 

gavus valstybės paramą, Projekto administratorius ne vėliau kaip per 25 darbo dienas butų ir kitų 

patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto 

įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines 

projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų 

paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, gautas lėšas iš paslaugų ar rangos darbų tiekėjų už 

paslaugų ar rangos darbų sutartyse nustatytų sąlygų nevykdymą, taip pat informacija apie garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka statybos 

rangovo pateiktą dokumentą arba sulaikytą 5 procentų statybos rangos darbų vertės sumą (nurodant, 

kam šios piniginės lėšos pervestos), kuri gali būti naudojama tik garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymui užtikrinti Statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka). Šiame punkte nustatyta 

pareiga Projekto administratoriui pateikti butų ir kitų patalpų savininkams nustatytos apimties 

ataskaitą apie įgyvendintą projektą, jeigu ji rengiama po šio punkto įsigaliojimo dienos. 

6. Numatyti, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai rengiami 

ir teikiami Agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). 

Taisyklių IV, V, VI, VII,VIII skyriuose nurodyti prašymai, kurie teikiami Agentūrai, Valstybės 

paramos teikimo sutartys ir kiti su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) projektų 

įgyvendinimu susiję dokumentai pildomi, teikiami ir pasirašomi APVIS. Dėl to sutrumpės 

investicinių planų rengimo laikas. 

7. Atsižvelgus į tai, kad Projekto administratoriai ir (ar) butų ar kitų patalpų savininkai, 

vykdantys ūkinę veiklą, dažniausiai neturi galimybės per 3 mėnesius pervesti Agentūrai išmokėtų ir 

(ar) permokėtų lėšų, siūloma 97 punkte nustatyti galimybę lėšas grąžinti dalimis, bet ne ilgiau kaip 

per 2 metus.  

8. Numatyti, kad valstybės parama būtų teikiama ne tik investicijų planams parengti, bet ir 

jiems tikslinti su 39.1 papunktyje nustatyta sąlyga, jeigu investicijų planas tikslinamas numatant 

įgyvendinti projektą, kurio energinio efektyvumo klasė būtų aukštesnė nei B, išskyrus atvejį, jeigu 

investicijų plane, viename iš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų, numatyta pasiekti 

aukštesnę nei B energinio naudingumo klasę. 

Įgyvendinimo sąnaudos 

Valstybės parama projektui administruoti teikiama tam numatytomis ES fondų lėšomis. 

Papildomų lėšų skirti nereikės. 

Nauda 

Priėmus teikiamą projektą, būtų sudaromos sąlygos veiksmingiau ir greičiau įgyvendinti 

pastatų renovacijos procesą, rečiau vykdyti apmokėjimus, teikti projekto administravimo, projekto 

ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės paslaugas. 

Šie pasiūlymai prisidėtų prie Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, kuriai Vyriausybė 

pritarė 2021 m. kovo 31 d., įgyvendinimo. 
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Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 1999 m. 

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

įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos 

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

Nutarimų projektuose nėra naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Priėmus projektą, reikės pakeisti tris teisės aktus: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2015 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. D1-267 „Dėl paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį 

namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr.  D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Suinteresuotų asmenų įtraukimas 

Projektas prisideda prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 

kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.5 papunktyje numatyto 

tikslo „Renovacijos banga – 1 000 renovuotų daugiabučių per metus“ įgyvendinimo. 

Projektas skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS, reg. Nr.  22-12370). Konsultacijos su visuomene vyko 2022 m. rugsėjo 23 d. 

Aplinkos ministerija diskutuoti dėl planuojamų projekto pakeitimų pakvietė visas suinteresuotas 

puses.  

Projektas teiktas derinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, APVA, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai, 

VšĮ CPO LT, Lietuvos Respublikos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, 

Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos statybininkų asociacijai, UAB Viešųjų investicijų 

plėtros agentūrai, Šiaulių bankui, Europos investicijų banko atstovybei Lietuvoje, Savivaldybių 

komunalinių įmonių asociacijai, Lietuvos respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams, 

Nacionalinei pastatų administratorių asociacijai, asociacijai „Lietuvos butų ūkis“, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos tarybai. 

Aplinkos ministerija atsižvelgė į gautas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Energetikos 

ministerijos, Finansų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, APVA, UAB Viešųjų investicijų 

plėtros agentūros, Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, UAB Viešųjų 

investicijų plėtros agentūra, APVA ir dalį Teisingumo ministerijos pastabų. Projektą be pastabų 

suderino su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. 

Išvadų dėl projekto nepateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Konkurencijos taryba, 

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, VšĮ CPO, Lietuvos statybininkų asociacija, Savivaldybių 

komunalinių įmonių asociacija, Šiaulių bankas, Europos investicijų banko atstovybė Lietuvoje, 

Nacionalinė pastatų administratorių asociacija, asociacija „Lietuvos butų ūkis“. 

Teisingumo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Akmenės rajono savivaldybės 

pastabos, į kurias Aplinkos ministerija neatsižvelgė, pateiktos derinimo pažymoje. 

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

(vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98 137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) patarėja Živilė 

Liberienė (tel. 8 677 55 774, el. p. zivile.liberiene@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 11 lapų. 

2. Projekto lyginamasis variantas, 15 lapų. 
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3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 11 lapų. 

4. Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

5. Derinimo pažyma, 5 lapai. 

 
 

Aplinkos ministras  
 

Simonas Gentvilas  

 

 

 

 

 

Ž. Liberienė, 8 677 55 774, el. p. zivile.liberiene@am.lt 

_______ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui 

įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 

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

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

administratorių, žyma:IS-976/701-II-3-1 priedas 2022-11-14.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/226ed4f0603711ed9df7cabc9fe34d2f
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IS-976/701-III-1 priedas 

VERT 2022-11-11 informacija. Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainos, su 9 proc. PVM nuo 2022-11-01 

TN: tn,  
 

Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainos, su 9 proc. PVM   

Eil. 

Nr. 
  Įmonės pavadinimas 

Kaina galioja 

nuo 
  

Vienanarė 

šilumos 

kaina, 
ct/kWh 

Pastovioji 

dedamoji, 
ct/kWh 

Kintamoji 

dedamoji, 
ct/kWh 

Papildoma 

dedamoji, 
ct/kWh*  

PVM 9 

proc., 
ct/kWh 

1. UAB Akmenės energija 2022-11-01   14,15 2,40 11,24 -0,66 1,17 

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2022-11-01   9,32 1,78 6,77 0,00 0,77 

3. UAB "Anykščių šiluma" 2022-11-01   14,55 3,99 10,01 -0,65 1,20 

4.   "Balterma ir ko", UAB 2022-11-01   32,72 1,75 26,65 1,62 2,70 

5. UAB "Birštono šiluma" 2022-11-01   16,52 2,43 12,51 0,22 1,36 

6. UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" 2022-11-01   12,85 1,46 10,09 0,24 1,06 

7. UAB Gren Joniškis 2022-11-01   12,94 4,47 7,40 0,00 1,07 

8. UAB Gren Švenčionys 2022-11-01   12,76 3,71 8,00 0,00 1,05 

9. UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 2022-11-01   13,17 3,82 8,14 0,12 1,09 

10. UAB "Jonavos šilumos tinklai" 2022-11-01   13,41 2,46 9,83 0,01 1,11 

11. UAB "Kaišiadorių šiluma" 2022-11-01   14,31 3,43 9,70 0,00 1,18 

12. AB "Kauno energija" 2022-11-01   10,02 1,88 7,30 0,01 0,83 

13. UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2022-11-01   13,19 4,56 7,54 0,00 1,09 

14. AB "Klaipėdos energija" 2022-11-01   9,36 2,40 6,67 -0,48 0,77 

15. UAB Kretingos šilumos tinklai 2022-11-01   13,85 4,26 8,35 0,10 1,14 

16. UAB "Lazdijų šiluma" 2022-11-01   16,34 6,18 8,60 0,21 1,35 

17. UAB "Litesko" fil. "Biržų šiluma" 2022-11-01   15,73 5,43 9,44 -0,44 1,30 

18. UAB "Litesko" fil. "Druskininkų šiluma" 2022-11-01   10,03 2,60 7,14 -0,54 0,83 

19. UAB "Litesko" fil. "Kelmės šiluma" 2022-11-01   12,61 5,62 6,83 -0,88 1,04 

20. UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" 2022-11-01   11,60 3,10 7,54 0,00 0,96 

21. UAB "Litesko" fil. "Telšių šiluma" 2022-11-01   11,84 2,53 8,61 -0,28 0,98 

https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/silumos-kainu-statistika/silumos-kainos.aspx
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22. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2022-11-01   10,31 2,30 7,20 -0,04 0,85 

23. UAB "Molėtų šiluma" 2022-11-01   11,26 3,15 7,18 0,00 0,93 

24. UAB "Nemenčinės komunalininkas"**** 2022-11-01   30,48 2,14 25,45 0,37 2,52 

25. UAB "Nemėžio komunalininkas" 2022-11-01   31,65 1,86 25,78 1,40 2,61 

26. UAB "Pakruojo šiluma" 2022-11-01   12,36 4,31 7,49 -0,46 1,02 

27. UAB "Palangos šilumos tinklai" 2022-11-01   14,03 3,15 10,01 -0,29 1,16 

28. AB "Panevėžio energija" 2022-11-01   10,44 2,09 7,55 -0,06 0,86 

29. UAB "Plungės šilumos tinklai" 2022-11-01   11,97 2,32 8,62 0,04 0,99 

30. AB "Prienų šilumos tinklai" 2022-11-01   14,78 3,26 11,30 -1,00 1,22 

31. UAB "Radviliškio šiluma" 2022-11-01   9,70 3,06 5,84 0,00 0,80 

32. UAB "Raseinių šilumos tinklai" 2022-11-01   12,49 4,19 7,23 0,04 1,03 

33. UAB "Skuodo šiluma" 2022-11-01   12,42 5,00 6,46 -0,07 1,03 

34. UAB "Šakių šilumos tinklai" 2022-11-01   11,54 5,26 5,25 0,08 0,95 

35. UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" 2022-11-01   16,34 3,23 12,23 -0,47 1,35 

36. AB "Šiaulių energija" 2022-11-01   9,29 2,32 6,20 0,00 0,77 

37. UAB "Šilalės šilumos tinklai" 2022-11-01   8,95 2,50 5,71 0,00 0,74 

38. UAB "Šilutės šilumos tinklai" 2022-11-01   11,29 2,48 7,92 -0,04 0,93 

39. UAB "Širvintų šiluma" 2022-11-01   11,48 2,96 7,63 -0,06 0,95 

40. UAB Tauragės šilumos tinklai 2022-11-01   10,36 2,48 7,02 0,00 0,86 

41. UAB "Trakų energija"  2022-11-01   19,85 3,47 15,26 -0,52 1,64 

42. UAB „Ukmergės šiluma“ (Šventupės vartotojams) 2022-11-01   19,37 2,88 15,22 -0,33 1,60 

43. UAB „Ukmergės šiluma“ (Ukmergės, Dukstynos ir Deltuvos vartotojams) 2022-11-01   19,52 2,88 15,22 -0,19 1,61 

44. UAB "Utenos šilumos tinklai" 2022-11-01   8,29 1,97 5,88 -0,24 0,68 

45. UAB "Varėnos šiluma" 2022-11-01   12,30 3,47 7,81 0,00 1,02 

46. VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2022-11-01   26,52 2,19 21,73 0,41 2,19 

47. UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" 2022-11-01   11,68 3,88 7,31 -0,47 0,96 

48. AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-11-01   9,56 0,94 7,93 -0,10 0,79 

49. UAB "Visagino energija" 2022-11-01   10,41 2,19 8,51 -1,15 0,86 

  * Ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+).       

  ** Tarybos vienašališkai nustatyta kaina.             
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IS-976/701-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2022-11-08 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn; 

 

 
Paskutinis taškas 2022-11-08 

 
 

Vėliausio 2022-11-08 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2022-11-08 aukcioną 09 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Contracts 

amount, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 33 530 39.75 -5.53 % 14 560 34.42 49.67 2 240 

M12-2022  Smulkinta mediena 19 600 39.04 -9.14 % 47 250 36.10 48.00 1 750 

M01-2023  Smulkinta mediena 10 360 39.58 -4.60 % 30 800 32.25 37.98 9 800 

Q01-2023  Smulkinta mediena 54 600 37.93 -36.91 % 131 950 34.97 40.45 18 200 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 360 87.77 -8.17 % 420 106.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 
mišinys 

630 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=4496590&oldti=2756576
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BK prekybos rodikliai po 2022-11-08 aukciono 14 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Contracts 

amount, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 31 780 37.60 -4.55 % 0 0.00 0.00 0 

M12-2022  Smulkinta mediena 48 650 38.65 -1.01 % 0 0.00 0.00 0 

M01-2023  Smulkinta mediena 26 880 39.19 -1.00 % 4 200 36.75 0.00 0 

Q01-2023  Smulkinta mediena 109 200 36.79 -3.10 % 0 0.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 040 93.89 +5.05 % 220 65.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 26.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

_______ 
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 Baltpool 2022-11-08 pranešimai. Biržos prekybos syayistika 2022_spalis 

TN: tn,  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. SPALIS 

 

Šildymo sezonas 

Sudarytų biokuro sandorių kiekio dalis 2023-Q1 

 
Biokuro aukcionų statistika 

• Spalio mėnesį bendras pristatytas biokuro kiekis biržoje, lyginant su rugsėjo mėnesiu, 

sumažėjo apie 8 % iki 468 530 MWh. 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 40,94 Eur/MWh. Lyginant su 

rugsėjo mėnesio verte, fiksuotas 11 % indekso kritimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 77 % aukštesnė. 

• Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 33,29 Eur/MWh. 

• Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 49,94 Eur/MWh. 

Medienos skiedrų produktų statistika 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos 
 Lietuva, Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh 

https://www.baltpool.eu/biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-2022-m-spalis/
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Eur/MWh 

Trumpalaikiai 

(W+M) 
44,45 49,44 33,29 355 810 

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

 Q01-2023 50,14 – – 201 530 

Medienos granulių kainų statistika lietuvoje 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje 

 
Mažiausia 

kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Trumpalaikiai (W+M) 82,90 140,00 101,94 4 110 

Kitų produktų kainų statistika 

Savaitinių sandorių kainos 

 
Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai) 

 Mažiausia kaina, 

Eur/MWh 

Didžiausia kaina, 

Eur/MWh 

Vidutinė svertinė 

kaina, Eur/MWh 

Apyvarta, 

MWh 

Kuro durpės 23,00 23,00 23,00 – 

Biokuro ir lignino 

mišinys 
30,00 30,00 30,00 1 540 
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Šilumos aukciono statistika 

• Spalio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų lapkričio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo. 

• Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 6,15 ct/kWh ir buvo 1 % mažesnė nei 

šilumos, tiekiamos spalio mėnesiui (6,20 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio rezultatais, kaina yra 132 % aukštesnė (2,65 ct/kWh). 

• Lapkričio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 561 606 MWh – tai yra beveik 

pusantro karto daugiau nei perkamos šilumos kiekis spalio mėnesiui, o lyginant su praėjusių 

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

• Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 649 040 MWh šilumos – tai yra 8 % daugiau, lyginant 

su spalio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose lapkričio mėnesiui 

siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 10 %. 

Šilumos aukcionų rezultatai 

 
Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh 
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Medienos prekybos statistika 

 
_______ 

 

MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS STATISTIKA 2022 M. SPALIS 

2022 11 08 

 

• Spalio mėnesį VMU paskelbė 70 aukcionų. Juose bendrai buvo pasiūlyta 34,73 tūkst. 

ktm medienos produktų. Lyginant su rugsėjo mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 

14 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 47 %. Aukcionus organizavo 23 VMU 

padalinys. 

• Spalio mėnesį medienos SPOT indeksas fiksavo 86,48 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant 

indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 53 % augimas. 

Lyginant su rugsėjo mėnesiu indeksas pakilo 6 %. 

• Reikšmingi kainų pokyčiai spalio mėnesį užfiksuoti tarrąsčių ir popierrąsčių sortimentuose. 

Tarrąsčių kaina krito 6 %, nuo 97,06 Eur/ktm iki 91,37 Eur/ktm, o popierrąsčių kilo 4 % nuo 

86,34 Eur/ktm iki 89,80 Eur/ktm. 

Baltpool medienos indeksas 
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TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

 
 

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose  

Sortimentai Kiekis, ktm 

Kiekio 

pokytis 

per 

mėnesį 

Kiekio 

dalis  

TOP5 sort. 

apimtyje 

Kaina, 

Eur/ktm 

Kainos 

pokytis 

per 

mėnesį 

Kainos 

pokytis 

per 

metus 

Baltpool 

Timber Spot 

indeksas 

 Indeksas      28 280 -5% 72.5% 
       

81.35 
0.3% 52% 

 Indekso dalys: 

 PJ (eglė, pušis, 

beržas); B/C; St,Vd; 

L2, L3 

45 – 0% 130.00 24% 7% 

 PJ (eglė, pušis, 

beržas); D; St,Vd; L2, 

L3 

15 312 -23% 54.1% 89.77 2% 8% 

 TR (lapuočiai, 

spygliuočiai) 
5 135 -38% 18.2% 90.88 -6% 36% 

 PP (eglė, pušis, 

beržas) 
363 – 1% 89.80 4% 142% 

 PM, ML (II, III 

kaitrumo grupė) 
7 425 – 26% 80.11 0% 142% 

Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo 

liekanos  
– – – 31.00 – 

0,37% 

(22.58 

Eur/m3) 
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose 

 
 

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai 

 
KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – 

kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – 

popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – 

vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo 
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≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – 

sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m. 

