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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-988/713 

2023-02-02/2023-02-06 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-988/713-I-1 priede pateikiama: 

• AM 2023-01-30 pranešimas. Įsigaliojo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo pakeitimai, 

TN: tn, 

o PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2023-01-27 TN: tn, 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-I-1-1 

priedas 2023-02-06.doc). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-I-2 priede pateikiama: 

• LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR 

KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. 

sausio 31 d. įsakymo Nr. V-141 redakcija), Įsigalioja 2023-02-02 (Įsakymo 2 punktas 

įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.), TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-I-3 priede pateikiama: 

• EM 2023-02-01 pranešimas. Nustatytos elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijos 

ir tolesnės saulės elektrinių plėtros principai, TN: tn, LRV 2023-02-01 posėdžio IŠRAŠAS, 

(tiesioginės nuorodos tekste),  

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-02-01 nutarimas Nr. 65 „Dėl Elektros tinklų 

pralaidumų paskirstymo proporcijų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms 

elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo“ TN: tn, 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-02-01 nutarimas Nr. 66  „Dėl Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytų 

saulės šviesos energijos elektrinių plėtros“ TN: tn, 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-988/713-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2023-02-01 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Didžiausios galimos 

sandorio kainos nustatymo metodikos, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste) 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-988/713-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2023-01-31 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-III-2 priede pateikiama  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/isigaliojo-atrankos-del-poveikio-aplinkai-vertinimo-pakeitimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aa531c0b27011e7a80ef1cff7d455dd/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/604e9f00a1f811ed8df094f359a60216
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/nustatytos-elektros-tinklu-pralaidumu-paskirstymo-proporcijos-ir-tolesnes-saules-elektriniu-pletros-principai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c7b3f0a2d211ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/729d59a0a2d211ed8df094f359a60216
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-01/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-didziausios-galimos-sandorio-kainos.aspx
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2306481&oldti=2756576
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• VERT 2023-01-30 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(EA)- 815 DĖL Į REGULIUOJAMAS 

KAINAS NEĮSKAITOMŲ SĄNAUDŲ, TN: tn,  

 

Šio skyriaus IS-988/713-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2023-01-30 pranešimas. Patvirtintas naujas didžiausios kainos ribos koregavimo 

mechanizmas Europos elektros rinkoms, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

• VERT 2023-01-31 pranešimas. VERT patvirtino Suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų 

surinkimo ir išmokėjimo tvarką, TN: tn, 

• VERT 2023-02-02 pranešimas. VERT suderino AB „Panevėžio energija“ investicijas, TN: 

tn, 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-1 priede pateikiama:  

• LEA 2023-02-01 pranešimas. PER SAUSIO MĖNESĮ FIKSUOTOS KAINOS PLANŲ 1 

KWH KAINA SUMAŽĖJO 20–27 PROCENTŲ, TN: tn, 

• ENERGETIKOS EKSPERTAS RAGINA NUTRAUKTI BRANGIAS ELEKTROS 

TIEKIMO SUTARTIS: TURIME PADĖTI VALSTYBEI, O NE ŠELPTI TIEKĖJUS, 

www.DELFI.lt, 2023 m. sausio 31 d. TN: tn, 

• LEA 2023-02-03 pranešimas. ENERGIJOS KAINOS BALTIJOS JŪROS REGIONE 

MAŽĖJA, DUJŲ KAINA IŠLIEKA REKORDIŠKAI MAŽA, TN: tn, 

o LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2023 m. sausio 27 d. – vasario 2 d., 

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

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

988/713-IV-1-1 priedas 2023-02-06.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-2 priede pateikiama  

• PASITEISINUSI TVARUMO STRATEGIJA KAUNE: ŽALIOSIOS ATLIEKOS IŠ 

MIESTO PARKŲ VIRSTA ŠILUMA DAUGIABUČIAMS, 2023 m. vasario 2 d. Tvari 

Lietuva, Verslas praneša, AB „Kauno energija“ www.delfi.lt, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-3 priede pateikiama 

• EIM 2023-02-02 pranešimas. 1 mlrd. eurų Lietuvos ekonomikai: jau paskelbta energetinio 

persitvarkymo kvietimų už 91 mln. Eurų, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-4 priede pateikiama 

• AB “Vilniaus šilumos tinklai“ 2023-01-31 pranešimas. Legioneliozės prevencijai – 

termošokas. Svarbiausi faktai, TN: tn, 

• AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2023-02-03 pranešimas. Dažniausios šildymo problemos: 

šąlantys arba kaistantys butai. Kaip tai spręsti?, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-5 priede pateikiama 

• DAŽNAME DAUGIABUTYJE GALIMA RASTI TIKSINČIĄ BOMBĄ, APIE KURIĄ 

NESUSIMĄSTOME – ŽALA SIEKIA TŪKSTANČIUS EURŲ, Sigutė Limontaitė, 

www.DELFI.lt, 2023 m. sausio 30 d. TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-6 priede pateikiama 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2023/01/230130_VERT_atsak_i-101_del-san_neitraukiamu-i-kainas.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-01-30/patvirtintas-naujas-didziausios-kainos-ribos-koregavimo-mechanizmas-europos-elektros-rinkoms.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-01-31/vert-patvirtino-suskystintu-gamtiniu-duju-terminalo-lesu-surinkimo-ir-ismokejimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-02/vert-suderino-ab-panevezio-energija-investicijas.aspx
https://www.ena.lt/Naujiena/el-kaina-sumazejo-20-27-proc/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/energetikos-ekspertas-ragina-nutraukti-brangias-elektros-tiekimo-sutartis-turime-padeti-valstybei-o-ne-selpti-tiekejus.d?id=92399551
https://www.ena.lt/Naujiena/energijos-kainos-mazeja-20230203/
https://www.ena.lt/Naujiena/energijos-kainos-mazeja-20230203/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/pasiteisinusi-tvarumo-strategija-kaune-zaliosios-atliekos-is-miesto-parku-virsta-siluma-daugiabuciams.d?id=92411083
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/1-mlrd-euru-lietuvos-ekonomikai-jau-paskelbta-energetinio-persitvarkymo-kvietimu-uz-91-mln-euru
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/legioneliozes-prevencijai-termosokas.-svarbiausi-faktai:743
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/dazniausios-sildymo-problemos-salantys-arba-kaistantys-butai.-kaip-tai-spresti:744
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/projektai/sutaupyk/taupymo-aktualijos/dazname-daugiabutyje-galima-rasti-tiksincia-bomba-apie-kuria-nesusimastome-zala-siekia-tukstancius-euru.d?id=92382919
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• NUO KO PRADĖTI RENKANTIS IŠMANIUOSIUS NAMUS: ELEKTROS IR 

ŠILDYMO SĄSKAITOS MAŽĖS, JEI PRIETAISAI REGULIUOSIS PATYS, Ernestas 

Naprys 2023 m. sausio 31 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-IV-7 priede pateikiama 

• ŠILDYMO KAINOMS TOLIAU KANDŽIOJANT PINIGINES, PAŽĖRĖ PAPRASTŲ 

BŪDŲ SUTAUPYTI: PAŽVELKITE Į SAVO KAMBARĮ, GAL IRGI DAROTE ŠIAS 

KLAIDAS, Justina Asakavičiūtė 2023 m. vasario 2 d. Tvari Lietuva, www.delfi.lt, TN: tn, 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-988/713-V-1 priede pateikiama 

• Energetikos ir technikos muziejaus INFO. Renginiai: Elektrinei – 120, muziejui – 20 | 

Gimtadienio renginius pažymės Tesla opera. 

 

Šio skyriaus IS-988/713-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Vokietijos AGFW seminaro „Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir 

transformacijos – nuo planų prie darbų“ apžvalga, TN: tn, 

o Vokietijos AGFW seminaro „Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir transformacijos 

– nuo planų prie darbų“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-V-2-1 priedas 2023-02-06.pdf).. 

 

Šio skyriaus IS-988/713-V-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2023-02-08 pasitarimas VERT dėl investicijų dedamosios taikymo kriterijų, 

• LŠTA 2022-12-07 raštas VERT, EM, LSA Nr. 101 DĖL NEIŠVENGIAMAI PATIRIAMŲ, 

BET Į REGULIUOJAMAS KAINAS NEĮSKAITOMŲ SĄNAUDŲ, TN: tn, 

• LŠTA 2022-12-22 raštas VERT Nr. 104 DĖL NEIŠVENGIAMAI PATIRIAMŲ, BET Į 

REGULIUOJAMAS KAINAS NEĮSKAITOMŲ SĄNAUDŲ (RAŠTO NR. 101 

PAPILDYMAS), TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-988/713-V-4 priede pateikiama 

• KTU INFO. The Best Renewable Energy Conference, Riga / Latvia - Deadline extended, 

o Renginio „The Best Renewable Energy Conference“ dokumentai (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-V-4-1 priedas 2023-02-

06.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2023-01-31 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ LANKĖSI 

ATSTOVAI IŠ DAUGIAU NEI 30 ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2023-01-30 pranešimas. DĖL PRISIJUNGIMO PRIE 

CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ, TN: tn,. 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/login/technologijos/naujienos/nuo-ko-pradeti-renkantis-ismaniuosius-namus-elektros-ir-sildymo-saskaitos-mazes-jei-prietaisai-reguliuosis-patys.d?id=92401397
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-toliau-kandziojant-pinigines-pazere-paprastu-budu-sutaupyti-pazvelkite-i-savo-kambari-gal-irgi-darote-sias-klaidas.d?id=92426669
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-toliau-kandziojant-pinigines-pazere-paprastu-budu-sutaupyti-pazvelkite-i-savo-kambari-gal-irgi-darote-sias-klaidas.d?id=92426669
https://lsta.lt/aktualijos/agfw-seminaro-centralizuotai-tiekiamos-silumos-pletra-ir-transformacijos-nuo-planu-prie-darbu-santrauka/
https://lsta.lt/aktualijos/agfw-seminaro-centralizuotai-tiekiamos-silumos-pletra-ir-transformacijos-nuo-planu-prie-darbu-santrauka/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/12/221207_101_LSTA_rastas_VERT_del_sanaudu_pripazinimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/12/221222_104_LSTA_rastas_VERT_del_sanaudu_pripazinimoWACC.docx
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-lankesi-atstovai-is-daugiau-nei-30-silumos-tiekimo-bendroviu/
https://www.klenergija.lt/del-prisijungimo-prie-centralizuotu-silumos-tinklu/
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Šio skyriaus IS-988/713-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. APKLAUSA_2022 m. Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalga, 

o Ūkinės veiklos apžvalgos formos (29 lentelės) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-3-1 priedas 2023-02-06.xls). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA įmonių vadovų 2023-02-02 ketvirtadienio pasitarimas, 

• LŠTA vadovų pasitarimo 2023-02-02 apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2023-01-30 LŠTA pirmadienio webinaras BALTIMAX_kibernetinio saugumo 

įrankiai, 

• INFO LŠTA. 2023-01-30 pirmadienio webinaro medžiaga BALTIMAX kibernetinio 

saugumo įrankiai (tiesioginės nuorodos tekste), 

o UAB „Baltimax“ pranešimai: „Su kokiomis grėsmėmis susiduria ir kokius kibernetinio 

saugumo įrankius renkasi energetikos sektorius“ (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-5-1 priedas 2023-02-06.pdf). 

• LŠTA INFO. LŠTA 2023-02-06 pirmadienio webinaras_Projektų ir investicijų efektyvumo 

įvertinimo metodai bei rodikliai, 

• LŠTA INFO. 2023-02-06 pirmadienio Mokymai: Projektų ir investicijų efektyvumo 

įvertinimo metodai bei rodikliai, PROGRAMA, (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Mokymų „Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai bei rodikliai“ 

programa ir mokymų medžiaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-5-2 priedas 2023-02-06.zip). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-6 priede pateikiama 

• LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2023 m. vasario 15 d. posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o AAK svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (nauja 

redakcija) COM/2022/542“ ES-2022-140, COM/2022/542; Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Sąjungos anglies dioksido 

absorbavimo sertifikavimo sistema COM/2022/672 ES-2022-157, COM/2022/672, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-6-1 

priedas 2023-02-06.zip). 

o COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age, TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-6-2 priedas 

2023-02-06.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-7 priede pateikiama 

• Lietuvos standartizacijos departamento INFO. Išleistas naujas biuletenis 2023 Nr. 2, 

(titulinis ir turinys) TN: tn, 

o Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis 2023 Nr. 2 TN: tn, (šie dokumentai 

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

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=21989
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)542&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)672&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)62&lang=lt
https://lsd.lrv.lt/lt/naujienos/isleistas-antrasis-2023-m-lietuvos-standartizacijos-departamento-biuletenio-numeris
https://lsd.lrv.lt/lt/naujienos/isleistas-antrasis-2023-m-lietuvos-standartizacijos-departamento-biuletenio-numeris
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prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-7-1 priedas 

2023-02-06.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-988/713-VI-8 priede pateikiama 

• Naujas STRUCTUM žurnalo numeris. STRUCTUM 2023 sausis Nr. 1. (titulinis ir turinys) 

plius Straipsnis: „Robotai vamzdžiuose gali sustabdyti milijardų litrų vandens nuotėkį“ TN: 

tn, 

o Visas STRUCTUM 2023 sausis Nr. 1. Leidinys TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-8-1 priedas 2023-02-

06.pdf). 

 

 

https://structum.lt/zurnalas/sausis-2023/
https://structum.lt/zurnalas/sausis-2023/
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IS-988/713-I-1 priedas 
 

AM 2023-01-30 pranešimas. Įsigaliojo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo pakeitimai 

TN: tn,  

 

Aplinkos ministras patvirtino atnaujintą Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašą. Aprašo pakeitimais patikslinti atrankos dėl poveikio aplinkai 

vertinimo reikalavimai įvedant artimos aplinkos sąvoką, atrankos etape atsisakoma tarpvalstybinio 

poveikio aplinkai vertinimo. 

Nuo šiol analizuojant, ar planuojama ūkinė veikla galėtų daryti reikšmingą neigiamą poveikį 

aplinkai ir ar dėl to jai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, reikės atsižvelgti ne tik į 

gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose vykdomas veiklas ar kitas aplinkybes.   

Bus privaloma įsitikinti, ar dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio pobūdžio 

neigiamas poveikis galėtų sumuotis ir su artimoje aplinkoje jau vykdomomis ar planuojamomis 

ūkinėmis veiklomis ir galėtų daryti suminį neigiamą poveikį. 