Pasaulinė medienos rinka 

Infliacija ir dėl to kylančios palūkanų normos juntamos ir miškininkystės sektoriuje. Tai patvirtina 

ir dviejų didžiausių Britų Kolumbijos miškininkystės įmonės finansiniai rezultatai. „West Fraser 

Timber Co.“ ir „Canfor Corp.“ šią savaitę paskelbė trečiojo ketvirčio finansinius duomenis, kurie 

rodo, kad abi bendrovės vis dar gauna gerą pelną parduodant medieną ir celiuliozę. Tačiau, lyginant 

su ankstesniais ketvirčiais šis pelnas smarkiai sumažėjo, nes JAV ir toliau mažėja naujų namų 

statybų. Abi bendrovės taip pat praneša ir apie dideles rąstų kainas ir kliūtis geležinkelių transporte. 

Medienos kainos Vokietijoje yra dar nematyto lygio ir toliau kyla žaibišku greičiu. Tai taikoma ne 

tik rąstams, bet ir popierrąsčiams, malkinei medienai ir medienos granulėms. Priežastys 

įvairialypės: energetikos krizė, žaliavų trūkumas ir Ukrainos karas yra svarbiausi. Šios priežastys 

kaitina visą medienos rinką Europoje. Dėl sankcijų Rusijai sumažėjęs granulių tiekimas Vakarų 

Europoje ir Jungtinėje Karalystėje sukėlė tiekimo šoką, dėl kurio smarkiai išaugo kainos. 

Europos Sąjungos miškų kirtimo reglamentas (EUDR) netrukus pakeis Europos Sąjungos medienos 

reglamentą (EUTR). Tačiau neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad medienos importuotojai yra 

nepasiruošę būsimiems pokyčiams. Tikėtina, kad EUDR taip pat nustatys ir privalomus deramo 

patikrinimo įsipareigojimus importuotojams, pirmą kartą tiekiantiems prekes Europos Sąjungos 

(ES) rinkai. Toks reikalavimas patvirtinantis, kad buvo atliktas išsamus patikrinimas iki pat žaliavos 

šaltinio, tikėtina pareikalaus didelių pokyčių. 

Didžiojoje Vidurio Europos dalyje miškai pastaruoju metu patyrė didelę žalą dėl žievės vabalų 

protrūkio. Dėl šios priežasties laikinai padidėjęs derlius, medienos gamyba ir rąstų eksportas. 

Manoma, kad dėl šio vabalų protrūkio iki 2030 metų sumažės Vidurio Europos medienos pasiūla. 

Tikėtina, kad nauja miškotvarkos praktika, kuria siekiama sumažinti būsimų protrūkių riziką, turės 

ilgalaikių pasekmių medienos kokybei ir prieinamumui. Svarbi spygliuočių medienos žaliava 

Vidurio Europoje yra kertinis miško išteklius pramonei regione ir medienos produktų tiekimui 

visame pasaulyje. 

Tolimesnę kainų dinamiką visoje Europoje lems tai, kokia bus ateinanti žiema – jeigu ji bus 

istoriškai šalta, ne tik malkų, bet ir kitų medienos sortimentų kainos gali kilti.  
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Dėl šilumos supirkimo aukciono 2022 m. gruodžio mėn. datos nukėlimo 
 

 
  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), atsižvelgdama į situaciją 

energijos išteklių rinkoje, rinkos dalyvių teikiamas pastabas ir argumentus Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Supirkimo tvarka) 

nuostatoms, skubos tvarka ketina atlikti Supirkimo tvarkos pakeitimus. 

Atsižvelgdami į tai ir į Tarybos 2022-11-09 raštą Nr. R2-(ŠGK)-7181, informuojame, 

kad šilumos supirkimo aukciono 2022 m. gruodžio mėn. tiekimui data iš 2022 m. 

lapkričio 15 d. perkeliama į 2022 m. lapkričio 22 d. ir šilumos aukciono etapai bus 

vykdomi šiais terminais: 

• iki 2022-11-21 23:59:59 deklaruojamos CŠTĮ palyginamosioms sąnaudos; 

• iki 2022-11-21 23:59:59 deklaruojamas CŠTĮ 12 mėn. šilumos poreikis; 

• iki 2022-11-21 23:59:59 teikiami pavedimai pirkti; 

• iki 2022-11-22 11:00:00 teikiami pavedimai parduoti; 

• iki 2022-11-22 12:00:00 skelbiama preliminari pasiūlymų eilė; 

• iki 2022-11-22 13:00:00 teikiamos pretenzijos; 

• iki 2022-11-22 16:00:00 skelbiama galutinė pasiūlymų eilė; 

• iki 2022-11-24 15:00:00 skelbiami galutiniai aukciono rezultatai. 
   

 

    

 

www.baltpool.eu 
biomass@baltpool.eu 

 

Šis naujienlaiškis Jus pasiekė dėl to, kad esate „Baltpool“ tarptautinės 
biokuro biržos dalyvis. Norėdami atsisakyti naujienlaiškio, spauskite 

 

Atsisakyti  

 

 
    

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDgwNTY4NTI3MzY1ODcwODgzJmM9bTZnMCZlPTE3Njg1NSZiPTEwMzk3ODc5MzImZD1mNGIwbzRo.9EwGmCI_WTDVTE3jUdGGvOGFgaikrEARlc7JsBHgUWM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDgwNTY4NTI3MzY1ODcwODgzJmM9bTZnMCZlPTE3Njg1NSZiPTEwMzk3ODc5MzgmZD1mMXM3czZq.w3s2i_HxXgSgMeRisoM1v1fXIiVkt5gwjJn9jIxgHf0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDgwNTY4NTI3MzY1ODcwODgzJmM9bTZnMCZlPTE3Njg1NSZiPTEwMzk3ODc5NDYmZD14M3oycjFv.uniY-lks_0ZgGK5oVNfsPFHS6v8eHfC886F8Ma9NXi4
http://www.baltpool.eu/
mailto:biomass@baltpool.eu
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMDgwNTY4NTI3MzY1ODcwODgzJmM9bTZnMCZlPTE3Njg1NSZiPTEwMzk3ODgzNjUmZD1rM3E1ZzVs.VEg3BKNINTMjEjr1FQoXhH6_xEnoBKB6zWqW_R0bKw0
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IS-976/701-III-3 priedas 

 

Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstys daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) klausimą  

2022 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn,  

 

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusius 

pranešimus, kad sparčiai augant energijos kainoms, kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams 

namams atnaujinti šiais metais dar nebuvo paskelbta, rytoj, lapkričio 9 d. posėdyje svarstys 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimo (mažosios renovacijos) klausimą. 

Pasak Komisijos pirmininko Justino Urbanavičiaus, siekiant sumažinti energetines sąskaitas, 

tarp jų – ir šilumos energijos, vienas iš efektyviausių būdų joms sumažinti – daugiabučių namų 

renovacija. 

2021 metais Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje 

numatyta kasmet modernizuoti po 1000 daugiabučių namų. Strategijoje numatyta iki 2050 metų 

transformuoti esamą pastatų fondą, kad jis būtų efektyviai vartojantis energiją ir nepriklausomas 

nuo iškastinio kuro. Lietuvoje tik 2 proc. pastatų fondo vienetų nuosavybės yra vieša (valstybės 

arba savivaldybės nuosavybė), likusių 98 proc. nuosavybė yra privati (t. y., fizinių arba juridinių 

asmenų). Vertinant pagal plotą, daugiabučiai sudaro 29 proc. ir individualūs namai – 34 proc. 

bendro pastatų fondo ploto. 

2005 metais pradėta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. Paskutinio, 

aštuntojo, kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) paraiškų 

teikimo terminas baigėsi 2021 metų gruodžio 31 d. ir iki šiol dar nėra paskelbtas devintasis 

kvietimas. 

Pažymėtina, kad Vyriausybė 2023 metų valstybės biudžeto projekte energijos kainų augimo 

poveikio sušvelninimo priemonėms gyventojams ir verslui numatė skirti daugiau nei 1,93 mlrd. 

eurų, iš kurių 812 mln. eurų numatė gyventojams kompensuoti elektros ir dujų kainos augimo dalį ir 

56 mln. eurų – Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatai centralizuotai tiekiamai šilumai, 

padengiant tiekėjams skirtumą iš valstybės biudžeto. 

2023 metų valstybės biudžeto projekte Vyriausybė taip pat numatė apie 1,4 mlrd. eurų t 

skirti trejų metų investicijoms, iš jų – 1,1 mlrd. eurų 1GW generaciniams pajėgumams užsitikrinti, 

pasitelkiant saulės energiją, iš kurių – 340 MW energetinėms bendrijoms ir energetiškai neefektyvių 

gyvenamųjų pastatų renovacijai numatoma skirti 296 mln. eurų. Planuojama renovuoti 4488 

pastatus. 

  

Justinas Urbanavičius 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas 

El. p. justinas.urbanavicius@lrs.lt 

Mob. 8 699 77 556 

Parengė 

Rūta Bėčiūtė, patarėja 

El. p. Ruta.Beciute@lrs.lt 

Tel. (8 5) 239 6813 

Naujausi pakeitimai - 2022-11-08 Jolanta Anskaitienė 

_______ 
 
2022 m. lapkričio 9 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio darbotvarkė 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

Komisijos išvados 

rengėjas, 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=21161
mailto:justinas.urbanavicius@lrs.lt
mailto:Ruta.Beciute@lrs.lt
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komitetas (stadija) atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-11-09 

13.00–13.05 
Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 J. Urbanavičius 

2. 

2022-11-09 

13.05–14.00 

Nuotoliniu 

 Dėl atsinaujinančių išteklių 

energijos bendrijų 

Parlamentinė 

kontrolė 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2022-11-09 

14.00–14.55 

Nuotoliniu 

 

Dėl daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) 
ir dėl jų vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemų 

modernizavimo (mažosios 

renovacijos) 

Parlamentinė 

kontrolė 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2022-11-09 

14.55–15.00 
Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 

_______ 
 

 APVA 2022-11-11 pranešimas.  

TN: tn,  

 

MAŽOJI RENOVACIJA: PARAIŠKŲ GAUTA UŽ 2,3 MLN. EURŲ 

 

Prieš tris mėnesius startavęs kvietimas teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemų modernizavimui įgauna pagreitį – nuo kvietimo pradžios gautos 66 

paraiškos už 2,3 mln. eurų. Iš viso šiai priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 

4 mln. eurų. Programą inicijuoja Aplinkos ministerija kartu su Energetikos ministerija. 

Iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) gautų 66 paraiškų, didžiojoje dalyje 

daugiabučių (43) numatyta ne tik modernizuoti šilumos punktą, bet ir sutvarkyti šilumos sistemą. 

Likusiuose 23 daugiabučiuose planuojama atnaujinti šilumos punktą. 

„Akivaizdu, jog ši priemonė šiandien ypač aktuali daugiabučių, kuriuose dar likę senieji 

elevatoriniai šilumos punktai, gyventojams. Ženkliai išaugus energijos kainoms, šilumos punkto 

atnaujinimas ir šilumos sistemos sutvarkymas yra vienas tiesiausių ir trumpiausių kelių siekiant 

sumažinti suvartojamos energijos kaštus,“ – tvirtina APVA Pastatų energinio taupumo 

departamento direktorė Gintarė Burbienė. 

Pasak G. Burbienės, ekspertiniai skaičiavimai rodo, jog atnaujinus seną šilumos punktą, 

energijos sąnaudos sumažėja apie 15 proc., o kartu įgyvendinant kitas šiame kvietime numatytas 

priemones, sutaupytos skaičiuojamosios energijos sąnaudos gali siekti ir 25 proc. 

„Mažosios renovacijos“ priemonėms įgyvendinti paraiškas gali teikti daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos 

įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Remiantis naujajame kvietime numatytomis 

sąlygomis, šilumos tiekėjas gali būti ne tik pareiškėju, bet ir paramos gavėju, jeigu jam nuosavybės 

teise priklauso šilumos punktas. 

Pagal šį kvietimą gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pakeisti elevatorinį 

šilumos punktą į naują automatizuotą arba įrengti atskirą šilumos punktą daugiabučiame name bei 

subalansuoti šildymo sistemą. 

https://www.apva.lt/mazoji-renovacija-paraisku-gauta-uz-23-mln-euru/
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Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, 

termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 

šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų 

nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. 

Gyventojams planuojantiems diegti išvardintas (ar dalį jų) energinio efektyvumo didinimo 

priemones numatyta iki 80 proc. valstybės parama. 

Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, valstybės parama gali siekti nuo 45 iki 65 proc. 

priklausomai nuo įmonės dydžio. Visa detali informacija apie kvietimo sąlygas – 

https://apvis.apva.lt/. 

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. 

Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas. 

Skaičiuojama, jog šiuo metu Lietuvoje dar yra apie 3 tūkst. senų elevatorinių šilumos 

mazgų, kurie yra technologiškai pasenę ir neužtikrina tolygaus viso pastato šildymo. 
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IS-976/701-III-4 priedas 
 

VERT 2022-11-08 pranešimas. VERT išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas 

energija“  

TN: tn,  

 

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

„Perlas energija“ dėl permokos grąžinimo. 

Vartotojas nurodė, jog UAB „Perlas energija“ vartotojui pateiktoje sąskaitoje už liepą ir 

sąskaitoje už rugpjūtį nurodyti sutarties sąlygų neatitinkantys elektros energijos tarifai. 

Vartotojas paaiškino, kad UAB „Perlas energija“ pateikus pasiūlymą dėl naujų elektros 

energijos tarifų, t. y. 0,338 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,229 Eur/kWh naktinėje skalėje, vartotojas 

su jais sutiko, todėl jokių veiksmų nesiėmė, tačiau gavęs sąskaitas pastebėjo, kad jose nurodyti visai 

kitokie tarifai, t. y. 0,355 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,239 Eur/kWh naktinėje skalėje. 

Vartotojo vertinimu, UAB „Perlas energija“ įmonė savavališkai, pažeisdama teisės aktų 

reikalavimą informuoti klientą apie naujų tarifų taikymą ne vėliau nei 1 mėnuo iki jų įsigaliojimo, 

padidino taikytinus elektros energijos tarifus, todėl vartotojas permokėjo už suvartotą elektros 

energiją. 

Vartotojas prašė įpareigoti UAB „Perlas energija“ grąžinti vartotojo permoką į jo banko 

sąskaitą. 

VERT nustatė, kad ginčo šalys susitarė, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. su UAB „Perlas 

energija“ vartotojas turėjo atsiskaityti 0,338 Eur/kWh kaina už dieninėje skalėje apskaitytą elektros 

energiją ir 0,229 Eur/kWh kaina už naktinėje skalėje apskaitytą elektros energiją. 

VERT reguliuoja elektros energijos persiuntimo ir su tuo susijusių paslaugu bei viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainas ir visi nepriklausomi elektros energijos tiekėjai taiko 

vienodas VERT nustatytas minėtas kainas. 

Galutinė elektros energijos kaina, kurią moka buitinis vartotojas, susideda iš nepriklausomo 

elektros energijos tiekėjo ir vartotojo sutartos elektros energijos, kaip produkto kainos, kuri nėra 

valstybės reguliuojama ir yra susitarimo klausimas, bei persiuntimo paslaugos ir su tuo susijusių 

paslaugų kainų bei VIAP kainos. 

VERT nustatė, kad tiek UAB „Perlas energija“ vartotojui pateiktame 2022 m. gegužės 31 d. 

pasiūlyme, tiek sąskaitose UAB „Perlas energija“ nurodė/pritaikė analogišką elektros energijos 

tiekimo dedamąją – 0,274 Eur/kWh dieninėje skalėje ir 0,186 Eur/kWh naktinėje skalėje. 

Taigi, skirtumas tarp 2022 m. gegužės 31 d. pasiūlyme nurodytų galutinių elektros energijos 

kainų bei sąskaitose pritaikytų galutinių elektros energijos kainų susidarė dėl persiuntimo ir su tuo 

susijusių paslaugų kainų, kurios yra reguliuojamos valstybės bei privalomos visiems buitiniams 

vartotojams, pokyčių. 

UAB „Perlas energija“ vartotojui sąskaitose pritaikė pasiūlyme nurodytas galutines elektros 

energijos kainas, pagrįstai įvertinusi ir pakoregavusi jas pagal valstybės reguliuojamų galutinės 

elektros energijos kainos dedamųjų pokytį ir vartotojas UAB „Perlas energija“ nėra permokėjęs už 

suvartotą elektros energiją. VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimą kaip nepagrįstą. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

_______ 
 

VERT 2022-11-10 pranešimas. Pranešimas apie vienašališką sutarties nutraukimą gali būti 

pateikiamas ir el. paštu  

TN: tn,  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vėjo energijos gamintojo 

(įmonė pareiškėja) ir AB „Ignitis gamyba“ bei LITGRID AB kilusį ginčą dėl apmokėjimo už 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-08/vert-isnagrinejo-ginca-tarp-vartotojo-ir-uab-perlas-energija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-11-10/pranesimas-apie-vienasaliska-sutarties-nutraukima-gali-buti-pateikiamas-ir-el--pastu.aspx
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pareiškėjos eksploatuojamose vėjo elektrinėse pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros 

energiją, priėmė sprendimą elektros energijos gamintojo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. 