Naują artimos aplinkos sąvoką įteisino Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai, 

įsigalioję nuo 2023 m. Sausio 1 d. 

Atnaujintame apraše atsisakyta poveikį patiriančios valstybės – tai gali būti kitos užsienio 

valstybės – informavimo (notifikavimo) atrankos etape, kaip praktikoje nepasiteisinusios 

procedūros. Tai leis atranką atlikti greičiau, jos procesas sutrumpės. 

Taip pat nustatyta tvarka, kaip atsakinga už poveikio aplinkai vertinimą institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra – atrankos metu gali konsultuotis su tarpvalstybinio poveikio aplinkai 

vertinimo procesą koordinuojančia Aplinkos ministerija dėl galimo neigiamo poveikio kitos 

užsienio valstybės aplinkai. 

Dar vienas pasikeitimas – jei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ar poveikio 

aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta atrankos informacija neatitinka aplinkos ministro 

nustatytų reikalavimų, Aplinkos apsaugos agentūra atsisako atlikti atranką ir ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos apie tai raštu informuoja ją pateikusius asmenis.  

Be to, atrankos išvados priėmimo terminas skaičiuojamas nebe nuo informacijos atrankai 

pateikimo. Pagal naują tvarką Aplinkos apsaugos agentūra atrankos išvadą priima per 10 darbo 

dienų po to, kai gauna poveikio aplinkai vertinimo subjektų, tai yra savivaldybės ir valstybinių 

institucijų, dalyvaujančių atrankos procedūrose, pasiūlymus. 

Šiais aprašo pakeitimais įgyvendinamos 2022 m. Lapkričio mėn. 14 d. Priimto ir nauja 

redakcija išdėstyto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos.  

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2023-01-27 TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-I-1-1 priedas 2023-02-06.doc). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/isigaliojo-atrankos-del-poveikio-aplinkai-vertinimo-pakeitimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e48c08929db411eda06e9a4a8dd92fc1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e48c08929db411eda06e9a4a8dd92fc1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aa531c0b27011e7a80ef1cff7d455dd/asr
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO 

NR. V-455 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR 

KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2023 m. Sausio 31 d. Nr. V-141 

Vilnius 

 

2022. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Liepos 23 d. Įsakymą 

Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS 

REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymo 

2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 

radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2013 m. Spalio 22 d. Tarybos direktyvą 

2013/51/Euratomas, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti 

skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis, ir 2020 m. Gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija): 

1. T v i r t i n u  Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

(pridedama). 

2. T v i r t i n u  Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

(pridedama). 

3. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“ 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. kituose teisės aktuose nuoroda į Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai“ reiškia nuorodą į Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“; 

2.2. geriamojo vandens stebėsenos planai, suderinti iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantys iki šio įsakymo 

įsigaliojimo galiojusius reikalavimus, taikomi iki 2023 m. Gruodžio 31 d.; 

2.3. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2023 m. Liepos 1 d. 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/604e9f00a1f811ed8df094f359a60216
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2003 m. Liepos 23 d. Įsakymu Nr. V-455 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2023 m. Sausio 31 d. Įsakymo Nr. V-141  

redakcija) 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS 

REIKALAVIMAI“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau ‒ 

Higienos norma) nustato geriamojo vandens ir karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus. 

2. Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų 

tvarkytojams, viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, regioniniams viešiesiems geriamojo 

vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams (toliau ‒ 

tiekėjai), kitiems ūkio subjektams, kurie nėra tiekėjai, bet išgauna geriamąjį vandenį ir naudoja jį vykdydami ūkinę 

veiklą (toliau ‒ ūkinės veiklos vykdytojai), karšto vandens arba šilumos tiekėjams, pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojams (eksploatuotojams), pastatų vidaus vandentiekio sistemas projektuojantiems, statantiems, 

rekonstruojantiems, remontuojantiems, įrengiantiems ir eksploatuojantiems asmenims. 

3. Laivams, kuriuose gėlinamas jūros vanduo, vežami keleiviai ir tiekiamas geriamasis vanduo, taikomi 

Higienos normos IV skyriaus reikalavimai. 

4. Fasuojamojo geriamojo vandens gamintojams taikomi Higienos normos 8, 9 ir 49 punktų reikalavimai. 

5. Higienos normos VII skyriaus reikalavimai netaikomi taikant 2016 m. Sausio 15 d. Tarybos reglamentą 

(Euratomas) 2016/52, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo užterštumo po 

branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos 

reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90. 

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS 

 

6. Higienos normoje vartojamos sąvokos: 

6.1. Fasuojamasis geriamasis vanduo – geriamasis vanduo, pramoniniu būdu išpilstomas į butelius ar kitokią 

tarą.  

6.2. Indikacinė dozė – per vienus metus į organizmą patenkančių visų rūšių (tiek gamtinės, tiek dirbtinės 

kilmės) radionuklidų, kurių aptinkama geriamajame vandenyje, išskyrus tritį, kalį-40, radoną ir trumpaamžius radono 

skilimo produktus, kaupiamoji efektinė dozė. 

6.3. Kiekybinio nustatymo riba ‒ nustatytas aptikimo ribos kartotinis esant tokiai tiriamosios medžiagos 

koncentracijai, kurią galima nustatyti pakankamu tikslumo ir preciziškumo lygiu. Kiekybinio nustatymo ribą galima 

skaičiuoti naudojant atitinkamą standartą ar mėginį, ir ji gali būti nustatyta pagal žemiausią kalibravimo kreivės tašką, 

išskyrus tuščiąjį mėginį.  

6.4. Matavimo neapibrėžtis ‒ neneigiamas parametras, apibūdinantis geriamojo vandens rodiklių matuojamų 

kiekybinių verčių sklaidą, pagrįstą naudojama informacija. 

6.5. Radiologinio rodiklio vertė – geriamajame vandenyje esančių radioaktyviųjų medžiagų vertė, kurią 

viršijus įvertinama, ar geriamajame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos kelia pavojų žmonių sveikatai, dėl 

kurio reikia imtis veiksmų, ir prireikus imamasi taisomųjų priemonių vandens kokybei gerinti iki žmonių sveikatos 

apsaugos reikalavimus radiacinės saugos atžvilgiu atitinkančio lygio. 

6.6. Kitos Higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose geriamojo vandens 

saugą ir kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

 

III SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS RODIKLIAI  

 

7. Geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 1 lentelėje 

pateiktas ribines vertes. Šio punkto reikalavimai netaikomi šaltinio vandeniui. 

1 lentelė. Geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio ribinė vertė Matavimo vienetas 

1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli)  0/neaptikta skaičius/100 ml 
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2. Žarniniai enterokokai 0/neaptikta skaičius/100 ml 

8. Fasuojamojo geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai turi atitikti Higienos normos 2 lentelėje pateiktas 

ribines vertes. Šio punkto reikalavimai netaikomi šaltinio vandeniui. 

2 lentelė. Fasuojamojo geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio ribinė vertė Matavimo vienetas 

1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli)  0/neaptikta skaičius/250 ml 

2. Žarniniai enterokokai 0/neaptikta skaičius/250 ml  

9. Geriamojo vandens cheminiai rodikliai atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 3 lentelėje pateiktas 

ribines vertes.  

3 lentelė. Geriamojo vandens cheminiai rodikliai  

Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

1. Akrilamidas 0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė reiškia monomero likučių koncentraciją 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotą pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, besiliečiančio 

su geriamuoju vandeniu. 

2. Stibis  10 µg/l  ̶ 

3. Arsenas  10 µg/l  ̶ 

4. Benzenas 1,0 µg/l ̶ 

5. Benzo(a)pirenas 0,010 µg/l  ̶ 

6. Bisfenolis A 2,5 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos 

datos nereikalaujama vykdyti šio rodiklio stebėsenos. 

7. Boras 1,5 mg/l Taikoma 2,4 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai pagrindinis geriamojo 

vandens šaltinis yra gėlintas vanduo, arba vandenvietėse, kuriose 

dėl geologinių sąlygų gali susidaryti didelės boro koncentracijos 

požeminiame vandenyje. 

8. Bromatas 10 µg/l ̶ 

9. Kadmis  5,0 µg/l ̶ 

10. Chloratas 0,25 mg/l Taikoma 0,70 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai geriamajam 

vandeniui dezinfekuoti naudojamas metodas, kurio metu susidaro 

chloratas, visų pirma kai dezinfekuoti naudojamas chloro 

dioksidas. Šis rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei naudojami 

tokie dezinfekavimo metodai.  

11. Chloritas 0,25 mg/l Taikoma 0,70 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai geriamajam 

vandeniui dezinfekuoti naudojamas dezinfekavimo metodas, 

kurio metu susidaro chloritas, visų pirma, kai dezinfekuoti 

naudojamas chloro dioksidas. Šis rodiklis matuojamas tik tuo 

atveju, jei naudojami tokie dezinfekavimo metodai.  

12. Chromas 25 µg/l Iki 2036 m. Sausio 12 d. Taikoma rodiklio ribinė vertė – 50 µg/l. 

13. Varis  2,0 mg/l  ̶ 

14. Cianidas  50 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma visų formų cianidų verčių sumai 

15. 1,2-dichloretanas  3,0 µg/l ̶ 

16. Epichlorhidrinas 0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma monomero likučių koncentracijai 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotai pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, besiliečiančio 

su geriamuoju vandeniu. 

17. Fluoridas  1,5 mg/l  ̶ 

18. Haloacetinės rūgštys 60 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma penkių cheminių medžiagų – 

monochloracto rūgšties, dichloracto rūgšties, trichloracto 

rūgšties, monobromacto rūgšties ir dibromacto rūgšties verčių 

sumai. Rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei geriamajam 

vandeniui dezinfekuoti naudojami metodai, kurių metu gali 

susidaryti haloacetinės rūgštys. Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 

2026 m. Sausio 12 d. Iki tos datos nereikalaujama vykdyti šio 

rodiklio stebėsenos. 

19. Švinas 5,0 µg/l  Iki 2036 m. Sausio 12 d. Taikoma rodiklio ribinė vertė – 

10,0 µg/l.  
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Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

20. Gyvsidabris  1,0 µg/l  ̶ 

21. Mikrocistinas-LR 1,0 µg/l Šis rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei yra tikėtinas vandens 

šaltinio žydėjimas (didėjantis melsvadumblių ląstelių tankis arba 

galimas vandens žydėjimas). Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 

2026 m. Sausio 12 d. Iki tos datos nereikalaujama vykdyti šio 

rodiklio stebėsenos. 

22. Nikelis  20 µg/l  ̶ 

23. Nitratas 50 mg/l  Turi būti laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir  nitritams nustatytos 

0,10 mg/l rodiklio ribinės vertės būtų laikomasi geriamajame 

vandenyje, ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo įrenginių. 

24. Nitritas 0,50 mg/l Turi būti laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir  nitritams nustatytos 

0,10 mg/l rodiklio ribinės vertės būtų laikomasi geriamajame 

vandenyje, ištekančiame iš vandens ruošimo įrenginių. 

25. Pesticidai 0,10 µg/l Pesticidai – organiniai insekticidai, organiniai herbicidai, organiniai 

fungicidai, organiniai nematocidai, organiniai akaricidai, organiniai 

algicidai, organiniai rodenticidai, organiniai slimicidai, susiję 

produktai (įskaitant augimo reguliatorius) bei jų metabolitai, kaip 

apibrėžta 2009 m. Spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų 

pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 

79/117/EEB ir 91/414/EEB su visais pakeitimais 3 straipsnio 32 

punkte, kurie laikomi reikšmingais geriamojo vandens atžvilgiu. 

Pesticidų metabolitas turi būti laikomas reikšmingu geriamojo 

vandens atžvilgiu, jei yra pagrindas laikyti, kad jam būdingos 

savybės yra panašios į pirminės medžiagos savybes savo 

pesticidiniu aktyvumu arba, kad jis pats arba kaip virsmo 

produktas kelia riziką vartotojų sveikatai.  

Stebėsenos metu reikia kontroliuoti tik tuos pesticidus, kurie iš 

geriamojo vandens šaltinio gali patekti ar pateko į konkrečius 

geriamojo vandens tiekimo įrenginius.  

0,10 μg/l rodiklio ribinė vertė turi būti taikoma kiekvienam 

atskiram pesticidui, išskyrus šios lentelės 25.1–25.4 

papunkčiuose nurodytus pesticidus.  

Pesticidų nereikšmingų metabolitų stebėsena turi būti vykdoma 

tik tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų 

vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, kad yra 

tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje.  

25.1. Aldrinas 0,030 µg/l ̶ 

25.2. Dieldrinas 0,030 µg/l  ̶ 

25.3. Heptachloras 0,030 µg/l ̶ 

25.4. Heptachlorepoksidas 0,030 µg/l ̶ 

26. Pesticidų suma  0,50 µg/l Pesticidų suma – visų atskirų pesticidų, nurodytų šios lentelės 25 

punkte ir 25.1–25.4 papunkčiuose, nustatytų atliekant geriamojo 

vandens stebėseną, verčių suma.  

27. PFAS iš viso 0,50 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma perfluoralkilintų ir 

polifluoralkilintų cheminių medžiagų verčių sumai.  

Iki 2026 m. Sausio 12 d. Nereikalaujama vykdyti šio rodiklio 

stebėsenos. Nuo tos datos šio rodiklio stebėsena turi būti 

vykdoma tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms 

skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, 

kad yra tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo 

vandens tiekimo sistemoje. 
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Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

28. PFAS suma  0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma perfluoralkilintų ir 

polifluoralkilintų cheminių medžiagų, kurios galėtų kelti pavojų 

geriamojo vandens saugai ir kokybei, verčių sumai: 

perfluorbutano rūgšties (PFBA), perfluorpentano rūgšties 

(PFPA), perfluorheksano rūgšties (PFHxA), perfluorheptano 

rūgšties (PFHpA), perfluoroktano rūgšties (PFOA), 

perfluornonano rūgšties (PFNA), perfluordekano rūgšties 

(PFDA), perfluoroundekano rūgšties (PFUnDA), 

perfluorododekano rūgšties (PFDoDA), perfluorotridekano 

rūgšties (PFTrDA), perfluorbutansulfono rūgšties (PFBS), 

perfluorpentansulfono rūgšties (PFPS), perfluor-heksansulfono 

rūgšties (PFHxS), perfluorheptansulfono rūgšties (PFHpS), 

perfluoroktansulfono rūgšties (PFOS), perfluornonansulfono 

rūgšties (PFNS), perfluor-dekansulfono rūgšties (PFDS), 

perfluorundekansulfono rūgšties, perfluordodekansulfono 

rūgšties, perfluortri-dekansulfono rūgšties.  