Elektros energiją gaminanti įmonė VERT nurodė, kad 2013 m. su AB „Ignitis gamyba“ 

sudarė elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią bendrovė pirko iš pareiškėjos jos 

eksploatuojamose vėjo elektrinėse pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją.  

2022 m. balandžio 6 d. pareiškėja bendrovei registruota siunta ir elektroniniu paštu išsiuntė 

pranešimą apie sutarties nutraukimą. Pareiškėja laikėsi pozicijos, kad įspėjimo apie sutarties 

nutraukimą vieno mėnesio terminas bus pradėtas skaičiuoti po 3 darbo dienų nuo pranešimo 

išsiuntimo momento, kaip buvo numatyta sutartyje, t. y. sutarties pasibaigimo terminas – 2022 m. 

gegužės 10 d. Nutraukusi sutartį pareiškėja sudarė kitą elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį 

su kitu tiekėju nuo 2022 m. gegužės 11 d. Tuo metu bendrovė, balandžio 6 d. elektroniniu paštu 

gavusi pranešimą apie sutarties pasibaigimą, laikė, kad sutartis nutraukiama nuo 2022 m. gegužės 7 

d. Pareiškėjai kreipusis į AB „Ignitis gamyba“ dėl į tinklą patiektos elektros energijos apmokėjimo 

už laikotarpį nuo gegužės 7 d. iki gegužės 11 d., bendrovė nurodė, kad minėtu laikotarpiu tarp šalių 

nebuvo sudarytos galiojančios sutarties, todėl atsisakė atsiskaityti už per nurodytas dienas į tinklą 

patiektą elektros energiją. 

Sumokėti pareiškėjai disbalanso kainą už laikotarpį nuo 2022 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. 

gegužės 11 d. atsisakė ir LITGRID AB . 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT konstatavo, kad 2022 m. gegužės 7 d., pasibaigus 

įspėjimo terminui dėl sutarties nutraukimo, AB „Ignitis gamyba“ teisėtai nustojo vykdyti savo 

įsipareigojimus, nes tam nebeliko teisinio pagrindo. 

VERT taip pat konstatavo, kad atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, į Lietuvos 

Aukščiausiojo teismo praktiką, pareiškėjos el. paštu atsiųstas pranešimas bendrovei apie sutarties 

nutraukimą laikytinas pateiktu balandžio 6 d. Taigi sutartis galiojo iki gegužės 6 d. įskaitytinai, o 

laikotarpiu nuo gegužės 7 d. iki gegužės 11 d., kuomet pareiškėja pagamino ir į tinklą patiekė 

elektros energiją, sutarties galiojimas jau buvo pasibaigęs.  

Taip pat nustatyta, kad 2022 m. gegužės 7-10 d. pareiškėja jokios sutarties dėl elektros 

energijos supirkimo nebuvo sudariusi, taip pat nebuvo sudariusi disbalanso pirkimo pardavimo 

sutarties su LITGRID AB, todėl disbalanso kainos mokėjimas šiuo atveju negalėjo būti taikomas. 

Remiantis tuo, VERT neturi pagrindo įpareigoti LITGRID AB nei supirkti laikotarpiu nuo 

2022 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. gegužės 11 d. pareiškėjos pagamintą ir į tinklą patiektą elektros 

energiją, nei kokiu nors kitu būdu įpareigoti bendrovę pareiškėjai kompensuoti už šiuo laikotarpiu 

pagamintą elektros energijos kiekį, kuris buvo patiektas į tinklą, bet nebuvo jokio subjekto 

supirktas. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

 
 

 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-976/701-III-5 priedas 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

 

 2022-11-10 

Į 2022-10-07 

Nr. (22.2-24 Mr)3-2039 

Nr. 90 

DĖL PAGRINDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMUI  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija išnagrinėjo Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – LŠTA) 2022 m. spalio 7 d. raštą Nr. 90 „Dėl pagrindimo Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio pakeitimui“, kuriuo yra siūloma papildyti 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (toliau – SŽNSĮ), į viešojo 

intereso objektų apibrėžtį įtraukiant šilumos perdavimo tinklus ir jų priklausinius bent jau tų 

šilumos tiekimo įmonių, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 

2 straipsnio 32 dalies reikalavimus atitinka viešojo intereso įmonių sąvoką.  

Energetikos ministerija savo nuomonę dėl LŠTA siūlomų SŽNSĮ pakeitimų, susijusių su 

šilumos perdavimo tinklų pripažinimo viešuoju interesu, pateikė 2022 m. birželio 13 d. rašte 

Nr. (22.2-24 Mr)3-957 „Dėl pagrindimo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 7 straipsnio pakeitimui“ (toliau – Raštas). 

Informuojame, kad pateiktame LŠTA rašte yra  pateikiama klaidinanti informacija apie tai, 

kad visi elektros ir dujų tinklai yra priskiriami viešajam interesui. Energetikos ministerija Rašte 

atkreipė LŠTA dėmesį į tai, kad SŽNSĮ elektros energijos skirstomiesiems tinklams bei 

skirstomiesiems dujotiekiams taip pat nėra taikomi viešojo intereso inžinerinei infrastruktūrai 

atitinkantys reikalavimai, ir kurių statyba, plėtra ir rekonstrukcija, kaip ir šilumos perdavimo tinkų 

atveju, yra vykdomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. Pažymėtina, kad pagal SŽNSĮ nuostatas viešojo intereso samprata yra taikoma 

magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams (produktotiekiams), elektros energijos perdavimo 

tinklams, t. y. valstybės bet ne savivaldybės teritorijoje nutiestiems tinklams ir jungiantiems 

didelius energetikos objektus.    

LŠTA raštu yra siūlomas papildomas argumentas viešuoju interesu pripažinti šilumos 

perdavimo tinklus ir jų priklausinius bent jau tų šilumos tiekimo įmonių, kurie tenkintų viešojo 

intereso įmonei Finansinių ataskaitų audito įstatymo 32 straipsnio 10 punkte nustatytas sąlygas, t. y. 

kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius 

metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje. Tai reiškia, kad šiuo atveju viešuoju interesu būtų laikomi tik 

didžiosioms šilumos tiekimo įmonėms priklausantys šilumos perdavimo tinklai. 

Išnagrinėjus LŠTA pateiktą pasiūlymą, informuojame, kad teisės aktai nenumato skirtingų 

šilumos tiekėjams taikomų teisių ir (ar) pareigų, atsižvelgiant į tai, ar šilumos tiekimo įmonė yra 

priskiriama didelės, vidutinės ar mažos įmonės kategorijai. Šilumos tiekimo įmonė, nepaisant jos 

mailto:info@enmin.lt
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dydžio turi turėti šilumos tiekimo licenciją ir tiekti šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo 

sutartis. Atitinkamai šilumos perdavimo tinklų valdymas, eksploatavimas, priežiūra, 

rekonstravimas, naujų vartotojų prie šilumos tinklų prijungimas turėtų būti vykdomas vienodomis 

sąlygomis, nepaisant to, kokiai įmonės kategorijai priklauso šilumos tiekimo įmonė. Įvertinant tai, 

manytina, kad šilumos perdavimo tinklų, priklausančių tik didelėms šilumos tiekimo įmonėms, 

pripažinimas viešuoju interesu, būtų teisiškai neteisingas, nes būtų taikomos ne vienodos sąlygos 

visoms šilumos tiekimo įmonėms ir tai galėtų iššaukti mažų ar vidutinių šilumos tiekimo įmonių 

nepasitenkinimą dėl diskriminacinių veiklos sąlygų taikymo.  

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. 8 602 46864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt  
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IV SKYRIUS.  
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INFORMACIJA; 
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IS-976/701-IV-1 priedas 

 

 LEA 2022-11-09 pranešimas.  

TN: tn,  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

Lapkričio mėn. 1–8 dienų vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje, lyginant su spalio 

mėn. 1 kWh kaina Nord Pool biržoje (0,189 Eur/kWh be PVM), sumažėjo 14 proc. ir siekė 

0,163 Eur/kWh be PVM. Iki lapkričio 8 d. nepriklausomą elektros energijos tiekėją jau yra 

pasirinkę 71 proc. visų buitinių vartotojų. Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius 

per pastarąją savaitę sumažėjo nuo 56 tūkst. iki 55 tūkst. Elektros energijos kainos fiksavimo 

laikotarpius (24 ar 36 mėn., ar 24 ar 84 mėn.) siūlo 2 tiekėjai. 

Nuo spalio vidurio „Enefit“ interneto svetainėje šiuo metu siūlo 84 mėn. elektros 

kainos fiksavimo laikotarpį. Lyginant su prieš dvi savaites buvusiomis kainomis, planų su 18-

24 mėn. laikotarpio 1 KWh kainas 0,5 proc. ribose keitė „Ignitis“, „Elektrum Lietuva“ kainas 

sumažino 4 proc., „Enefit“ planų su 84 mėn. laikotarpio 1 kWh kainų nekeitė.   

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Kainos nurodomos be 

valstybės taikomų kompensacijų. Palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri 

galioja iki sausio 1 d.  

Lapkričio 8 d. duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,18 mln. 

vartotojų, tai yra 71 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėjo dar nepasirinko 492 tūkst. buitinių 

vartotojų (29 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 428 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui. 

Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius nuo praėjusios savaitės sumažėjo nuo 56 tūkst. iki 

55 tūkst. (sutarčių su tiekėjais nesudarę I ir II etapo vartotojai). 

 

 
 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima21/
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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., 38 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.) – 0,42434  Eur/kWh; 

• „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 38 mėn.) – 0,4410 Eur/kWh. 

• „Enefit“ (kainos fiksavimas 84 mėn.) – 0,41342 Eur/kWh. 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš 

nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir 

pan.) preliminarių kainų. 

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo 

laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos 

ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 

metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė 

mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros 

energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugsėjo mėn. vidutinė kaina be 

PVM – 0,360 Eur/kWh, spalio mėn. vidutinė kaina – 0,189 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 
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suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta 

kiekvieną mėnesį. 

 

 
 

 
 

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 

9–12 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – lapkričio 8 d. preliminarių 

elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį nuo praėjusios savaitės 

siūlo tik „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“. 
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Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų 

vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra 

preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo 

metu. 

_______ 
 

LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2022 m. lapkričio 4 - 10 d. TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-976/701-IV-1-1 priedas 2022-11-

14.pdf). 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima21/


 

43 

 

IS-976/701-IV-2 priedas 

 

AM 2022-11-07 pranešimas. COP27: kaip klimato kaitos įsipareigojimus paversti veiksmais 

TN: tn,  

 

 
 

Sekmadienį Šarm el Šeiche, Egipte, prasidėjo Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija 

COP27, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad būtų įgyvendintas Paryžiaus susitarimas apriboti 

klimato šilimą iki 1,5 laipsnio pagal Celsijų. Konferencijoje dalyvauja ir aplinkos ministro Simono 

Gentvilo vadovaujama delegacija iš Lietuvos. 

COP27 diskusijos prasideda baigiantis metams, per kuriuos pasaulį niokojo potvyniai ir 

alino karščio bangos, didžiulės sausros ir audros – visa tai neabejotinai yra besiformuojančios 

klimato krizės požymiai. Tuo pačiu metu milijonai žmonių visame pasaulyje susiduria su kylančių 

energijos, maisto, vandens ir pragyvenimo išlaidų krizių padariniais, kuriuos apsunkina dideli 

geopolitiniai konfliktai ir įtampa.  

Kai kurios šalys pradėjo stabdyti arba keisti klimato politiką ir dvigubai sumažino iškastinio 

kuro naudojimą. Vis dėlto JT klimato kaitos ataskaitoje, paskelbtoje prieš COP27, matyti, kad, nors 

šalys lenkia pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kreivę žemyn, pastangų iki 

amžiaus pabaigos apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus nepakanka. Po 

COP26 Glazge tik 29 iš 194 šalių pateikė sugriežtintus nacionalinius planus.  

„Šios ir kiekvienos būsimos COP lakmuso popierėlis yra tai, kiek svarstymus lydi veiksmai. 

Kiekvienas, kiekvieną dieną ir visame pasaulyje turi padaryti viską, ką gali, kad išvengtų klimato 

krizės“, – sakė JT klimato kaitos vykdomasis sekretorius Simonas Stiellas.  

Įžanginėje kalboje JT klimato kaitos vykdomasis sekretorius paprašė vyriausybių sutelkti 

dėmesį į tris svarbiausias COP27 sritis. Pirmoji – pereiti prie Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo ir 

perkelti derybas į konkrečius veiksmus. Antroji – įtvirtinti pažangą, padarytą atliekant svarbiausius 

švelninimo, prisitaikymo, finansavimo ir nuostolių bei žalos atlyginimo srautus, didinti finansavimą 

kovai su klimato kaitos poveikiu. Trečioji – įgyvendinti skaidrumo ir atskaitomybės principus 

visame JT klimato kaitos procese. 

Pirmadienį prasidėjo Pasaulio lyderių viršūnių susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau nei 

100 valstybių ar vyriausybių vadovų. Jis tęsis ir antradienį. 

COP27 metu taip pat įvyks daug svarbių ministrų susitikimų ir kitų renginių, susijusių su 

dabartinėmis pastangomis mažinti klimato kaitą. Antrąją COP27 savaitę, lapkričio 9–17 d., 

kiekviena diena bus skirta tam tikrai temai, bus akcentuojami praktiniai klimato kaitos iššūkio 

sprendimai ir kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis nagrinėjami būdai, kaip nedelsiant 

paspartinti šių sprendimų įgyvendinimą pagrindiniuose sektoriuose. 

Pagrindinis dėmesys bus skiriamas svarbiausiai temai – kaip klimato įsipareigojimus 

paversti klimato kaitos veiksmais: išmetamų teršalų kiekį sumažinti iki nulio, užtikrinti didesnį 

atsparumą pažeidžiamiausiems asmenims ir suderinti finansinius srautus.  

_______ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/cop27-kaip-klimato-kaitos-isipareigojimus-paversti-veiksmais
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AM 2022-11-08 pranešimas. S. Gentvilas COP27: Lietuva galėtų būti žaliojo vandenilio 

vartais į Europą 

TN: tn,  

 

 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas tęsia dalyvavimą Jungtinių 

Tautų klimato kaitos konferencijos (COP27) pasaulio vadovų susitikime Egipte. Antradienį 

ministras dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje žaliojo vandenilio tematikai („Investing in 

the Future of Energy: Green Hydrogen“), kurioje Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano 

Nausėdos vardu pristatė Lietuvos poziciją. 

Kalbėdamas diskusijoje, ministras teigė, kad žaliasis vandenilis yra viena perspektyviausių 

naujų energetikos technologijų. Pasak ministro, platesnis vandenilio naudojimas energetikoje, 

pramonėje ir transporto srityje labai prisidėtų prie dekarbonizacijos proceso, o investicijos į žaliojo 

vandenilio gamybą paskatintų energetikos naujovių atsiradimą.  

Aplinkos ministras pagarsino Prezidento kvietimą Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir 

Okeanijos šalims bendradarbiauti plėtojant žaliojo vandenilio gamybą, prekybą ir panaudojimą.  

„Žaliasis vandenilis gali būti įrankis, kurio mes visi ieškome, kad pasiektume proveržį 

kovoje su klimato kaita. Lietuva yra pasirengusi pasiūlyti savo infrastruktūrą žaliojo vandenilio 

importui į Europą. Mūsų šalis yra ES remiamo vandenilio tiekimo koridoriaus dalis. Lietuvos 

infrastruktūra – Klaipėdos jūrų uostas su SGD importo terminalu ir dujotiekio jungtis su Lenkija – 

leistų pasiekti didžiausius Europos importuotojus“, – Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje 

(COP27) kalbėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.  

Jis taip pat akcentavo, kad Lietuva kuria savo vidaus žaliojo vandenilio gamybos 

pajėgumus. „Lietuva  apie 3 mlrd. eurų išleidžia už naftą ir dujas, kurios naudojamos šildymui, 

transportui ir gamybai. Didžiosios Lietuvos įmonės savo technologiniuose procesuose gali naudoti 

žaliąjį vandenilį, kuris išlaisvintų jas nuo dujų importo. Tai labai plati sritis, nuo gyventojų viryklių 

iki trąšų, naftos gamybos“, –  pabrėžė aplinkos ministras. 

„Lietuvos nacionalinėje pozicijoje pabrėžiamas Lietuvos įsipareigojimas prisidėti prie 

visuotinių pokyčių. Keliame sau ambicingus tikslus iki 2030 m. išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas sumažinti 70 proc., o iki 2050 m. kartu su visa ES tapti klimato požiūriu 

neutralia šalimi“. Dar viena svarbi paskata pokyčiams – beprecedentė energetikos krizė, kurią 

sukėlė Rusijos agresija prieš Ukrainą.  

„Nei manipuliavimas energijos kainomis, nei aplinkosaugos ar branduolinis šantažas 

neturėtų sutrukdyti mums remti Ukrainą ar kurti ekologiškesnę bei tvaresnę ateitį. Jei esame rimtai 

nusiteikę siekti kovos su klimato kaita tikslų, turime pasitelkti ir plėsti  atsinaujinančiąją energiją. 

Naujos galimybės atsiveria būtent krizių akivaizdoje“, – teigiama nacionalinėje pozicijoje.  