„PFAS suma“ yra „PFAS iš viso“ cheminių medžiagų pogrupis, 

kurio sudėtyje yra perfluoralkilinta trijų arba daugiau kaip trijų 

anglies atomų dalis (t. Y. – CnF2n–, n ≥ 3) arba 

perfluoroalkileterio dviejų arba daugiau kaip dviejų anglies 

atomų dalis (t. Y. –CnF2nOCmF2m–, n ir m ≥ 1). 

Iki 2026 m. Sausio 12 d. Nereikalaujama vykdyti šio rodiklio 

stebėsenos. Nuo tos datos šio rodiklio stebėsena turi būti 

vykdoma tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms 

skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, 

kad yra tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo 

vandens tiekimo sistemoje. 

29. Policikliniai 

aromatiniai 

angliavandeniliai 

0,10 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma benzo-b-fluoranteno, benzo-k-

fluoranteno, benzo-ghi-perileno ir indeno (1,2,3-cd) pireno verčių 

sumai. 

30. Selenas 20 µg/l  Turi būti taikoma 30 μg/l rodiklio ribinė vertė regionuose, 

kuriuose dėl geologinių sąlygų galėtų susidaryti didelės seleno 

koncentracijos požeminiame vandenyje. 

31. Tetrachloreteno ir 

trichloreteno suma 

10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma abiejų cheminių medžiagų  verčių 

sumai. 

32. Trihalometanų suma 100 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma chloroformo, bromoformo, 

dibromchlormetano ir bromdichlormetano verčių sumai. Turi būti 

siekiama kuo mažesnių geriamojo vandens dezinfekcijos metu 

susidarančių antrinių junginių – bromato ir trihalometanų sumos 

– verčių, nemažinant dezinfekcijos veiksmingumo.  

33. Uranas 30 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos 

datos nereikalaujama vykdyti šio rodiklio stebėsenos. 

34. Vinilo chloridas 0,50 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma monomero likučių koncentracijai 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotai pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, besiliečiančio 

su geriamuoju vandeniu. 

10. Geriamasis vanduo atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 4 lentelėje nustatytas indikatorinių 

rodiklių vertes. Šios vertės taikomos tik stebėsenos tikslais ir siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta pavojaus žmonių 

sveikatai ir laiku imamasi Geriamojo vandens įstatyme nustatytų taisomųjų veiksmų. 

4 lentelė. Geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė  Matavimo 

vienetas 

Pastaba 

1. Aliuminis  200  µg/l  ̶ 

2. Amonis  0,50  mg/l  ̶ 

3. Chloridas  250 mg/l  Geriamasis vanduo neturi būti korozinis  

4. Lūžinės klostridijos 0/neaptikta Skaičius / 100 ml Tiriama tuo atveju, jei to poreikį rodo rizikos 
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Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė  Matavimo 

vienetas 

Pastaba 

(Clostridium perfringens) 

ir jų sporos 

vandens  vertinimo rezultatai 

5. Spalva Priimtina 

vartotojams ir 

neturinti 

nebūdingų 

pokyčių 

– 

̶ 

 30  mg/l Pt 

(bangos ilgis 410 

nm) 

̶ 

6. Savitasis elektrinis laidis 2500  µS cm -1 20 0C 

temperatūroje 

Geriamasis vanduo neturi būti agresyvus  

7. Vandenilio jonų arba pH 

vertė 
6,5 − 9,5  pH vienetai  Negazuoto fasuojamojo vandens atveju 

minimali pH vertė gali būti sumažinta iki 4,5 

pH vienetų. Fasuojamojo geriamojo vandens, 

kuris yra natūraliai arba dirbtinai prisotintas 

anglies dioksido, minimali pH vertė gali būti 

mažesnė. 

8. Geležis 200  µg/l  ̶ 

9. Manganas  50  µg/l  ̶ 

10. Kvapas Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių 

− ̶ 

11. Permanganato indeksas 

/ oksiduojamumas 

5,0  mg/l O2 Šio rodiklio geriamajame vandenyje tirti 

nereikia, jeigu yra tiriama bendrosios organinės 

anglies (TOC) rodiklio vertė.  

12. Sulfatas  250  mg/l  Geriamasis vanduo neturi būti korozinis. 

13. Natris  200 mg/l  ̶ 

14. Skonis Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių 

− ̶ 

15. Kolonijas sudarantys 

vienetai 22 0C 

temperatūroje  

Nėra nebūdingų 

pokyčių  

Skaičius/1 ml 

vandens  

̶ 

16. Koliforminės 

bakterijos 

0/neaptikta Skaičius/100 ml 

vandens 

Fasuojamajam geriamajam vandeniui taikomas 

matavimo vienetas – skaičius/250 ml vandens. 

17. Bendroji organinė 

anglis (TOC)  

Nėra nebūdingų 

žymių pokyčių  

mg/l  Tiriama tik tuo atveju, jeigu geriamojo vandens 

tiekimo objekto teritorijai per parą tiekiama 

daugiau kaip 10 000 m3 vandens.  

18. Drumstumas Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių  

− Jeigu geriamasis vanduo yra ruošiamas iš 

paviršinio vandens, patenkančio į skirstomąjį 

tinklą, geriamojo vandens siektina drumstumo 

vertė 1,0 NTU.  

 4  Nefelometriniai 

drumstumo 

vienetai (NTU) 

̶ 

11. Geriamasis vanduo negali būti agresyvus ar korozinis. Šis reikalavimas visų pirma taikomas geriamajam 

vandeniui, kuriam taikomi ruošimo procesai (demineralizacija, minkštinimas, membraninė filtracija, atvirkštinis 

osmosas ir pan). Jei geriamasis vanduo ruošimo metu yra labai demineralizuojamas ar suminkštinamas, į jį galima 

pridėti kalcio ar magnio druskų siekiant sumažinti bet kokį neigiamą poveikį sveikatai ir jo korozinį poveikį ir 

agresyvumą. 

12. Jei tiekėjai nustato, kad į geriamąjį vandenį gali patekti ar pateko mikroorganizmų, parazitų ar medžiagų, 

kuriems Higienos normoje nėra nustatytų ribinių verčių, jie turi nedelsdami informuoti Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą. Jo nurodymu turi būtų vykdoma tų mikroorganizmų, parazitų ar 
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medžiagų stebėsena, jei yra pagrindo įtarti, jog esami jų kiekiai arba koncentracijos kelia potencialų pavojų žmonių 

sveikatai. 

13. Geriamasis vanduo pastatų atitikties vietose turi atitikti Higienos normos 5 lentelėje pateiktus pastatų 

vidaus vandentiekio sistemų rizikos vertinimui svarbius rodiklius. 

5 lentelė. Pastatų vidaus vandentiekio sistemų rizikos vertinimui svarbūs rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė  Mato vienetas Pastaba 

1. Legionella bakterijos < 1 000 KSV/l Ši rodiklio vertė taikoma pastatų vidaus 

vandentiekio sistemos rizikai vertinti. 

Siekiant sumažinti su pastatų vidaus 

vandentiekio sistemomis susijusią 

geriamojo vandens riziką, infekcijų ir ligų 

protrūkių atvejais rizikos mažinimo 

priemonės gali būti taikomos net ir 

neviršijus šios rodiklio vertės. Tokiais 

atvejais turėtų būti patvirtintas infekcijos 

šaltinis ir nustatyta aptiktų Legionella 

bakterijų rūšis. 

2. Švinas  10 µg/l Ši rodiklio vertė taikoma pastatų vidaus 

vandentiekio sistemų rizikai vertinti. Nuo 

2036 m. Sausio 12 d. Taikoma šio rodiklio 

vertė   ̶  5 μg/l. 

 

IV SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENA 

 

14. Geriamojo vandens stebėsenos programos rengiamos ir vykdomos, siekiant šių tikslų:  

14.1. tikrinti, ar visoje geriamojo vandens tiekimo grandinėje veiksmingai taikomos rizikos žmonių sveikatai 

kontrolės priemonės ir ar atitikties vietoje geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas; 

14.2. surinkti informaciją apie geriamojo vandens saugą ir kokybę, siekiant įrodyti, jog laikomasi šioje 

Higienos normoje nustatytų reikalavimų; 

14.3. nustatyti tinkamiausius rizikos žmonių sveikatai mažinimo būdus. 

15. Tiekėjai, Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše nustatyta tvarka atlikę 

geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimą ir vykdantys rizikos valdymą, geriamojo vandens stebėsenos 

programas privalo reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti, kai tai būtina, bet ne rečiau kaip kas šešerius metus. 

16. Tiekėjai, kurie Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše nustatyta tvarka nėra 

atlikę geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo ir nevykdo rizikos valdymo, geriamojo vandens stebėsenos 

programas privalo kasmet atnaujinti. 

17. Tiekėjai, rengdami geriamojo vandens stebėsenos programas, privalo atsižvelgti į geriamojo vandens 

tiekimo sistemos pobūdį, atliktų vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų ir vandens tiekimo sistemų rizikos 

vertinimo rezultatus. Į geriamojo vandens stebėsenos programas įtraukiami šie elementai: 

17.1. Higienos normos 1, 3, 4, 6 ir 7 lentelėse nurodytų rodiklių stebėsena ir, jei atliktas geriamojo vandens 

tiekimo sistemos vertinimas, pagal jo rezultatus nustatytų rodiklių stebėsena, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Geriamojo 

vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų aprašą nereikalaujama stebėti tam tikrų rodiklių arba leidžiama 

sumažinti jų stebėsenos dažnumą; 

17.2. Higienos normos 5 lentelėje nurodytų rodiklių stebėsena, vykdoma pastatų vidaus vandentiekio sistemų 

rizikos vertinimo tikslais, kaip numatyta Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše; 

17.3. į 2022 m. Sausio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/679, kuriuo sudaromas Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyvoje (ES) 2020/2184 numatytas susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių žmonėms 

vartoti skirtame vandenyje stebėjimo sąrašas, nurodytą stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų ir junginių stebėsena, jei 

toks stebėsenos poreikis pagrįstas vandens gavybos vietoms skirtų baseinų rizikos vertinimo rezultatais; 

17.4. stebėsena, vykdoma pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių nustatymo tikslais, kaip numatyta 

Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše; 

17.5. veiklos stebėsena, vykdoma pagal Higienos normos 20–22 punktus. 

18. Į geriamojo vandens stebėsenos programą turi būti įtrauktas bent vienas iš šių elementų: 

18.1. pavienių vandens mėginių rinkimas ir analizė arba  

18.2. registruojami nuolatos vykdomos stebėsenos matavimai. 

19. Papildomai į geriamojo vandens stebėsenos programą gali būti įtraukti šie elementai: 

19.1. įrašų apie įrangos funkcines galimybes ir techninę būklę tikrinimas ir (arba)  

19.2. vandens gavybos vietos ir vandens ruošimo, laikymo ir skirstymo infrastruktūros patikra, nepažeidžiant 

pagal geriamojo vandens gavybos vietose ir pastatų vidaus vandentiekio sistemose atliktą rizikos vertinimą nustatytų 

stebėsenos reikalavimų. 

20. Į geriamojo vandens stebėsenos programą turi būti įtraukta veiklos stebėsena, kuri padeda greitai įvertinti 

geriamojo vandens tiekimo sistemos veikimo rezultatus, nustatyti geriamojo vandens saugos ar kokybės problemas ir 
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nedelsiant imtis iš anksto suplanuotų taisomųjų veiksmų. Veiklos stebėsena skirta patvirtinti visų kontrolės priemonių, 

taikomų vandens gavybos, ruošimo, laikymo ir paskirstymo etapuose, veiksmingumą. Veiklos stebėseną tiekėjai turi 

pritaikyti pagal geriamojo vandens tiekimo sistemos pobūdį, atsižvelgdami į Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir 

valdymo reikalavimų aprašo nustatytus pavojus ir pavojingų įvykių bei geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos 

vertinimo rezultatus. 

21. Vykdant veiklos stebėseną, turi būti vykdoma drumstumo geriamojo vandens tiekimo įmonėje stebėsena, 

kad būtų reguliariai kontroliuojamas fizinio šalinimo, naudojant filtravimo procesus veiksmingumas, laikantis Higienos 

normos 6 lentelėje nurodyto drumstumo, kuris matuojamas geriamojo vandens tiekimo įmonėje, etaloninės vertės ir 

tyrimo dažnumo. Šis reikalavimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir 

manganas. 

6 lentelė. Veiklos stebėsenos rodiklio etaloninės vertės ir jų tyrimo dažnumas   

 

Veiklos stebėsenos 

rodiklis 

Etaloninė vertė Geriamojo vandens tiekimo 

teritorijoje per parą paskirstomo 

ar pagaminamo vandens tūris (m3) 

Minimalus mėginių 

ėmimo ir analizės 

dažnumas 

Drumstumas geria-

mojo vandens 

tiekimo įmonėje 

0,3 nefelometrinių drumstumo 

vienetų (NTU) 95 % mėginių 

atveju ir nė vienas negali 

viršyti 1 NTU 

≤ 1 000 Kas savaitę 

> 1 000 iki ≤ 10 000 Kasdien 

> 10 000 Nuolat 

22. Veiklos stebėsena turi apimti Higienos normos 7 lentelėje nurodyto neparuošto vandens rodiklio stebėseną, 

kad būtų kontroliuojamas geriamojo vandens ruošimo procesų, kuriais siekiama išvengti mikrobinės taršos rizikos, 

veiksmingumas. Veiklos stebėsenos metu vykdomo neparuošto vandens stebėsenos rodiklio vertė turi atitikti Higienos 

normos 7 lentelėje nurodytą etaloninę vertę ir turi būti tiriama tuo atveju, jei atlikto rizikos vertinimo rezultatai 

pagrindžia tokio tyrimo tikslingumą. Jei jis nustatomas neapdorotame vandenyje ir jo vertė didesnė nei 50 (PFU)/100 

ml, šis rodiklis turi būti tiriamas po to, kai geriamojo vandens ruošimo procese buvo įdiegtos taisomosios priemonės, 

siekiant nustatyti jo skaičiaus mažėjimo logaritmą ir įvertinti, ar patogeninių virusų protrūkio rizika yra tinkamai 

kontroliuojama. 