Prieš metus vykusioje COP26 konferencijoje pabrėžta, kad svarbiausia yra skubiai didinti 

paramą besivystančioms šalims, įskaitant atitinkamą finansavimą, gebėjimų stiprinimą ir 

technologijų perdavimą, siekiant padidinti gebėjimą prisitaikyti, stiprinti atsparumą ir sumažinti 

pažeidžiamumą klimato kaitai remiantis mokslo pasiekimais ir atsižvelgiant į besivystančių šalių 

prioritetus ir poreikius. Todėl pažanga derybose dėl ilgalaikio prisitaikymo prie klimato kaitos 

tikslo įgyvendinimo, inicijuojant daugiau veiksmų ir programų prisitaikymui, yra vienas iš COP27 

prioritetų. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-cop27-lietuva-galetu-buti-zaliojo-vandenilio-vartais-i-europa
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ES ir jos valstybės narės nuo 2013 m. padvigubino įnašus į tarptautinį klimato kaitos 

finansavimą ir ES yra pasaulio lyderė teikiant viešojo sektoriaus finansavimo paramą. Siekiant 

klimato kaitai atsparios pasaulinės ekonomikos, itin svarbu, kad visos šalys suderintų pasaulinius 

finansinius srautus su išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslais ir klimato kaitos poveikiui atspariu 

vystymusi.  

Lietuva, savanoriškai prisidėdama prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, kasmet 

didina paramą Lietuvos įmonėms, įgyvendinančioms projektus trečiose šalyse. 2011 – 2019 m. 

klimato kaitos švelninimo projektams šiose šalyse skyrėme 5,5 mln. eurų, 2020 m. iš viešųjų 

finansų skirta parama sudarė 1,32 mln. eurų, o 2021 m. ši suma padidinta iki 1,94 mln. eurų. Lėšos 

skiriamos iš nacionalinės Klimato kaitos programos. Didžiausią dėmesį Lietuva skiria dvišaliams 

projektams Rytų partnerystės šalyse. 

_______ 

 

AM 2022-11-08 pranešimas. S. Gentvilas COP27: Europa gali pasiūlyti pasauliui patirtį ir 

technologijas kovai su klimato kaita 
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Aplinkos ministras Simonas Gentvilas dalyvauja Jungtinių Tautų klimato kaitos 

konferencijoje COP27 Egipte, kur su kitų šalių vadovais diskutuoja apie atsinaujinančios 

energetikos technologijas ir svarsto, ką Europa gali pasiūlyti Afrikos valstybėms, Arabų šalims 

šylančio klimato fone.  

„Reikia pasiekti, kad pasaulis sektų Europos pavyzdžiu. Visus svarbiausius susitarimus 

esame pasiekę jau Glazge. Europa ne tik 55 proc. sumažins šiltnamio dujų išmetimus iki 2030 m., 

bet ir likęs pasaulis tai padarys. JAV pasiektas susitarimas – Infliacijos mažinimo aktas – numato, 

kaip JAV ŠESD išmetimai bus mažinami 40 proc. Diskusijos per metus pasislinko gana toli. Tačiau 

ne visos šalys patikslino savo įsipareigojimus ir numatė finansavimą, baudas ar draudimus.  

Už 10-15 metų virš milijardo gyventojų gyvens teritorijose, kur bus neįmanoma gyventi dėl 

karščio arba perteklinės drėgmės, ir jie turės kraustytis. Tai Afrika, Jungtiniai Arabų Emyratai, 

Kinija, kurioje šiemet kai kuriuose miestuose 70 dienų temperatūra buvo didesnė nei 40 laipsnių. 

Matėme rekordines sausras Europoje, trečdalis Pakistano teritorijos buvo užlieta“, – antradienį 

tiesiogiai iš Egipte vykstančios konferencijos „Žinių radijui“ kalbėjo aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas. 

Mažiausi teršėjai yra labiausiai pažeidžiami ir labiausiai kenčia nuo klimato kaitos. 

Turtingasis pasaulis išmeta didžiausias emisijas, o taifūnai, sausros, derliaus netektys vyksta  

neturtinguose kraštuose.  Todėl aplinkos ministras pabrėžė, kad šioje konferencijoje be galo svarbu 

apsispręsti, kaip turtingasis pasaulis prisidės prie neturtingų šalių prisitaikymo prie klimato kaitos. 

Šiam tikslui susitarta kasmet skirti apie 100 mlrd. dolerių. 

Vienas iš projektų, dėl kurio tariamasi – investuoti 3 mlrd. dolerių į palydovinę ankstyvo 

perspėjimo apie stichines nelaimes, audras, liūtis, sausras sistemą. Ji ypač svarbi pietų kraštams, nes 

padėtų joms pasiruošti šioms stichijoms. 

COP27 bus daug kalbama apie tai, kaip sukurti rėmimo mechanizmus šalis, kuriose jau 

vyksta klimato kaita. Vienas iš finansavimo šaltinių labiausiai nuo klimato kaitos kenčiančioms 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-cop27-europa-gali-pasiulyti-pasauliui-patirti-ir-technologijas-kovai-su-klimato-kaita
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valstybėms – papildomi naftos ir dujų mokesčiai jų gavybos įmonėms, kurių pelnai energetinės 

krizės metu stipriai išaugo.  

Simono Gentvilo teigimu, Lietuvos interesas yra, kad pasaulis susitvarkytų, o Lietuva, kaip 

jau besitvarkanti ir sprendimus turinti valstybė, pasiūlytų ir žinias, ir technologijas. „Šiandien 

konferencijoje mes diskutuosime apie žaliąjį vandenilį, saulės energetiką, baterijų kaupiklius ir kitas 

atsinaujinančios energetikos technologijas. Kalbėsime, kokius sprendimus mes galime pasiūlyti 

Afrikos valstybėms, Arabų šalims“, – sakė Lietuvos aplinkos ministras. 
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IS-976/701-IV-3 priedas 

 

10 VIPA DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS METŲ: TŪKSTANTIS DAUGIABUČIŲ, 

TRANSFORMAVUSIŲ MIESTŲ VEIDUS IR GYVENIMŲ KOKYBĘ 

Reklama publikuota: 2022-11-08 www.vz.lt, 

TN: tn,  

 

 
Renovuoti daugiabučiai Jonavoje. VIPA 

 

Jau daugiau kaip 15 metų Lietuvoje vykstantys daugiabučių renovacijos procesai – 

daugybės valstybės institucijų siekis didinti būstų energinį efektyvumą ir tokiu būdu ne tik 

sumažinti gyventojų šildymo sąskaitas, bet ir prisidėti prie tiesioginių klimato kaitos padarinių 

mažinimo. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujantiems 

gyventojams lengvatines paskolas teikiančios Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) Būsto 

investicijų skyriaus vadovė Žaneta Maskaliovienė išsamiai apžvelgia renovacijos procesus šalyje, 

pasakoja apie pastatų atnaujinimo reikšmę gyventojams, valstybei ir planetai. 

Daugiau nei 60 proc. Lietuvos gyventojų gyvena daugiabučiuose, o dauguma iš šių pastatų – 

morališkai ir fiziškai pasenę, nerenovuoti ir neefektyviai šildomi būstai. Pro nemažos jų dalies 

sienas ir langus švilpia vėjai, o žiemą į juos patenkanti šiluma tuoj pat iškeliauja atgal į lauką. 

Aktyvesnis daugiabučių renovacijos procesas Lietuvoje prasidėjo 2005 m. pagal patvirtintą 

Būsto strategiją ir daugiabučių namų modernizavimo mechanizmą. Per šį ilgą laikotarpį 

daugiabučių modernizavimo programa neapsiėjo be pokyčių: kelis kartus rengtos įstatymų, 

reglamentuojančių daugiabučių atnaujinimą, pataisos, atnaujintos ir programos taisyklės bei 

sąlygos, padariusios būsto modernizavimą patrauklesniu gyventojams. 

Tuo tarpu Lietuvos ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos duomenys rodo, kad iki 2050 

m. turi būti atnaujinta 74 proc. daugiabučių namų, t.y. daugiau kaip 30 tūkst. iš 40 tūkst. 

Skaičiuojant nuo pat renovacijos procesų pradžios, iš viso Lietuvoje nuo 2005 m. iki šių metų 

balandžio buvo atnaujinta apie 5 tūkst. daugiabučių namų. 

Per nepilną dešimtmetį pagerėjo 92 tūkst. namų ūkių gyvenimai 

 Būsto investicijų skyriaus vadovė Žaneta Maskaliovienė.  

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2022/11/08/10-vipa-daugiabuciu-renovacijos-metu-tukstantis-daugiabuciu-transformavusiu-miestu-veidus-ir-gyvenimu-kokybe
https://x.vz.lt/var/story/2022-11/files/VIPA%20B%C5%ABsto%20investicij%C5%B3%20skyriaus%20vadov%C4%97%20%C5%BDaneta%20Maskaliovien%C4%97.JPG
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Ž. Maskaliovienė pažymi, kad nors renovacijos tempus būtina spartinti ir toliau, 2013 m. į 

modernizacijos procesus įsitraukus savivaldybėms, būstus pradėta atnaujinti gerokai greičiau, o 

teigiami pokyčiai vien per šį laikotarpį spėjo paliesti daugiau kaip 92 tūkst. butų savininkų 

gyvenimus. „Atnaujintuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės neabejotinai junta visapusiškas 

būstų modernizavimo naudas. Tai – ne tik ženkliai sumažėjančios šildymo sąskaitos, bet ir 

patogesnė bei sveikesnė gyvenamoji aplinka, pagerėjusi gyvenimo kokybė ar išaugusi būsto vertė“, 

– sako pašnekovė. 

Pasak jos, pozityvumo teikia ir palankiai Lietuvos renovacijos modelį vertinančios 

tarptautinės institucijos: „2020 m. Europos Audito rūmų ataskaitoje dėl energijos efektyvumo 

pastatuose, Lietuvos daugiabučių atnaujinimo finansavimo modelis buvo nurodytas kaip geroji 

praktika. ES lėšų panaudojimas finansiniame instrumente teikiant lengvatines paskolas 

daugiabučiams namams atnaujinti – sėkmingas teigiamas pavyzdys kitoms ES šalims narėms.“ 

Didžioji dalis lėšų skiriama renovacijos projektams 

VIPA Būsto investicijų skyriaus vadovė pratęsia, kad pati VIPA skaičiuoja jau dešimtuosius 

veiklos metus. Anot jos, Agentūra nuo pat pradžių aktyviai prisideda prie daugiabučių renovacijos 

įgyvendinimo šalyje. „Dar 2013 m., pasirašius 29,9 mln. Eur sutartį, tapome Europos investicijų 

banko (EIB) kontroliuojamo JESSICA fondo finansų tarpininke. Kiek vėliau, 2015 m., VIPA buvo 

pavesta valdyti Daugiabučių namų modernizavimo fondą (DNMF), finansuojamą Europos 

regioninės plėtros fondo lėšomis. Jis iki šiol išlieka vienu iš pagrindinių renovacijos finansavimo 

šaltinių Lietuvoje. Apskritai, daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimas sudaro apie 

54 proc. mūsų valdomo projektų portfelio. Tai reiškia, kad net 433,5 mln. Eur iš visų 799,35 mln. 

mūsų sutelktų lėšų yra skirtos būtent daugiabučių namų renovacijos projektams finansuoti teikiant 

ilgalaikes paskolas“, – teigia Ž. Maskaliovienė. 

Jos teigimu, šias lėšas pavyko pritraukti iš įvairių šaltinių: „Europos Sąjungos fondų 74 mln. 

Eur įnašą į DNMF papildė grįžusios lėšos, taip pat iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 

(ERPB) gavome 50 mln. Eur paskolą. Be to, 68 mln. Eur gavome iš valstybės perskolintosios 

paskolos lėšų, finansuotų 2018 m. LR Vyriausybei itin sėkmingai išleidus žaliąsias obligacijas. 

Valstybės perskolintosios paskolos lėšos, finansuotos Europos Tarybos vystymo banko paskolos 

lėšomis, sudaro dar 167,5 mln. Eur iš renovacijai skirto portfelio. Galiausiai 2021 m. su ERPB 

pasirašėme dar vieną 67,5 mln. Eur vertės finansavimo sutartį.“ 

Anot VIPA Būsto investicijų skyriaus vadovės, atsižvelgiant į daugiabučių renovacijos 

projektų finansavimo poreikį, VIPA nuolat ieško būdų, kaip pritraukti papildomus finansavimo 

šaltinius, skaitmenizuoti ir optimizuoti procesus, mažinti biurokratinę naštą, gerinti paslaugų 

kokybę. „Pavyzdžiui, neseniai projektų administratoriams, rangovams, daugiabučių gyventojams 

suteikėme galimybę stebėti aktualias VIPA pateiktų mokėjimo prašymų būsenas VIPA interneto 

puslapyje. Tokiu būdu užtikriname didesnį skaidrumą ir operatyvų informacijos pateikimą, siekiant 

efektyviau įgyvendinti projektus“, – teigia Ž. Maskaliovienė. 

Teikia lengvatines paskolas 

Taip pat vienas iš kertinių veiksnių, užtikrinančių į priekį judančius renovacijos procesus – 

valstybės teikiama parama bei palankesnės sąlygos gauti finansavimą modernizavimo darbams. 

„Daugiabučių namų gyventojams VIPA suteikia galimybę pasiimti lengvatines paskolas be jokių 

administravimo mokesčių ir su fiksuotomis 3 proc. palūkanomis. Svarbu ir tai, kad šis kreditas 

suteikiamas ilgam laikotarpiui – iki 20-ties metų. Be to, suprantame, kad gyventojai vertina 

lankstumą, todėl jie gali rinktis – sudaryti paskolų sutartis gyventojų naudai (projektų 

administratorių modelis) arba gyventojų vardu. Pastarasis variantas yra itin patogus daugiabučių 

namų bendrijoms“, – sako VIPA Būsto investicijų skyriaus vadovė. 

Finansavo virš 1000 daugiabučių renovaciją 

Nuo 2013 m. VIPA pasirašė 1051 daugiabučių namų atnaujinimo paskolų sutarčių už beveik 

418 mln. Eur, be to, rengiamasi pasirašyti dar 118 paskolų sutarčių už beveik 39 mln. Eur. „Iš viso 

mūsų pritrauktos lėšos padėjo užbaigti daugiau kaip 870-ties daugiabučių renovaciją. Tai reiškia, 

kad bene 31 tūkst. namų ūkių džiaugiasi pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis ir mažesnėmis 

šildymo sąskaitomis. Dar maždaug trijų šimtų daugiabučių atnaujinimo projektai yra įgyvendinami 
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šiuo metu. VIPA finansuojami būstai yra atnaujinami daugiau kaip 40-yje Lietuvos savivaldybių, 

daugiausia jų – Vilniaus (120) ir Jonavos (106) savivaldybėse. Taip pat atnaujinus šiuos būstus per 

metus sutaupoma daugiau kaip 49 tūkst. tonų CO2“, – pasakoja Ž. Maskaliovienė. 

Visapusiška nauda gyventojams 

Kalbėdama apie dėl VIPA veiklos pagerėjusią šalies gyventojų kasdienybę, VIPA Būsto 

investicijų skyriaus vadovė išskiria Jonavos savivaldybę. „Aktyvi daugiabučių namų modernizacija 

Jonavoje lėmė ne tik atsinaujinusį miesto veidą, bet ir ženkliai pagerėjusią miestiečių gyvenimo 

kokybę bei akivaizdžius energijos sutaupymus. Tiek Jonavos, tiek ir kitų miestų gyventojai 

didžiuojasi besikeičiančia savo gyvenamąja aplinka, o kaimynai, matydami tokius pavyzdžius, 

ryžtasi imtis permainų ir savo kieme“, – teigia pašnekovė. 

UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų administravimui 

Romualdas Dautartas pažymi, kad daugiabučių namų renovacijos startas Jonavoje buvo ypatingai 

geras, tačiau dėl įvairių aplinkybių, modernizavimo procesai pastaruoju metu pagreitį yra praradę. 

Nepaisant to, R. Dautartas akcentuoja, jog daugiabučių atnaujinimas Jonavai davė išties 

daug: „Šių pastatų renovacija miestui ir gyventojams įnešė tvarkos, grožio ir pastovumo pojūtį. Be 

to, pagerėjo žmonių gyvenimo sąlygos, patalpas jie gali šildyti savarankiškiau, atsirado taupymo 

galimybė. Džiaugiamės, kad tokių rezultatų pasiekti leido ir sklandus bendradarbiavimas su VIPA, 

operatyviai reaguojančia į sprendžiamus iššūkius, dalinančia kokybiškus patarimus ir teikiančia 

didelę pagalbą konsultuojant kitais klausimais.“ 

Ž. Maskaliovienė priduria, kad būstų atnaujinimas yra vienas efektyviausių būdų, 

leidžiančių ne tik užsitikrinti energetinę nepriklausomybę ir prisidėti prie neigiamo poveikio 

klimatui mažinimo, bet ir gerokai sumažinti gaunamas šildymo sąskaitas. „Be to, gyventojai 

renovacijos naudą pastebi ir kitur. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto rinkoje butai, esantys 

atnaujintuose daugiabučiuose, turi didesnę paklausą už nerenovuotus. Taip pat modernizuotiems 

būstams neretai didesnį dėmesį skiria ir savivaldybės. Štai Jonavos savivaldybė, tvarkydama 

daugiabučių aplinką, prioritetą skiria atnaujintiems pastatams“, – sako VIPA Būsto investicijų 

skyriaus vadovė. 