7 lentelė. Neparuošto vandens stebėsenos rodiklio etaloninė vertė ir matavimo vienetai  

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Etaloninė vertė 

Somatiniai kolifagai Fagų formuojami vienetai (PFU)/100 ml 50 (taikoma neparuoštam vandeniui) 

23. Vykdant geriamojo vandens stebėseną, Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu turi būti tiriami 

geriamojo vandens rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams:  

23.1. žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens;  

23.2. žarniniai enterokokai; 

23.3. koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamojo vandens;  

23.4. kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22 0C temperatūroje;  

23.5. spalva;  

23.6. drumstumas; 

23.7. skonis; 

23.8. kvapas; 

23.9. vandenilio jonų arba pH vertė;  

23.10. savitasis elektrinis laidis; 

23.11. kiti rodikliai, kurių tyrimo poreikis pagrįstas geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo 

rezultatais ir kuriuos reikia tirti pagal Higienos normos VI skyriuje nustatytus reikalavimus;  

23.12. amonis (nustatomas tais atvejais, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas chloraminu); 

23.13. nitritas (nustatomas tais atvejais, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas chloraminu); 

23.14. aliuminis (nustatomas tais atvejais, kai naudojamas vandeniui chemiškai apdoroti, pvz., kai 

naudojamame flokuliante yra aliuminio); 

23.15. geležis (nustatoma tais atvejais, kai naudojama vandeniui chemiškai apdoroti, pvz., kai naudojamame 

flokuliante yra geležies); 

23.16. geriamajam vandeniui dezinfekuoti naudojamų medžiagų likučiai (chloratas, chloritas, bromatas, 

trihalometanų suma) (nustatomi, kai geriamasis vanduo atitinkamai dezinfekuojamas).  

24. Escherichia coli (E. Coli) ir žarniniai enterokokai laikomi pagrindiniais rodikliais (toliau – pagrindiniai 

rodikliai). Šių pagrindinių rodiklių stebėsena turi būti vykdoma tik Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu ir jis 

negali būti mažinamas, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatus. 

25. Vykdant geriamojo vandens stebėseną, turi būti tiriami B grupės rodikliai, kuriems priskiriami Higienos 

normos 1, 3 ir 4 lentelėse nurodyti rodikliai, išskyrus Higienos normos 23.1–23.10 papunkčiuose nurodytus A grupės 

rodiklius.  

26. Geriamojo vandens B grupės rodiklių stebėsena turi būti vykdoma Higienos normos 8 lentelėje nustatytu 

dažnumu, išskyrus atvejus, kai, remiantis atlikto geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, 

pagal Higienos normos VI skyriaus reikalavimus nustatomas kitoks mėginių ėmimo dažnumas. 
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27. Ūkinės veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad ūkinėje veikloje naudojamo geriamojo vandens, išgauto iš 

požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais ir (arba) naudojamais įrenginiais, tyrimai būtų 

vykdomi Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu. 

8 lentelė. Geriamojo vandens mėginių, imamų geriamojo vandens stebėsenos programai per kalendorinius 

metus, normos 

Geriamojo vandens 

tiekimo objekto 

teritorijoje per parą 

paskirstomo ar 

išgaunamo 

geriamojo vandens 

kiekis, m³ 

A grupės rodiklių 

stebėsenai imamų 

mėginių skaičius 

per kalendorinius 

metus, ne mažiau 

kaip 

B grupės rodiklių stebėsenai 

imamų mėginių skaičius per 

kalendorinius metus, ne 

mažiau kaip 

Pastaba 

iki 10 1 Žr. Pastabą Tiekėjai, kurie išgautą geriamąjį 

vandenį parduoda arba naudoja 

viešajam geriamojo vandens tiekimui, 

ir ūkinės veiklos vykdytojai turi 

užtikrinti, kad B grupės rodiklių 

tyrimai būtų atliekami ne rečiau kaip 

vieną kartą per 6 metus.  

10–100 2 1 Galima netaikyti Higienos normos 8 

lentelėje nurodyto B grupės rodiklių 

stebėsenai imamų mėginių ėmimo 

dažnumo su sąlyga, kad visų šios 

Higienos normos 1, 3, ir 4 lentelėse 

nustatytų rodiklių tyrimas atliekamas 

ne rečiau kaip vieną kartą per šešerius 

metus, ir kad geriamojo vandens 

tyrimai bus atliekami tais atvejais, kai į 

geriamojo vandens tiekimo sistemą yra 

įtraukiamas naujas vandens šaltinis 

arba esant išskirtinėms aplinkybėms 

(vandentiekio avarijai, remontui ir 

pan.), dėl kurių gali kilti neigiamas 

poveikis vandens saugai ir kokybei. 

101–1 000 4  1 ̶ 

1 001–10 000 

4 mėginiai pirmajai 

1 000 m³ per parą 

daliai ir 3 

papildomi mėginiai 

kiekvienai 

papildomai 1 000m³ 

per parą tiekiamo 

geriamojo vandens 

bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio 

daliai 

1 mėginys pirmajai 1 000 m³ 

per parą daliai ir 1 

papildomas mėginys 

kiekvienai 4 500 m³ per 

dieną tiekiamo geriamojo 

vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

Nurodytas dažnumas apskai-čiuojamas 

taip: pvz., 4 300 m³ per parą = 16 

mėginių A grupės rodiklių atveju 

(keturi mėginiai pirmajai 1 000 m3 per 

parą daliai + 12 mėginių papildomai 3 

300 m³ per parą daliai).  

10 001–100 000 3 mėginiai pirmajai 

10 000 m³ per parą daliai ir 1 

papildomas mėginys 

kiekvienai papildomai 

10 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo 

tūrio daliai ir to kiekio daliai 

100 001 ir daugiau 12 mėginių pirmajai 

100 000 m³ per parą daliai, ir 

1 papildomas mėginys 

kiekvienai papildomai 

25 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo 

tūrio daliai ir to kiekio daliai  

Pastaba. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis 

vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės 

rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per dieną tiekiamo geriamojo 

vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis. Apskaičiuojant geriamojo vandens mėginių 

normas, galima remtis prielaida, kad vienas žmogus per parą suvartoja 200 litrų geriamojo vandens.  
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28. Siekiant užtikrinti, kad vandentiekio skirstomuoju tinklu ar cisternomis tiekiamas arba maisto tvarkymo 

subjektų naudojamas geriamasis vanduo atitiktų Higienos normos reikalavimus, geriamojo vandens mėginiai Higienos 

normos 23, 25 ir 49 punktuose nurodytiems rodikliams tirti turi būti imami atitikties vietose.  

29. Higienos normos 3 lentelės 4‒7, 14, 15, 17, 20, 25, 26, 30, 31 punktuose išvardytų rodiklių ir Higienos 

normos 4 lentelės 3, 11–13, 17 punktuose ir 10 lentelės visuose punktuose išvardytų rodiklių verčių vandentiekio 

skirstomuoju tinklu vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje tirti atitikties vietose nebūtina, jeigu tai atliekama 

paruošto geriamojo vandens patekimo į vandentiekio skirstomąjį tinklą vietose ir (ar) kitose skirstomojo tinklo vietose. 