Padeda kurti žalesnę ateitį 

Svarbu ir tai, kad daugiabučių renovacija padeda kovoti su klimato kaita bei spręsti globalias 

problemas. Kadangi pastatų sektorius suvartoja apie 40 proc. energijos ir sudaro daugiau kaip 35 

proc. visos CO2 emisijos Europos Sąjungoje, vienas geriausių būdų pažaboti šią taršą – pastatų 

energinio efektyvumo didinimas. 

Šį neišnaudotą potencialą vis labiau supranta ir nerenovuotų daugiabučių gyventojai. 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančios Aplinkos projektų 

valdymo agentūros neseniai atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė (56 proc.) gyventojų, 

apsistojusių senuose, iki 1993 m. pastatytuose daugiabučiuose, teigia, kad šildymo kainų augimas 

skatina juos galvoti apie būsto atnaujinimą, atskleidė šį vasarį „Spinter tyrimai“ atliktas 

reprezentatyvus tyrimas*. „Tokia gyventojų pozicija turi didelę reikšmę, nes Lietuva, kaip Europos 

Sąjungos narė, yra įsipareigojusi iki 2050 m. atnaujinti didžiąją dalį daugiabučių ir tapti neutralia 

klimatui. Džiugu, kad Lietuvoje vis labiau įsigali supratimas, kad renovacijos nauda nėra tik lokali, 

skirta konkrečiam miestui ar namui. Tai – bendras energetinių resursų taupymas, aplinkos 

užterštumo mažinimas ir ekonomikos aktyvinimo priemonė“, – teigia Ž. Maskaliovienė. 

* „Spinter tyrimai“ 2022 m. vasario 17-25 d. atliktas reprezentatyvus tyrimas. Jo metu buvo 

apklausta 1015 18-75 m. žmonių. 409 iš jų gyvena nerenovuotame senos statybos daugiabutyje, 

dar 216 gyvena renovuotame arba naujesnės statybos būste, o dar 390 – vieno ar dviejų butų 

name. 
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Šiaulių bankas: išaugus energijos kainoms gyventojai skuba renovuoti būstą 

ELTA 2022 m. lapkričio 7 d. www.delfi.lt, 

TN: tn,  

 

 Daugiabučių renovacija Lietuvoje – kas naujo po saule? 

 

Šiaulių banko duomenimis, pabrangęs šildymas gyventojus skatina aktyviau investuoti 

į daugiabučių renovaciją, dažnu atveju leidžiančią sutaupyti apie 65 proc. energijos kaštų. 

Nuo pavasario daugėjo tiek užklausų finansuoti daugiabučių modernizaciją, tiek ir suteiktų 

paskolų, teigiama banko pranešime žiniasklaidai.  

Per tris šių metų ketvirčius Šiaulių bankas įvertino 350 daugiabučių namų atnaujinimo 

projektų ir pritarė jų finansavimui, per šį laikotarpį pasirašyta 161 kredito sutartis. „Šiemet kasdien 

pritariame vieno ar net daugiau daugiabučių modernizavimo projekto finansavimui. Iš dabartinio 

daugiabučių bendrijų aktyvumo ir gaunamų gyventojų užklausų prognozuojame, kad prasidėjęs 

šildymo sezonas – dalyje miestų jis prasideda dvigubai išaugusiomis šildymo kainomis – paskatins 

dar spartesnę daugiabučių namų renovaciją. Ypač didmiesčiuose, kur renovuotų namų dalis vis dar 

santykinai nėra didelė“, – teigia Šiaulių banko Finansavimo paslaugų vystymo produktų vadovas 

Gedas Janėnas. 

Šiaulių bankas bei banko įkurtas ir patronuojamas „SB modernizavimo fondas“ per tris šių 

metų ketvirčius daugiabučių renovacijos projektams suteikė 84 mln. eurų finansavimą, rašoma 

pranešime. Pasak G. Janėno, daugiausiai prašymų finansuoti daugiabučių modernizavimą Šiaulių 

bankas šiemet sulaukė iš Vilniaus miesto – beveik 100 paraiškų. 

Taip pat jaučiamas aktyvumas ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Iš mažesnių 

miestų ekspertas išskyrė Palangą ir Plungę – šių miestų gyventojai aktyviai teikia naujas paraiškas. 

Visais atvejais gyventojai renkasi kompleksinę viso daugiabučio renovaciją, kai pastatas pilnai 

apšiltinamas ir atnaujinama šildymo sistema. „Ilgalaikėje perspektyvoje energiškai neefektyvių 

daugiabučių renovacija didina namų ūkių finansinį atsparumą. Brangstant energijos ištekliams, 

investuoti į 60–70 proc. energijos sutaupymą senos statybos namuose – beje, kartu užsitikrinant ir 

didesnį gyvenimo komfortą, ir iki 20 proc. didesnę būsto rinkos vertę, – yra racionalus sprendimas. 

Juo labiau kai valstybė kompensuoja reikšmingą šių investicijų dalį, o mes suteikiame kreditus 

nereikalaudami pradinio įnašo ir užstato“, – pranešime sako G. Janėnas. 

Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje numatyta iki 2050 m. renovuoti didžiąją dalį 

senų daugiabučių namų, iš kurių net 66 proc. yra D ir žemesnės energinės klasės. Strategija 

siekiama 60 proc. sumažinti pirminės energijos suvartojimą ir visiškai panaikinti anglies dioksido 

pėdsaką. Šiuo metu Lietuvoje renovuota 11 proc. energiškai neefektyvių daugiabučių – 4455 namai. 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/siauliu-bankas-isaugus-energijos-kainoms-gyventojai-skuba-renovuoti-busta.d?id=91677431
https://g4.dcdn.lt/images/pix/transliaciju-uzsklandos-3413-91453899.jpg
https://www.delfi.lt/temos/sildymas
https://www.delfi.lt/temos/daugiabuciu-modernizacija
https://www.delfi.lt/temos/siauliu-bankas
https://www.delfi.lt/temos/daugiabuciu-renovacija
http://www.elta.lt/
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ŠILDYMO SĄSKAITOS GALI BŪTI MAŽESNĖS PENKTADALIU: GYVENTOJAMS 

REIKIA APSISPRĘSTI 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2022 m. lapkričio 10 d. www.delfi.lt, 

TN: tn, https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=91714027  

 

 
 

Šildymo sezonas daugeliui šalies gyventojų kelia stresą. Kokios bus sąskaitos, ar užteks 

lėšų susimokėti, ar priklauso kompensacija? Visi su viltimi laukia gerų žinių iš Vyriausybės, 

energetikų, ekonomistų, bet šiemet jų nėra. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 

Neregėta energetinė krizė, kai visos kuro rūšys per metus pabrango šimtais procentų, 

neišvengiamai atsilieps ir lietuvių piniginėms. O ką daryti? Ar yra būdų sumažinti sąskaitas?  

Senos šildymo sistemos – pinigų švaistymas į orą 

Vien Klaipėdoje yra apie 280 daugiabučių, o per visą Lietuvą keli tūkstančių pastatų, kurie 

iš sovietmečio paveldėjo ir tebenaudoja elevatorinius šilumos punktus, senus šildymo vamzdynus, 

kuriais neįmanoma tolygiai paskirstyti šilumos - ją sumažinti ar padidinti pagal gyventojų poreikius. 

„Egzistuoja toks mitas, kad jei bute per karšta, tai čia kalti energetikai, kurie pleškina be gailesčio, 

kad tik daugiau uždirbtų. Bet realybėje namo šildymo sistema yra visiškai autonominė, ir šilumos 

įleidimas į pastatą reguliuojamas namo šilumos punkte, kuris priklauso gyventojams. Ne 

energetikai, o gyventojų pasirinktas atstovas - šildymo sistemų prižiūrėtojas - reguliuoja, kiek 

šilumos namas pasiima iš mūsų šilumos trasų", - pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 

energija" generalinis direktorius. 

 Antanas Katinas 

Problema ta, kad elevatoriniai šilumos punktai yra valdomi rankiniu būdu. Prie jų kone 

nuolat turi budėti žmogus, kuris pagal lauko temperatūrą sukiotų sklendę ir į butus paskirstytų 

šilumą: kai lauke šalta – įleisti daugiau šilumos, kai lauke šilta – primažinti šildymą. Tačiau niekas 

šilumos punkte nesėdi, į termometrą nežiūri ir sklendės nesukioja. Ji nustatoma taip, kad palaikytų 

maždaug vienodą temperatūrą visą parą. Ir tuomet saulei pašvietus kambariuose tampa per karšta, 

gyventojai atveria langus ir brangią šilumą leidžia laukan. 

Visai kitaip veikia automatizuotas šilumos punktas. Ten sklendę reguliuoja automatika. 

Davikliai pastato išorėje ir viduje fiksuoja temperatūrą, o automatika atitinkamai reguliuoja šilumą 

įleidžiančią sklendę. Priedo, modernia įranga galima suprogramuoti, kad naktį patalpos būtų 

šildomos mažiau, primažinti karšto vandens temperatūrą ar nustatyti norimą šildymo grafiką. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=91714027
https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-56406-91714123.jpg
https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-56405-91714075.jpg
https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-56403-91714043.jpg
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Pavyzdžiui, gyventojų sutarimu sumažinti vienu laipsniu šildymą visam namui. O daugiabutyje tai 

iškart maždaug 5 procentais sumažintų sąskaitas. 

Elevatorinio ir automatizuoto šilumos punkto skirtumai labiausiai jaučiami rudenį ir 

pavasarį, kai itin svyruoja paros lauko temperatūra: dieną pašvietus saulei įkaista virš 15 laipsnių, o 

naktimis nukrenta žemiau nulio. Specialistų teigimu, tuomet namai su automatizuotais šilumos 

punktais sutaupo iki 30 proc. šilumos energijos. 

Uostamiestyje ledai pajudėjo 

Nujausdama artėjančią nelengvą žiemą AB „Klaipėdos energija" dar vasaros pradžioje 

laiškais ir per žiniasklaidą kreipėsi į daugiabučių administratorius ir bendrijų pirmininkus, 

ragindama kuo skubiau atnaujinti senus šilumos punktus. Mat atnaujinti šilumos punktą ir name 

esančius vamzdynus gali tik namo savininkai – gyventojai. Ir tam būtina gauti daugiau nei 50 proc. 

gyventojų pritarimą. „Centralizuoto šildymo sistemoje mes, šilumos tiekėjai, esame tik savo ūkio 

šeimininkai. Mums priklauso katilinės, šilumos trasos, perdavimo įrenginiai. O visa, kas yra name – 

šilumos punktas, vamzdynai, dalikliai – tai gyventojų turtas, kurį prižiūrėti ir tvarkyti turi jų 

pasirinktas administratorius ar specialistas", - pasakojo Antanas Katinas. 

Taigi, namo administratorius ar bendrijos pirmininkas pirmiausia turi sušaukti gyventojų 

susirinkimą, ir gauti jų pritarimą mažajai renovacijai. Uostamiesčio energetikai siūlė 

administratoriams savo pagalbą konsultuojant gyventojus, o jei prireiktų, atlikti ir montavimo 

darbus. 

Nepraėjus nė mėnesiui po uostamiesčio energetikų kreipimosi gerų žinių apie mažąją 

renovaciją paskleidė ir Aplinkos ministerija. Valstybės parama šilumos punktų ir šildymo sistemos 

atnaujinimui padidinta iki 80 procentų. 

Pasak vieno iš Klaipėdoje veikiančių pastatų administratorių atstovo Vaido Barakausko, 

praktiškai visuose gyventojų susirinkimuose, kurie organizuoti šią vasarą ir rudenį, buvo pritarta 

mažajai renovacijai. „Paskelbus apie 80 proc. valstybės paramą mažajai renovacijai gyventojams šį 

žinia sukėlė nuostabą. Techninių renovacijos niuansų žmonės nežino, tenka paaiškinti, kas ir kaip 

bus daroma. Bet palyginus su tuo laikotarpiu, kai tik startavo mažosios renovacijos programa, dabar 

sprendimai atnaujinti šildymo sistemas priimami daug lengviau", - teigė V. Barakauskas. 

Pašnekovo atstovaujama bendrovė vien Klaipėdoje pradėti mažosios renovacijos procesus 

padėjo 14 daugiabučių gyventojams. Ten, kur susirinkimai įvyko metų pradžioje, atnaujinta 

šildymo sistema ir mažesnėmis sąskaitomis gyventojai galės džiaugtis jau šį šildymo sezoną. Kas 

nespėjo – teks palaukti iki pavasario, nes šildymo sezono metu užsiimti namo rekonstrukcija būtų 

rizikinga. 

Vaidas Barakauskas 

Klaipėdos energetikų raginimas administratoriams ir padidinta valstybės parama 

neabejotinai turėjo įtakos šilumos punktų modernizavimo bumui. Lyginant su praėjusių metų spaliu, 

šiemet elevatorinius punktus pasiryžo pakeisti 39 daugiabučiai. 

Reikalavimai, kainos, kokybė... 

„Dabar viskas paprasčiau. Užtenka vieno susirinkimo, daugumos pritarimo, ir mažąją 

renovaciją galima vykdyti. Žinoma, projekto paruošimo, derinimo procedūros užtrunka keletą 

mėnesių, bet viskas vyksta daug sklandžiau, nei anksčiau. Taip pat ir su finansavimu. Yra 

reikalavimas, kad gyventojai turėtų sukaupę 20 proc. pradinį įnašą, bet dabar Aplinkos projektų 

valdymo agentūra ne tik kompensuoja, bet ir gali apmokėti rangovų sąskaitas, todėl gyventojams 

nereikia sukaupti pilnos sumos už darbus. Tai irgi palengvinimas", - pasakojo V. Barakauskas. 

Pasiryžus atnaujinti namo šildymo sistemą, gyventojams tenka susitaikyti su laikinais 

nepatogumais. Vien šilumos punkto renovacijos valstybė nefinansuoja. Atliekant šilumos punkto 

https://g3.dcdn.lt/images/pix/projektai-56404-91714059.jpg
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atnaujinimo ar įrengimo darbus reikia pertvarkyti vamzdynus, privaloma įrengti balansavimo 

priemones ant stovų. 

Vaido Barakausko teigimu, gyventojai dažniausiai pageidauja keisti visą šildymo sistemą, 

ne tik šilumos punktą ar vamzdynus. Žmonės nori, kad ant radiatorių būtų įrengti termostatai ir jie 

patys galėtų kambariuose reguliuoti šilumą. Taip pat prašo individualių apskaitos prietaisų, kad 

aiškiai matytų ir galėtų mokėti už savo suvartotą šilumą. 

Šilumos punkto atnaujinimas, priklausomai nuo namo dydžio, gali kainuoti maždaug 16000 

-22000 eurų. Pasinaudojant valstybės parama, siekiančia 80 proc., suma neatrodo gąsdinanti, 

lyginant su pilna namo renovacija. Visgi, tiek energetikai, tiek namų prižiūrėtojai akcentuoja, kad 

sutaupymas nėra vienintelis mažosios renovacijos privalumas. „Iš patirties galiu pasakyti, kad 

gyvenimo kokybė irgi labai svarbi. Su sena šildymo sistema dažna bėda, kad ji netolygiai paskirsto 

šilumą. Vidiniai butai peršildomi, žmonės neapsikenčia karščio ir gyvena su atvirais langais, o to 

pačio namo kraštiniai butai vos pasiekia privalomą 18 laipsnių temperatūrą. Atlikus mažąją 

renovaciją tokių situacijų nebūna. Ir patalpos šildomos tolygiai, ir sąskaitos mažesnės", - reziumavo 

Vaidas Barakauskas. 
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TEISININKAS ATSAKO: KOKIAS SĄLYGAS REIKIA ATITIKTI, NORINT GAUTI 

KOMPENSACIJĄ UŽ ŠILDYMĄ? 

2022 m. lapkričio 7 d. Jonė Sabaitienė www.delfi.lt, 

TN: tn,  

 

 Jonė Sabaitienė  

 

Išaugus energetinių išteklių kainai ir pasikeitus ekonominei situacijai, auga su būsto šildymu 

susijusios išlaidos, taigi dažnas gyventojas ieško būdų, kaip palengvinti šią finansinę naštą. Dėl šių 

priežasčių pastaruoju metu auga susidomėjimas sąlygomis, kurioms esant gyventojai turi galimybę 

kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos suteikimo. Ką svarbu žinoti tokiu atveju, paaiškino 

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) narė, advokato padėjėja Jonė Sabaitienė.  

Skaitytojas Augustas klausia: „Pas mane bute gyvena ir yra deklaravę savo gyvenamąją 

vietą mano dukra (60 m.) su dviem neįgaliais vienišais vaikais (36 m. ir 38 m.). Mano buto 

kvadratūra – 45,7 kv. m. Ar man priklausys kompensacija už šildymą? Kokios sąlygos 

kompensacijai gauti? Kokius dokumentus turiu pateikti, kad gaučiau kompensaciją už šildymą? Kur 

kreiptis dėl kompensacijos skyrimo?“ 

Atsako LJAA narė, advokato padėjėja Jonė Sabaitienė: 

„Skaitytojo nurodytu atveju galimybė gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją būtų 

vertinama atsižvelgiant į šias sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos  

1. Pajamos. Kompensacija skiriama, atsižvelgus į būste gyvenamąją vietą deklaravusių 

asmenų bendras pajamas, todėl, norint gauti kompensaciją, dėl jos prašymus atskirai 

turi pateikti visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys arba šeimos. 

Nors tam tikrais kitais atvejais dėl būsto šildymo kompensacijos pakaktų pateikti vieną 

prašymą (pvz., vienas prašymas galėtų būti teikiamas vieno iš būste gyvenančių 

sutuoktinių, kai būste, dėl kurio prašoma šildymo išlaidų kompensacijos, sutuoktiniai 

gyvena su nepilnamečiais vaikais ar įvaikiais ir kitais atvejais), skaitytojo nurodytu 

atveju visi viename būste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys turės pateikti atskirus 

prašymus. Kompensacija suteikiama, kai išlaidos už šildymą (ir karštą vandenį) viršija 

10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 

Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 441 

Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Preliminarų kompensacijos dydį galima sužinoti 

įvedus duomenis skaičiuoklėje, esančioje interneto svetainėje www.spis.lt. Nurodant 

pajamas būtina pateikti informaciją apie gaunamos pensijos ar pensijos išmokos dydį, 

šalpos išmokas, socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) 

pensijų priemokas, socialinio pobūdžio išmokas ir kitas gautas lėšas. Svarbu pažymėti, 

kad pajamos, atsižvelgiant į jų skirtingą pobūdį, vertinamos skirtingai.  

2. Plotas. Apskaičiuojant kompensaciją, atsižvelgiama į būsto šildymo išlaidoms taikomą 

naudingojo būsto ploto normatyvą. Kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja vienas 

gyvenantis asmuo, taikomas 50 kv. m ploto normatyvas. Kai būste gyvenamąją vietą 

deklaruoja šeima, pirmam šeimos nariui taikomas 38 kv. m normatyvas, antram – 12 

kv. m normatyvas, trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. m normatyvas. 

Kompensuojamos išlaidos už naudingąjį būsto plotą, kuris yra ne didesnis už taikomą 

naudingojo būsto ploto normatyvą.  

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/gyvenimas-visuomene/teisininkas-atsako-kokias-salygas-reikia-atitikti-norint-gauti-kompensacija-uz-sildyma.d?id=91658411
https://www.delfi.lt/temos/ljaa
https://www.delfi.lt/temos/jone-sabaitiene
https://www.delfi.lt/temos/sildymo-kompensacijos
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3. Įsiskolinimai. Įsiskolinę už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį 

vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais asmenys turėtų būti sudarę sutartį dėl 

dalies skolos apmokėjimo arba teismas turi būti priteisęs apmokėti skolą.  

4. Reikalavimai, taikomi asmenims, pageidaujantiems gauti socialinę pašalpą. Prašymą 

teikiantis asmuo ir kiti būste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys turi atitikti LR 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas 

sąlygas. Išsamią informaciją apie šias sąlygas, kurios taikomos visiems asmenims, 

pageidaujantiems gauti socialinę paramą, galima rasti LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos interneto svetainės (www.socmin.lrv.lt) skiltyje Piniginė socialinė parama 

nepasiturintiems gyventojams (socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamojo ir karšto 

vandens išlaidų kompensacijos).  

Būtina paminėti, kad, jeigu bent vienas iš būste gyvenančių ir gyvenamąją vietą 

deklaravusių asmenų neturi teisės į kompensacijas, kai už būsto šildymą atsiskaitoma pagal vieną 

sąskaitą ar atsiskaitomąją knygelę, kompensacijos neskiriamos nė vienam iš tame būste gyvenančių 

asmenų.  

Pageidaujant gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją kol kas besikreipiančiųjų asmenų 

turimas turtas nėra vertinamas, tačiau būtina pateikti šiuos dokumentus:  

− Prašymą–paraišką ir priedus, kurie pateikti šioje nuorodoje: 

www.socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-

gauti,. Prašyme–paraiškoje ir prieduose turi būti nurodomi būste gyvenamąją vietą 

deklaravusių asmenų duomenys, įskaitant ir duomenis apie asmenis, kurie yra būste 

deklaravę gyvenamąją vietą, tačiau faktiškai jame negyvena. Kaip jau paminėta 

anksčiau, jeigu viename būste gyvenamąją vietą yra deklaravusios kelios asmenų 

grupės, jos visos turėtų pateikti prašymus dėl kompensacijų, o jei nors vienas būste 

gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo neturi teisės į kompensacijas, jos neskiriamos 

visam būstui.  

− Prašymą–paraišką teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Teikiant 

dokumento kopiją (skaitmeninę kopiją) papildomai jo tvirtinti nereikia.  

− Atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, kurioms esant teikiamas prašymas, gali kilti 

poreikis pateikti ir kitus dokumentus bei duomenis, tačiau tik tokiu atveju, jei ši 

informacija nagrinėjant prašymą negali būti gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų 

bei valstybės informacinių sistemų. 

Prašymas dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos gali būti teikiamas kreipiantis į savo 

gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose), taip pat elektroniniu būdu 

www.spis.lt, kai kuriais atvejais suteikiama galimybė prašymą pateikti ir telefonu ar paštu.  

Skaitytojo ir kitų tame pačiame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų pateikti 

prašymai su priedais būtų vertinami atsižvelgiant į visas aukščiau aptartas sąlygas ir per vieną 

mėnesį nuo prašymo su priedais pateikimo dienos turėtų būti nuspręsta, ar bus skiriama būsto 

šildymo kompensacija. Bet kokiu atveju skaitytojas ir kiti tame pačiame būste gyvenamąją vietą 

deklaravę asmenys dėl būsto šildymo kompensacijos skyrimo gali kreiptis viso šildymo sezono 

metu. 

 
 

 

http://www.socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
http://www.socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
https://www.delfi.lt/
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IS-976/701-IV-4 priedas 

 

LRV 2022-11-09 pranešimas. Vyriausybė siūlo mažinti garantinio tiekimo kainą gyventojams 

bei griežtinti nepriklausomų elektros tiekėjų priežiūrą 

TN: tn,  

 

Vyriausybė šiandien pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais mažinama garantinio elektros 

energetikos tiekimo kaina buitiniams vartotojams bei griežtinami reikalavimai nepriklausomiems 

elektros tiekėjams bei jų priežiūra. 

Pakeitimais numatoma buitiniams elektros vartotojams taikomą elektros garantinio tiekimo 

koeficientą 1,25 sumažinti iki 1,15, atsižvelgiant į garantinio tiekėjo – elektros skirstomųjų tinklų 

operatoriaus (ESO) – faktiškai patiriamas elektros energijos garantinio tiekimo sąnaudas. 

Pataisomis taip pat nustatomi griežtesni reikalavimai nepriklausomiems elektros tiekėjams, 

pvz., nepriklausomas elektros tiekėjas privalės turėti veiklos rizikų valdymo planą, ne mažesnį nei 

1/2 įstatinio kapitalo dydžio nuosavą kapitalą. Elektros tiekėjas taip pat negalės turėti pradelstų 

mokėjimų, pradėtų nemokumo, bankroto, reorganizavimo ir likvidavimo procedūrų. Pataisos 

numato, jog nepriklausomas elektros tiekėjas privalės turėti galiojantį prievolių įvykdymo 

užtikrinimą – tai leis buitiniams vartotojams iš dalies kompensuoti nuostolius, jeigu jų 

nepriklausomas tiekėjas nebegalėtų teikti paslaugų. 

Griežtinama ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos atliekama nepriklausomų 

elektros tiekėjų priežiūra: nepriklausomas tiekėjas privalės kas ketvirtį reguliuotojui teikti 

nustatytos formos ataskaitą jo nemokumui įvertinti; kas mėnesį teikti informaciją dėl visų įvykdytų 

įsipareigojimų pagal visas su buitiniais vartotojais sudarytas sutartis. Tokiu būdu VERT žinos 

aktualią informaciją apie nepriklausomo tiekėjo įsipareigojimus buitiniams vartotojams ir tinkamai 

galės atlikti nepriklausomo tiekėjo veiklos priežiūrą. 

Pataisos taip pat numato elektros tinklų operatorių atsakomybę sutrikus elektros tiekimui. 

Pavyzdžiui, priklausomai nuo vietovės, nustatomas laikas per kurį – 6 ar 12 valandų – turi būti 

atnaujintas elektros tiekimas vartotojams, priešingu atveju vartotojai įgis teisę gauti kompensaciją. 

Kompensacijų apskaičiavimo metodiką turės parengti VERT. 

Vyriausybės patvirtintiems siūlymams dar turės pritarti Seimas. yriausybė šiandien pritarė 

įstatymų pakeitimams, kuriais mažinama garantinio elektros energetikos tiekimo kaina buitiniams 

vartotojams bei griežtinami reikalavimai nepriklausomiems elektros tiekėjams bei jų priežiūra. 

Pakeitimais numatoma buitiniams elektros vartotojams taikomą elektros garantinio tiekimo 

koeficientą 1,25 sumažinti iki 1,15, atsižvelgiant į garantinio tiekėjo – elektros skirstomųjų tinklų 

operatoriaus (ESO) – faktiškai patiriamas elektros energijos garantinio tiekimo sąnaudas. 

Pataisomis taip pat nustatomi griežtesni reikalavimai nepriklausomiems elektros tiekėjams, 

pvz., nepriklausomas elektros tiekėjas privalės turėti veiklos rizikų valdymo planą, ne mažesnį nei 

1/2 įstatinio kapitalo dydžio nuosavą kapitalą. Elektros tiekėjas taip pat negalės turėti pradelstų 

mokėjimų, pradėtų nemokumo, bankroto, reorganizavimo ir likvidavimo procedūrų. Pataisos 

numato, jog nepriklausomas elektros tiekėjas privalės turėti galiojantį prievolių įvykdymo 

užtikrinimą – tai leis buitiniams vartotojams iš dalies kompensuoti nuostolius, jeigu jų 

nepriklausomas tiekėjas nebegalėtų teikti paslaugų. 

Griežtinama ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos atliekama nepriklausomų 

elektros tiekėjų priežiūra: nepriklausomas tiekėjas privalės kas ketvirtį reguliuotojui teikti 

nustatytos formos ataskaitą jo nemokumui įvertinti; kas mėnesį teikti informaciją dėl visų įvykdytų 

įsipareigojimų pagal visas su buitiniais vartotojais sudarytas sutartis. Tokiu būdu VERT žinos 

aktualią informaciją apie nepriklausomo tiekėjo įsipareigojimus buitiniams vartotojams ir tinkamai 

galės atlikti nepriklausomo tiekėjo veiklos priežiūrą. 

Pataisos taip pat numato elektros tinklų operatorių atsakomybę sutrikus elektros tiekimui. 

Pavyzdžiui, priklausomai nuo vietovės, nustatomas laikas per kurį – 6 ar 12 valandų – turi būti 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-siulo-mazinti-garantinio-tiekimo-kaina-gyventojams-bei-grieztinti-nepriklausomu-elektros-tiekeju-prieziura
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atnaujintas elektros tiekimas vartotojams, priešingu atveju vartotojai įgis teisę gauti kompensaciją. 

Kompensacijų apskaičiavimo metodiką turės parengti VERT. 

Vyriausybės patvirtintiems siūlymams dar turės pritarti Seimas. 

_______ 

 

DRASTIŠKAS TAUPYMAS EUROPOS ŠALYSE EKSPERTAMS KELIA ABEJONIŲ: DU 

SPRENDIMAI ITIN NETINKAMI LIETUVAI 

Elžbieta Kriaučiūnaitė, www.DELFI.lt, 2022 m. lapkričio 9 d. 

TN: tn,  

 

Europai ruošiantis šaltai žiemai vis labiau gilėja energetikos krizė ir Europos šalys 

įjungia taupymo režimą – pradeda trumpinti pastatų ir paminklų apšvietimo laiką, mažinti 

gatvių apšvietimą tamsiuoju paros metu bei viešųjų pastatų temperatūrą. Vis dėlto, kaip 

tokius metodus vertina ekspertai ir kokiose srityse taupymas gali sukelti papildomų rizikų?  

Ilgametė priklausomybė nuo Rusijos energetikos – esminė išaugusių energetikos kainų 

priežastis 

Europai ir pasauliui išgyvenant ne vieną karantiną, nevykstant renginiams, esant viešojo 

maitinimo sektoriaus apribojimams ir dirbant iš namų, elektros susitaupė, pastebi europarlamentaras 

Liudas Mažylis. Vis dėlto, tai atitinkamai turėjo savo kainą – netektis, psichologinius sunkumus, 

darbo netekimą, didesnius iššūkius namų ūkiams. Kaip teigia europarlamentaras, pagrindinė 

pandemijos pamoka yra veikimas kartu ir solidariai. „Iki COVID-19 pandemijos sveikatos apsauga 

buvo kiekvienos ES valstybės narės atsakomybė. Per pandemiją ES buvo lyderė siekiant sukurti 

vakcinas, paskui jomis dalinomės ne tik tarp narių, bet ir su trečiosiomis šalimis. Pandemija parodė, 

kad turime veikti kartu sveikatos apsaugos srityje – atsirado fondas „EU4Health", – pasakoja L. 

Mažylis. 

Pasak europarlamentaro, pagrindinė išaugusių energetikos kainų ir energetinės krizės ES 

priežastis – tai ilgametė priklausomybė nuo Rusijos energetikos ir Rusijos totalinis karas prieš 

nepriklausomą Ukrainą. „Dabar labai reikšminga, kad ES ir visi Vakarai demonstruoja savo 

ryžtingumą – svarbu nesustoti. Be paramos Ukrainai, pavienės valstybės pademonstravo ir 

atsiribojimą nuo rusiškų dujų. Puikiai žinome, kad tai pirmoji padarė Lietuva. ES didžiausia 

ekonomika nutraukė „Nord Stream 2" projektą, ruošėsi žiemos sezonui kaupdama dujų atsargas, o 

Europos Komisija parengė energetikos kainų mažinimui skirtą ES priemonių rinkinį, kuriuo 

remiantis valstybės narės gali bendrais veiksmais tvarkytis su užklupusiais iššūkiais", – pastebi L. 

Mažylis, pridurdamas, kad priklausomybės nuo rusiškos energetikos turėtume atsisakyti visam 

laikui. 

Gatvių apšvietimo mažinimas – taupymas žmonių saugumo kaina? 

Viena iš šiuo metu įgyvendinamų energijos taupymo priemonių ne tik Lietuvoje, bet ir 

visoje Europoje – tai gatvių apšvietimo mažinimas. Pasak Vilnius Tech Elektronikos fakulteto 

profesorės Sonatos Tolvaišienės, gatvių apšvietimo mažinimas 10–20 proc. didelių sunkumų 

vairuotojams nesukels, tačiau tai galima daryti tik tuose sektoriuose, kur sumontuotas LED 

apšvietimas su galimybe keisti apšvietos lygį. „Tuose sektoriuose, kur sumontuotos aukšto slėgio 

natrio lempos, galingumą sumažinsi tik keisdamas į mažesnio galingumo lempą. Ar tai efektyvu? 

Reikėtų skaičiuoti visas sąnaudas jų įsigijimui ir pakeitimui, – sako S. Tolvaišienė, – Didžioji dalis 

gatvių apšvietimo yra suprojektuota taip, kad šviestuvai apšviečia ne tik važiuojamąją dalį, bet ir 

pėsčiųjų zoną. Sumažinus apšvietimą važiuojamajai daliai, nukenčia pėsčiųjų zona". 

„Kitas taupymo būdas, išjungiant kas antrą šviestuvą, tarsi duotų naudos elektros energijos 

taupyme, tačiau vairuotojams tamsiu paros metu atsirastų tamsiosios zonos, kas didintų avarijų 

tikimybę, ypač netikėtai pėstiesiems išėjus į važiuojamąją dalį. Žmogaus akiai reikalingos kelios 

šimtosios sekundės dalys prisitaikyti prie aplinkos, kurios gali būti lemiamos, – atkreipia dėmesį S. 

Tolvaišienė, – Tiek pirmas, tiek antras sprendimas ypač žalingas lietuviškam rudeniui, kai dažnai 

lyja tamsiu paros metu, kai dalis automobilio lempų skleidžiamo šviesos srauto yra sugeriama 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/projektai/sutaupyk/taupymo-aktualijos/drastiskas-taupymas-europos-salyse-ekspertams-kelia-abejoniu-du-sprendimai-itin-netinkami-lietuvai.d?id=91521293
https://www.delfi.lt/temos/taupymas
https://www.delfi.lt/temos/liudas-mazylis
https://www.delfi.lt/temos/vilnius-tech
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tamsioje kelio dangoje, atspindžiai nuo šlapių paviršių dar pablogina matomumą. Sumažinus 

apšvietimo lygį situacija paaštrėja". 

Vis dėlto, europarlamentaro teigimu, taupyti žmonių saugumo kaina ir palikti gatves visiškai 

neapšviestas nederėtų. „Galbūt galima ieškoti kompromiso, pavyzdžiui, atjungti kas antrą gatvės 

apšvietimo žibintą tuo paros metu, kai apskaičiuojama, kad transporto judėjimas yra mažiausias, ar 

tomis keliomis nakties miego meto valandomis, mažinti dekoratyvų ar turistinių pastatų apšvietimą 

naktį. Tikrai atvėsus galima išjungti visus fontanus miestuose ir kt. Reikėtų peržiūrėti elektros 

taupymo galimybes valstybei priklausančiuose pastatuose, – svarsto L. Mažylis, – Žmonės ir taip 

jaučia didelį finansinį nerimą, todėl tie taupymo būdai neturėtų paliesti ir jų saugumo. Mūsų šalies 

ir visos ES piliečiai privalo jaustis saugiai". 

Taupant turėtų būti vertinamas ne tik ekonomikos, bet ir sveikatos aspektas 

Kaip pastebi SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas, energijos vartojimas yra stipriai 

susijęs su ekonomikos aktyvumu, todėl valdžia ir visi žmonės turi siekti, kad būtų mažinamas 

energijos suvartojimas nekeičiant gamybos ar paslaugų teikimo apimties: „Tai reiškia, kad reikia 

ieškoti tų resursų, kur lengviausiai galima sumažinti energijos vartojimą, mažiausiai pakenkiant 

ekonomikai ir žmonių sveikatai. Nes jeigu elektros vartojimą pradės mažinti pramonė (ji sunaudoja 

iki 40 proc. elektros energijos), tai tiesiog reikš, kad ji mažiau pagamina prekių ir tai ves į 

prastesnius jos finansinius rezultatus". 

Pasak T. Povilausko, valstybių paskelbti energijos taupymo planai šiuo metu sukoncentruoti 

į energijos taupymą, kuris labiau susijęs su gyventojų komfortu ir palankiomis sąlygomis, o ne su 

tais sprendimais, kurie pradėtų mažinti verslo aktyvumą. „Suprantama, kad mažesnė temperatūra 

patalpose daugeliui gyventojų nepatiks, tačiau iš ekonominės pusės, tai neigiamos įtakos neturės. 

Aišku, ekonomika nėra viskas ir turi būti įvertinamas sveikatos aspektas. Bet panašu, kad energijos 

taupymo planai yra derinami su sveikatos specialistais", – pastebi SEB banko ekonomistas. 

Kalbėdamas apie elektros taupymą, L. Mažylis pateikia taupymo Europos Parlamento 

patalpose pavyzdį. „Šaltuoju metų laiku šildant patalpas nuo šiol bus palaikoma ne aukštesnė, negu 

19 laipsnių temperatūra, o šiltuoju laiku vėsinant patalpas – ne žemesnė, kaip 25 laipsniai. <...> Ne 

darbo dienomis šildymo ar vėsinimo prietaisai apskritai nebus įjungiami. Per metus tikimasi 

sutaupyti 2 milijonus eurų. Bus atsisakoma ir perteklinio apšvietimo. Taupymas, sąmoningas 

vartojimas yra viena iš priemonių, bet svarbu, kad greta jų eitų ir strateginiai ilgalaikiai tikslai, 

išlaikoma vieninga politika atsiribojant nuo rusiškų dujų, naftos ir anglies bei pereinant prie Žaliojo 

kurso įgyvendinimo, – pabrėžia L. Mažylis. 

Taupymas namuose individualus, tačiau šį sezoną – neišvengiamas 

Kalbant apie elektros energijos taupymą, galima įžvelgti ir opią problemą. „Akivaizdu, kad 

taupymas įmonėse, įstaigose – nuotolinio darbo metodu, tik taupymas darbuotojų sąskaita. Jei jie 

gauna iš įmonių kompensacijas, tai sveikintinas ir teigiamas dalykas. Tačiau, kiek tenka girdėti, 

apimtys darbo nesumažėja, tačiau už sunaudotą elektros energiją darbuotojas namuose susimoka 

pats, – pripažįsta S. Tolvaišienė, – Efektyvesnis sprendimas – ne atskiri darbuotojų kabinetai, o 

didesnė erdvė, kur galima dirbti didesniam darbuotojų kiekiui". 

Nors taupymas namuose yra labai individualus, vis dėlto šį sezoną, europarlamentaro 

nuomone, jis bus neišvengiamas. „ES, o ir Lietuvoje, pastebima didesnė paklausa įsirengti saulės 

elektrines namų ūkiuose. Štai įdomus pavyzdys Belgijoje, kur veikia ir vis populiarėja energijos 

kooperatyvai, kai kelių daugiabučių ar namų kvartalo gyventojai bendrai įsirenginėja saulės 

elektrines, elektromobilių krovimo stoteles, kaupia rezervuaruose lietaus vandenį, vėliau jį 

panaudoja buityje ir kt. O asmeniškai įdomus pasirodė ir dalį Valstybės turtą valdančio Turto banko 

paskelbtas „putinOut" konkursas, skirtas energijos taupymui. Valstybės institucijų pastatuose 

kviečiama taupyti energiją, kur tikimasi, kad bus sumažinama bent 10 proc. suvartojamos elektros", 

– pabrėžia L. Mažylis. 

Tuo tarpu SEB banko ekonomistas T. Povilauskas abejoja, kad gyventojai elektros 

suvartojimą sumažins daugiau negu 10 proc. „Kadangi gyventojai suvartoja apie 30 proc. elektros, 

tai 10 proc. vartojimo sumažinimas bendrą elektros suvartojimą šalyje sumažintų 3 proc. Tačiau ir 

tai jau būtų teigiama įtaka mažinant elektros vartojimą ir nedarant neigiamos įtakos ekonomikai, – 

https://www.delfi.lt/temos/seb
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sako SEB banko ekonomistas, – Gyventojai daug nesumažins elektros ar kitos energijos vartojimo, 

nes tai yra būtina prekė. Prisiminkime 2008 m. prasidėjusią recesiją – 2009 m. namų ūkiai suvartojo 

maždaug 5 proc. mažiau elektros energijos negu metais prieš tai, o tai visgi nėra labai didelis 

pokytis, atsižvelgiant į tuo metu buvusią ekonominę situaciją". 

Šventiniu laikotarpiu į apšvietimo naudojimą reikėtų pažvelgti atsakingiau 

Artėjant šventiniam periodui, viso pasaulio pastatai suspindi įvairiomis spalvomis, miestai 

nušvinta lemputėmis. Vis dėlto išaugusios elektros energijos kainos verčia susimąstyti, ar šventiniu 

laikotarpiu nereikėtų atsisakyti ar bent jau sumažinti elektros vartojimą. Vilnius Tech Elektronikos 

fakulteto profesorės teigimu, tai problemos nepanaikintų. „Dvi ar trys savaitės Kalėdinio laikotarpio 

problemos neišspręs, bet džiaugsmo tuo laikotarpiu bus daug. Tuo pačiu ir suvartojamas elektros 

energijos kiekis šių instaliacijų nėra didelis. Tereikia paieškoti sprendimų, mecenatų, galimybių tą 

laikotarpį padaryti kiek galima šviesesniu su kiek įmanoma mažesnėmis sąnaudomis", – įsitikinusi 

S. Tolvaišienė. 

Tuo tarpu L. Mažylis sako, kad šventiniu laikotarpiu turėtume atsakingiau žiūrėti į 

apšvietimo naudojimą, ieškoti tvaresnių sprendimų. „Nematau nieko blogo šiek tiek bandyti 

pataupyti ir šventiniu laikotarpiu. Gal lemputėmis pastatų nelaikyti apšviestų ištisomis paromis, 

išjungti nakties laikotarpiu bei pasirinkti kai kuriuos pastatus, o ne visus iki šiol įprastus apšviesti. 

Taip pat pagalvoti ir apie miesto šventinių eglių apšvietimą, gal net apie pačias eglutes, ieškoti 

tvaresnių sprendimų, atsisakyti perdėtos pompastikos. Arba bent šiek tiek sutrumpinti šventinį 

laikotarpį miestuose, – sako L. Mažylis, – Anksčiau tarsi buvo priprasta, kad šventė be finalinių 

fejerverkų šou – ne šventė. Jau kurį laiką kalbama apie neigiamą fejerverkų įtaką gamtai, 

gyvūnams, jų buvo vis mažinama. O prasidėjus totaliniam Rusijos karui prieš Ukrainą fejerverkai 

dėl savo skleidžiamo garso panašumo į sprogmenis tapo visai nebemadingi ir net rekomenduojama 

jų atsisakyti. Taip ir su šventiniu periodu – pagaliau suvaldėme pandemiją ir, panašu, šias šventes 

galėsime pirmą kartą per pastaruosius kelis metus pasitikti ramiai su artimaisiais. Skleiskime vidinę 

šilumą, išlikime vieningi ir susitelkę. Taip įveiksime visas krizes, o šviesa bei gėris laimės ir 

Ukrainoje". 

 
_______ 

 

NETOBULOS EUROPOS GALIMYBĖS PERTVARKYTI ENERGIJOS RINKAS: KOKIŲ 

PRIEMONIŲ GALI IMTIS 

Josefine Fokuhl, Todd Gillespie, Bloomberg 2022 m. lapkričio 7 d. www.delfi.lt, 

TN: tn,  

 

Europos Sąjunga kaupia gamtines dujas, kad kaip nors išgyventų žiemą, bet taip pat 

bando spręsti didesnę problemą: kaip nutraukti ryšį tarp dujų ir elektros kainų.  

Šiuo metu brangiausia elektros gamybos forma – dujos – diktuoja kainą visai rinkoje 

parduodamai elektros energijai. Tai reiškia, kad Rusijai sumažinus tiekimą, visa našta gula ant 

vartotojų pečių. Tai taip pat reiškia, kad Europa negauna daug naudos iš pigių atsinaujinančių 

energijos šaltinių, pvz., vėjo jėgainių, kurių produkcija parduodama su didele marža. 

Politikos formuotojai dabar turi neeilinę galimybę nutraukti ryšį su dujomis, o regionas gali 

pradėti aktyviau naudoti pigesnę ir ekologiškesnę energiją. Tikslas solidus: žengus teisingą žingsnį 

būtų galima transformuoti rinką, tačiau klaidingas sprendimas gali pabloginti tiekimo krizę ir 

atbaidyti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Kol plataus masto pertvarka dar nepradėta vykdyti, blokui gali tekti įvesti laikinas 

priemones. Štai keletas trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių, kurias svarsto ES. 

Dujų kainų apribojimas 

Kaip laikiną priemonę ES pareigūnai svarstė didmeninių dujų kainų viršutinę ribą, kuri 

padėtų sumažinti energijos kaštus, tačiau techninės detalės turi savų minusų. Žengiant tokį žingsnį 

reikėtų išvengti paklausos didinimo, elektros subsidijavimo užsienio vartotojams ar importo 

slopinimo. Kritikai paragino ES elgtis atsargiai. 

https://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/netobulos-europos-galimybes-pertvarkyti-energijos-rinkas-kokiu-priemoniu-gali-imtis.d?id=91658217
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„Neslopinkite didmeninės kainos signalo, – sakė Steffenas Koehleris, Europos energijos 

biržos vadovas. – Tai labai svarbu rizikos valdymui. Leiskite dėl kainos nuspręsti didmeninei 

rinkai. O jei tikrai norite įvesti viršutinę ribą, padarykite tai kiek įmanoma vėliau.“ 

Europos Komisija svarstė galimybę nustatyti laikiną dinamišką viršutinę ribą, kad sumažintų 

kainų svyravimus ir sušvelnintų energijos krizę. ES valstybės narės ketina patvirtinti trumpalaikius 

komisijos pasiūlymus skubiame posėdyje lapkričio 24 d. Neaišku, ar bus įtraukta ir didmeninių dujų 

kainų viršutinė riba. 

Iberijos modelis 

Panašus trumpalaikis sprendimas būtų apriboti elektros gamybai naudojamų dujų kainą, ką 

jau padarė Ispanija ir Portugalija. Dujas naudojantys gamintojai galėtų susigrąžinti dalį prarastų 

pajamų, imdamos papildomą rinkliavą iš vartotojų sąskaitų. Suomijos energetikos technologijų 

kompanijos „Wartsila Oyj“ nuomone, vadinamasis „Iberijos modelis“ galėtų sumažinti didmenines 

kainas visoje Europoje 10–35 proc. 

Kaip ir taikant aukštesnę viršutinę ribą, kainų mažinimas gali atgrasyti energijos vartojimo 

efektyvumą ir padidinti energijos eksportą. Šalys, kurios elektros gamybai naudoja daug dujų, pvz., 

Nyderlandai, gali susidurti su išaugusiomis išlaidomis. Be to, kai kurie gamintojai gali gauti didžiulį 

pelną, jei pardavę savo produkciją į priekį gautų kompensaciją. 

Pajamų ribojimas 

Dujų nekūrenantys generatoriai gali užsitikrinti didelį pelną, parduodami elektros energiją, 

kurios kaina paremta brangiomis dujomis. Pajamų viršutinė riba – greitas sprendimas – galėtų tai 

apriboti, perteklių nukreipiant į namų ūkių sąskaitas. ES susitarė nuo gruodžio iki kitų metų birželio 

taikyti 180 eurų viršutinę ribą už megavatvalandę. 

„Didžiausias minusas yra tai, kad potencialus pelnas atimamas iš efektyvių, švarių ir pigių 

technologijų, o tai blogai ilgalaikėms investicijoms“, – pažymėjo Fabianas Ronningenas, „Rystad 

AS“ energijos analitikas. 

Kitas keblus šio plano aspektas – apsidraudimo ir išankstinių sandorių rinkos. Gamintojai 

parduoda didžiąją dalį numatomos produkcijos mėnesiams ar metams į priekį, tad pelnas gali labai 

susitraukti, jei įmonės bus pardavusios būsimą produkciją žemesnėmis kainomis. 

Rinkos padalijimas 

Ilgainiui Europa galėtų padalyti didmeninę rinką į dvi dalis, išlaikydama dabartinę iškastinio 

kuro kainodaros sistemą ir sukurdama naują atsinaujinančių energijos šaltinių rinką, kurioje kainos 

būtų nustatomos aukciono metu. 

JK, nors ir nebėra ES dalis, jau ėmėsi žingsnių šia kryptimi, pasitelkdama Sandorių dėl 

kainų skirtumo (angl. Contracts for difference, CFD) mechanizmą, pagal kurį švariems 

gamintojams numatomos fiksuotos pajamos. CFD neleidžia vėjo jėgainėms gauti didžiulio pelno 

dėl aukštų dujų nustatytų kainų, o perteklinės lėšos grąžinamos tiekėjams, kad būtų subsidijuojamos 

vartotojų sąskaitos. 

CFD iššūkis – nustatyti tinkamą pajamų lygį, nes jis nesikeis dešimtmetį ar dar ilgiau. 

Pastarojo meto diskusijos dėl CFD išplėtimo JK greitai nutrūko prieš paskelbiant pajamų ribojimą. 

Lokalizuota kainodara 

Kaip jau įvairiomis formomis daroma Šiaurės šalyse ir JAV, ilgesniu laikotarpiu galėtų būti 

naudojama lokalizuotos elektros energijos kainodara, kurioje būtų atsižvelgiama į tiekimo kliūčių 

kaštus, užuot taikius vieną didmeninę kainą visoje šalyje. 

Tačiau tai gali padidinti investavimo riziką, „nes kainos gali svyruoti pasikeitus vietiniam 

pasiūlos-paklausos balansui“, rašė Coralie Laurencin, „S&P Global Commodity Insights“ vyresnioji 

direktorė. Vis dėlto šią galimybę svarsto „Ofgem“, JK reguliavimo institucija, nes dėl mažo tinklo 

pajėgumo tarp Škotijos ir Anglijos šiaurėje įsikūrusiems gamintojams dažnai tenka sumokėti, kad 

atsijungtų, o tai padidina išlaidas vartotojams. 

Mokėti pasiūlytą kainą 

Kitos dienos elektros energijos aukcionai šiuo metu vyksta pagal modelį „mokėjimas pagal 

susitarimą“ (angl. „pay-as-cleared“), t. y. visiems sumokama kaina, už kurią brangiausias 

gamintojas pasisiūlo gaminti elektros energiją. Tai galėtų būti pakeista į „mokėjimą pagal 
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pasiūlymą“ (angl. „pay-as-bid“), kai kainos būtų artimesnės kiekvieno gamintojo atitinkamoms 

gamybos išlaidoms. Tai reiškia, kad vėjo jėgainių parkas parduotų savo produkciją toje pačioje 

rinkoje kaip ir dujų jėgainė, tik už žymiai mažesnę kainą. 

„Vidutinė svertinė kaina, pagrįsta „mokėjimu pagal pasiūlymą“, galėtų tiksliau atspindėti 

elektros gamybos derinį, o tai apribotų dujų poveikį elektros kainoms rinkose, kuriose daug 

energijos gaminama nenaudojant dujų“, – sakė C. Laurencin. Tačiau tokia rinkos intervencija gali 

padidinti spekuliacinę prekybą ir lemti geriausiu atveju ribotą elektros kainų mažėjimą, pridūrė ji. 

Nedaryti nieko 

Kai kurie analitikai teigia, kad ilgalaikis energijos rinkos pertvarkymas ES nereikalingas ir 

verčiau palikti erdvės laikinoms intervencijoms. Dabartinis numatytas atsinaujinančių energijos 

šaltinių augimas reiškia, kad pigesni energijos šaltiniai vis dažniau diktuos energijos kainas, nes bus 

statoma daugiau vėjo ir saulės jėgainių, o galiausiai dujų bus apskritai atsisakyta. 

„Manome, kad dabartinė rinka veikia labai gerai tiek artėjant 2050-iesiems, tiek ilguoju 

laikotarpiu“, – sakė Sebastianas Braunas, ICIS energijos ir vandenilio kvantinės analizės vadovas. 
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IS-976/701-V-1 priedas 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 706) 64 715, faks. (8 706) 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai 

 

   2022-11-10 Nr. (19.2-26E)3-2042 

   

 
 

    

KVIETIMAS Į LIETUVOS ŠILUMOS IR VĖSUMOS POTENCIALO ĮVERTINIMO 

STUDIJOS PRISTATYMĄ  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose 

ir Energetikos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 apibrėžta kompetencija, formuoja valstybės energetinio saugumo, 

branduolinės energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos gamybos, energijos 

vartojimo efektyvumo politiką ir užtikrina jos įgyvendinimą. Taip pat pagal kompetenciją perkelia į 

nacionalinę teisę bei įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus 

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus. 

Įgyvendinant Energijos efektyvumo Direktyvos2 14 straipsnio 1 dalies ir VIII priedo 

nuostatas bei 2019 m. kovo 4 d.  Reglamento3 reikalavimus, Energetikos ministerijos užsakymu, 

pagal nustatytus metodus, turinį, reikalavimus bei vadovaujantis technologinio neutralumo principu 

buvo atliktas Lietuvos šilumos ir vėsumos potencialo įvertinimas. 

Atliktame tyrime buvo detaliai išanalizuotas faktinis šilumos ir vėsumos suvartojimas 

visuose reikšmingiausiuose šalies sektoriuose (namų ūkių, paslaugų, pramonės) ir, atsižvelgiant į 

strateginiuose dokumentuose numatytas ilgalaikes politikos priemones, šilumos ir vėsumos 

vartotojų bazinius pokyčius, pastatų renovacijos tempus, energijos vartojimo efektyvumo didėjimo 

kryptis, klimato kaitos ir kitų faktorių pokyčius atlikta detali atskirų vartotojų sektorių šilumos ir 

vėsumos paklausos pokyčių prognozė 2030, 2040 ir 2050 metams. Taip pat, tyrimo metu buvo 

išanalizuota esama šilumos ir vėsumos tiekimo ir gamybos infrastruktūra ir jos efektyvumo 

didinimo potencialas, atsižvelgiant į ekonominį pagrindimą, numatomus paklausos pokyčius 

ilgalaikėje perspektyvoje bei Lietuvos tikslą iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį 

aplinkai.  

 
2 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria 

iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 

2006/32/EB. 

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2002/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 

2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. 
32019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/826, kuriuo dėl išsamių šildymo ir vėsinimo 

efektyvumo potencialo vertinimų turinio iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES VIII 

ir IX priedai. 
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Kviečiame Jūsų institucijų atstovus į tyrimo rezultatų pristatymą, kuris vyks 2022 m. 

lapkričio 17  d. 10 val. Microsoft Teams pagalbinėmis priemonėmis.  

Preliminari susitikimo darbotvarkė:  

1. Energetikos viceministrės įžanginis žodis;  

2. Lietuvos šilumos ir vėsumos potencialo įvertinimo studijos pristatymas.  

 Apie Jūsų atstovo dalyvavimą susitikime prašome iki š. m. lapkričio 14 d. informuoti 

Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės patarėją Liną Bagdonavičių, el. 

paštu linas.bagdonavicius@enmin.lt.  

Dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Bagdonavičius, +370 677 40754, el. p. linas.bagdonavicius@enmin.lt  

mailto:linas.bagdonavicius@enmin.lt
mailto:vytautas.bernadisius@enmin.lt
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IS-976/701-V-2 priedas 
 

AM 2022-11-09 pranešimas. Pristatoma apibendrintos Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių 

ataskaita 

TN: tn,  

 

 
 

Lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 14 val. kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją, kurios metu 

Aplinkos apsaugos agentūros specialistai pristatys Apibendrintos Lietuvos aplinkos būklės ir jos 

pokyčių ataskaitą. 

Transliacija vyks Aplinkos apsaugos agentūros Facebook paskyroje, bus galima užduoti 

klausimus pranešėjams komentarų skiltyje. 

Renginio metu Aplinkos apsaugos agentūros atstovai skaitys pranešimus apie esamą 

Lietuvos aplinkos būklę, aptars pastarųjų metų pokyčius ir aplinkos būklei poveikį darančius 

veiksnius. 

Apibendrintos Lietuvos aplinkos būklės ir jos pokyčių ataskaita parengta remiantis 

naujausiais Aplinkos apsaugos agentūros sukauptais aplinkos būklės stebėsenos ir tyrimų 

duomenimis. 

Renginio programa 

14:00 – 14:10 val. Direktorės Mildos Račienės sveikinimo žodis 

14:10 – 14.15 val. Aplinkos ministro Simono Gentvilo sveikinimo žodis 

14:20 – 14:30 val. Renginio eigos pristatymas 

14:30 – 14:45 val. Galina Garnaga-Budrė „Aplinkos tyrimai: galimybės ir iššūkiai“ 

14:45 – 15:00 val. Klausimai, atsakymai 

15:00 – 15:15 val. Vilma Bimbaitė „Aplinkos oro kokybė Lietuvoje: būklė ir tendencijos“ 

15:15 – 15:30 val. Eglė Kairienė „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos“ 

15:30 – 15:45 val. Klausimai, atsakymai 

15:45 – 16:00 val. Aldona Margerienė, Gintautas Sabas „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 

16:00 – 16:15 val. Nijolė Remeikaitė-Nikienė „Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkos būklė“ 

16:15 – 16:30 val. Klausimai, atsakymai 

16:30 – 16:45 val. Dalė Amšiejienė „Taršos prevencija: iššūkiai ir pasiekimai“ 

16:45 – 17:00 val. Klausimai, atsakymai 
 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pristatoma-apibendrintos-lietuvos-aplinkos-bukles-ir-jos-pokyciu-ataskaita
https://www.facebook.com/events/853548652659620/?ref=newsfeed
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IS-976/701-V-3 priedas 
 

BALTIJOS ENERGETIKOS forumas 2022 

 

 

Gruodžio 8 d. kviečiame į jau tradicinį energetikos sektoriaus atstovų susitikimą - 

BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMĄ. Pagrindinės šių metų temos: 

• Energijos šaltinių transformacija 

• Energijos saugumas Europos energetikos erdvėje ir Baltijos šalyse 

• Elektros ir dujų rinkų apžvalga 

• Vandenilio projektų plėtra ir jų teisinis reguliavimas Europoje 

• Numatomos elektros ir dujų kainų prognozės 

• SGD terminalai: dujų tiekimas, pirkimai ir saugumas 

• Elektros rinkos transformacija: kaip AEI plėtra keičia žaidimo taisykles regione 

ir Europoje  

Čia pranešimus skaitys ir įžvalgomis dalysis: 

• Dainius Kreivys, Energetikos ministras, 

• Timo Tatar, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos Generalinio 

sekretoriaus pavaduotojas energetikai ir mineraliniams ištekliams, 

• Edijs Šaicans, Latvijos ekonomikos ministerijos valstybės sekretoriaus 

pavaduotojas energetikos klausimais, 

• Catharina Sikow Magny, Europos Komisijos Ekologinio pereinamojo 

laikotarpio ir energetikos sistemų integracijos direktorius, 

• Arnoldas Pranckevičius, Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, 

• Mindaugas Keizeris, EPSO-G generalinis direktorius, 

• Darius Maikštėnas, Ignitis group valdybos pirmininkas, 

• Darius Šilenskis, Klaipėdos nafta generalinis direktorius, 

• Dovilė Greblikienė, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, 

• Hando Sutter, „Enefit“ generalinis direktorius, 

• Kacper Zeromski, ENTSOG sistemos kūrimo projektų vadovas, 

• Renatas Pocius, Nacionalinė energetikos reguliavimo taryba, 

• Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančios energijos konfederacijos 

prezidentas, 

• Rokas Masiulis, Litgrid, generalinis direktorius ir kiti. 

Forumas vyks gruodžio 8 d. Vilnius Radisson Blu, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje. 

Dalyvio bilietas – 340 Eur + PVM. Registruojantis iki lapkričio 10 d. - 234 Eur + 

PVM. Daugiau informacijos ir registracija  

 

Arba susisiekime el. paštu lilija.guruliova@verslozinios.lt arba telefonu +370 5 250 7183. 

Pagarbiai 

Lilija Guruliova B2B pardavimų vadybininkė 

lilija.guruliova@verslozinios.lt 

Tel. Nr.: +370 5 250 7183 

Mob. Nr.: +370 68958899 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkonferencijos.vz.lt%2Fbef%2F%3Futm_source%3Dvz.lt%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbaltijos-energetikos-forumas&data=04%7C01%7Crima.gaidamaviciute%40verslozinios.lt%7Cc39b44dbb6d940b49a4c08d9a8cb73a1%7C45bc13c1c74b42e8b414a5da0367793c%7C0%7C0%7C637726414053586466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XA8V9rfWZDVMClOdSwUW7c9gnyGvbsMNbNtsRCOBABs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkonferencijos.vz.lt%2Fbef%2F%3Futm_source%3Dvz.lt%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbaltijos-energetikos-forumas&data=04%7C01%7Crima.gaidamaviciute%40verslozinios.lt%7Cc39b44dbb6d940b49a4c08d9a8cb73a1%7C45bc13c1c74b42e8b414a5da0367793c%7C0%7C0%7C637726414053596428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nbw7%2FPlW6fHZbuOUjANglw%2Bgh5tDclUQfLpvC3dq23c%3D&reserved=0
mailto:lilija.guruliova@verslozinios.lt
mailto:lilija.guruliova@verslozinios.lt


 

67 

 



 

68 

 
 

 
 
 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

 

NAUDINGA 

INFORMACIJA 



 

70 

 

IS-976/701-VI-1 priedas 

 

LŠTA pasitarimas 2022-11-10 

 

 

1. Pinga gamtinės dujos ir biokuras? Galima nauja problema - Dėl palyginamųjų sąnaudų 

šilumos gamyboje skaičiavimo su pigesnio biokuro kainomis ir (ne)galimybės įmonėms 

tilpti į jas aukcionų metu su brangesnio biokuro kainomis. Ar yra problema? Įmonės kol kas 

vertina, analizuoja ar yra rizika, kad NŠG nedalyvaus aukcionuose, jei palyginamųjų 

sąnaudų riba būtų labai žema dėl įskaičiuot pigaus biokuro. Klaipėdoje NŠG šiluma 

daugiausiai ne pagrindinis produktas, todėl NŠG turėtų būti suinteresuoti parduoti šilumą bet 

kuriuo atveju.    

 

2. Spalio 26 d. Pasitarimo su VERT Dėl CŠT įmonių finansinės padėties apibendrinimas ir 

pasiūlymai 2022-11-07 išplatinti CŠT įmonėms, po to VERT ir EM, tariamasi dėl tolimesnių 

žingsnių: 

 

a. KE pasiūlys modelį kurias palūkanas įskaičiuoti į šilumos kainas; 

b. Siūloma kas mėnesį įskaičiuoti ir kitas kintamąsias išlaidas: pelenų tvarkymo, 

reagentų ir t.t.   

c. Beviltiškų skolų įskaičiavimas į sąnaudas 

d. Nusidėvėjimo laikotarpio suderinimas su paskolų laikotarpiu ir t.t.   

 

3. LRS Energetikos komisijos 2022-11-09 posėdis dėl Mažosios renovacijos. Diskutuota dėl 

apimčių, kylančių problemų ir perspektyvų.  Apžvalga įkelta į LŠTA aktualijas  

 

4. LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2022-11-09 posėdis Dėl Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo įgyvendinimo. 

a. CŠT įmonių apklausa rodo, kad beveik niekas nespėja suregistruoti trasų iki 2022-12-

31 

b. Kitų sektorių įmonės irgi nespėja, argumentus „kodėl“ pristatė Telia atstovas 

(sudėtingos procedūros, bešeimininkė infrastruktūra, trūksta rangovų, keičiasi 

reglamentavimas ir t.t.) 

c. CŠT sektoriuje siekiama pakeisti vamzdynų apsaugos zonų matmenis. Aplinkos 

viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė informavo, kad rengiamas  Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisų paketas, kuriame turėtų atsirasti naujos 

apsaugos zonos CŠT trasoms. Kada?   

d. Termino pratęsimą atskirai planuoja registruoti LRS AA komiteto nariai...  

 

5. LVAT nutarimo dėl MŠT ir Aplinkos ministerijos ginčo teisinis komentaras LŠTA nariams 

paskelbtas aktualijose. 

 

6. LVAT bylos apžvalga: Kauno energija prieš VERT dėl neteisingai pritaikytos metodikos 

skaičiuojant palūkanas. (KE iš dalies laimėjo bylą). Bylos medžiaga ir apžvalga bus įkelta į 

aktualijas LŠTA nariams. 

 

7. Siūloma vėl kelti klausimą dėl (dalies) beviltiškų skolų įtraukimo į šilumos tiekimo 

sąnaudas: 

 

8. Paskelbtas LŠTA komentaras dėl Šilumos kainų metodikos pakeitimo – Paaiškinimas dėl 

kasmėnesinio šilumos kainų perskaičiavimo patalpintas „LŠTA informuoja“.  
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9. Ruošiami straipsniai DELFI projektui Tvari LT.  

 

10. Įmonių apklausa dėl aktualių mokymų pirmadienio webinarams (RG). Gauta nuomonės apie 

mokymų poreikį. 

 

11. Atsakymai į forumo paklausimus Dėl medžių sodinimo trasų apsaugos zonoje. 

Savivaldybės nesilaiko įstatymo reikalavimų. Viešas pranešimas, raštas ar pan.? 

 

12. Kaip kovoti su aukšta grįžtama termofikato temperatūra? Orinio šildymo reguliatoriai 

užsidaro ir neataušina termofikato? Paminėtos gerosios Kauno ir Šiaulių patirtys. Pritaikytos 

sankcijos pastatų vidaus sistemų prižiūrėtojams?  

 

13. „Šiluminė technika“ Nr. 3 rengimas. Kalėdinis naujametinis leidinys 

 

14. Dėl šilumos pristatymo sutarčių taip šilumos tiekėjo ir prižiūrėtojo. Nepasirašius turi 

įsigalioti standartinės sutarties sąlygos. Kauno energija inicijavo standartinių sąlygų 

priėmimą, taip pat yra nuostatos ir Šilumos ūkio įstatymo projekte. 

 

15. Planuojamas LŠTA tarybos pasitarimas 2022-11-17 dieną 

 

16. Iškeltas klausimas dėl elektros pirkimo per CPO. CŠT įmonės formaliai negalėtų pirkti per 

CPO, tačiau viešuose konkursuose negaunama pasiūlymų. LŠTA aiškinsis kokių reikia 

sprendimų. 

 

17. Savivaldybių politikai spekuliuoja, kad užbiržiniais pirkimais galima įsigyti biokuro „kelis 

kartus“ pigiau negu Balpool biržoje. Reikia statistikos ir komunikavimo. Ar yra rizika 

sąnaudų nepripažinimo? 
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IS-976/701-VI-2 priedas 

 

LŠTA 2022-11-28 pirmadienio webinaras_Artakija+Danfoss _ŠP eksploatacijos įtaka suvartojimui 

ir įrangos ilgaamžiškumui 

 

LŠTA pirmadienio webinaras - preliminari tema „Teisinga šilumos punktų eksploatacija ir 

priežiūra, jos įtaka šilumos suvartojimui ir įrenginių ilgaamžiškumui“ (Pranešėjai UAB „Artakija“ 

ir UAB „Danfoss“ atstovai). 

 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 318 124 192 024  

Passcode: 2TU6Zw  

Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

LŠTA INFO. 2022-11-14_LŠTA pirmadienio webinaras_GeoFly_thermal inspection possibilities 

for pipelines 

 

KVIETIMAS_2022-11-14_LŠTA pirmadienio webinaras_GeoFly_thermal inspection possibilities 

for pipelines 

 

Kviečiame š.m. lapkričio 14 d. (pirmadienį) 14 val. į LŠTA pirmadienio vebinarą, kurio 

metu Vokietijos kompanijos Geofly atstovai Baltijos šalyse (iš Latvijos) pristatys CŠT vamzdynų 

būklės (pratekėjimų) nustatymo technologiją - termografiją iš lėktuvų, naudojant šiuolaikinę 

didelio tikslumo termokamerą. Gautų rezultatų analizė atliekama taikant dirbtinio intelekto 

metodus. Pridedama trumpa pranešimo „Geofly thermal inspection” santrauka. 

Pristatymo metu skaidrės bus anglų kalba, pranešėjai kalbės rusų kalba. 

Kviečiame dalyvauti ! 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 322 194 184 798  

Passcode: CRF6xy  

Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk2OTdkNzItNGE2Yi00M2NlLThhMTctZTE1MGQ4YTEzZWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_OTk2OTdkNzItNGE2Yi00M2NlLThhMTctZTE1MGQ4YTEzZWNj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU1M2Q3YzYtYThjMy00NGJjLWE3MjYtYzI2NjFmNzcyZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZjU1M2Q3YzYtYThjMy00NGJjLWE3MjYtYzI2NjFmNzcyZDBl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

Pranešimo „Geofly thermal inspection” santrauka (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-976/701-VI-2-1 priedas 2022-11-14.pdf).. 

http://www.lsta.lt/
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IS-976/701-VI-3 priedas 

 

TN: tn,  
 

 

________ 

 

Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down a framework to accelerate the deployment 

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

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

976/701-VI-3-1 priedas 2022-11-14.pdf). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)591&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)591&lang=en