Ši sąlyga galioja tik tada, kai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai iš vieno ar daugiau geriamojo vandens 

šaltinių tiekiamame geriamajame vandenyje šie rodikliai dvejus metus iš eilės neviršijo Higienos normos 1, 3 ir 4 

lentelėse nustatytų verčių ir jeigu galima įrodyti, kad šių rodiklių vertės iki atitikties vietų iš esmės nepasikeis. 

30. Tiekėjai vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens stebėseną privalo vykdyti taip, kad 

būtų galima nustatyti atvejus, kai Higienos normoje nustatytų rodiklių verčių nesilaikoma dėl geriamojo vandens 

vartotojams ir (arba) abonentams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio sistemos arba jos techninės priežiūros 

trūkumų. Ši nuostata netaikoma prioritetinėms patalpoms. 

31. Geriamojo vandens stebėsenai pasirenkamos geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos turi būti tolygiai 

išdėstytos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje. 

32. Geriamojo vandens stebėsenai pasirenkamų mėginių ėmimo laikas privalo būti kuo tolygiau paskirstytas 

per kalendorinius metus.  

33. Nustatant fasuojamojo geriamojo vandens mėginių analizės dažnumą, vadovaujamasi rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais, nustatytais 2004 m. Balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, su visais pakeitimais. 

34. Trumpą laiką ar su pertraukomis cisternomis vartotojams ir (arba) abonentams tiekiamo geriamojo vandens 

stebėsenai imamų geriamojo vandens mėginių normas nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

35. Geriamojo vandens mėginiai atitikties vietoje imami laikantis šių reikalavimų: 

35.1. Mėginiai švinui, variui ir nikeliui geriamajame vandenyje tirti imami iš vartotojo čiaupo prieš tai 

nenuleidus vandens. Atsitiktinai pasirinktu paros metu turi būti imamas vieno litro mėginys. 

35.2. Mėginiai dėl Legionella bakterijų pastatų vidaus vandentiekio sistemose imami Legionella bakterijų 

paplitimo rizikos vietose, reprezentatyviose sisteminio Legionella bakterijų poveikio vietose arba abiejose vietose.  

36. Tikrinant geriamojo vandens ruošimo metu atliekamos dezinfekcijos veiksmingumą, geriamojo vandens 

mėginiai atsitiktinės atrankos būdu gali būti imami iš bet kurios vandentiekio skirstomojo tinklo ar atitikties vietos. 

 

V SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS RODIKLIŲ ANALIZĖS METODAI 

 

37. Geriamojo vandens mėginių analizės metodai, išskyrus drumstumo matavimą, taikomi atliekant geriamojo 

vandens stebėseną ir tais atvejais, kai reikia įrodyti atitiktį Higienos normos reikalavimams, turi būti patvirtinti ir 

pagrįsti dokumentais, laikantis EN ISO/IEC 17025 ar kitų tarptautiniu lygmeniu pripažintų lygiaverčių standartų.  

38. Visos geriamojo vandens mėginius tiriančios laboratorijos arba su laboratorijomis sutartis sudarę subjektai 

pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 arba kitus tarptautiniu lygmeniu pripažintus lygiaverčius standartus privalo 

taikyti kokybės valdymo sistemas. Vertinant alternatyvių metodų lygiavertiškumą Higienos normos 40 punkte 

nurodytiems metodams galima naudoti standartą LST EN ISO 17994 mikrobiologinių metodų lygiavertiškumui vertinti, 

arba standartą LST EN 16140 ar kitus lygiaverčius tarptautiniu lygmeniu pripažintus protokolus, siekiant nustatyti 

metodų lygiavertiškumą remiantis kitais nei pasėlio auginimas principais, kurie nepatenka į standarto EN ISO 17994 

taikymo sritį.  

39. Jeigu nėra Higienos normos 9 lentelėje nurodytus reikalavimus atitinkančio analizės metodo, geriamojo 

vandens stebėsena atliekama taikant geriausius galimus metodus, nereikalaujančius labai didelių išlaidų. 

40. Geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai atliekami:  

40.1. mikroorganizmų skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN ISO 8199 reikalavimus. 

40.2. žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN 

ISO 9308-1 arba LST EN ISO 9308-2 reikalavimus;  

40.3. žarninių enterokokų (Enterococci) skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN ISO 7899-2 reikalavimus;  

40.4. kolonijas sudarančių vienetų skaičiui arba heterotrofinių mikroorganizmų skaičiui nustatyti 22 °C 

temperatūroje – pagal standarto LST EN ISO 6222 reikalavimus;  

40.5. lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens), įskaitant sporas, skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN 

ISO 14189 reikalavimus;  

40.6. Legionella bakterijų skaičiui nustatyti, kai vertinama atitiktis Higienos normos 5 lentelėje nustatytai 

rodiklio vertei – pagal standartą LST EN ISO 11731; rizika grindžiamos patikros stebėsenos atveju taip pat galima 

naudoti ir kitus metodus, pvz., standartą ISO/TS 12869, greituosius pasėlio metodus, ne pasėliu grindžiamus metodus ir 

molekulinius metodus, pirmenybę teikiant kiekybinei polimerazės grandininei reakcijai;  

40.7. somatinių kolifagų skaičiui, vykdant veiklos stebėseną, nustatyti – pagal standartus LST EN ISO 10705-2 

ir EN ISO 10705-3. 

41. Filtravimui naudojami membraniniai filtrai tikrinami pagal standarto LST ISO 7704 reikalavimus. 
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42. Geriamojo vandens analizės rezultatų protokole indikatorinio ir cheminio rodiklio vertė turi būti išreikšta 

ne mažiau reikšminių skaitmenų, kiek nurodyta Higienos normos 3 ir 4 lentelėse pateiktoje rodiklio vertės išraiškoje. 

43. Geriamojo vandens mėginiai iš vandentiekio skirstomojo tinklo turi būti imami laikantis standarto LST 

ISO 5667-5, išskyrus atvejus, kai mėginiai imami iš vartotojams ar abonentams priklausančių čiaupų, Mikrobiologinių 

rodiklių analizei mėginiai atitikties vietoje imami ir apdorojami laikantis standarto LST EN ISO 19458 (mėginių ėmimo 

paskirtis B), vandentiekio skirstomajame tinkle – laikantis standarto LST EN ISO 19458 (mėginių ėmimo paskirtis A). 

44. Higienos normos 9 lentelėje nurodyti rodikliai turi būti tiriami taikant metodus, kurių kiekybinio nustatymo 

riba turi siekti ne daugiau kaip 30 proc. Atitinkamos rodiklio vertės ir kurie atitinka nustatytus matavimo neapibrėžties 

reikalavimus. Higienos normos 9 lentelėje nurodyta matavimo neapibrėžtis neturi būti naudojama kaip papildoma 

Higienos normos 3 ir 4 lentelėse nurodytų rodiklių ribinių verčių paklaida. 

9 lentelė. Reikalavimai analičių nustatymo metodams 

Rodiklio pavadinimas  Matavimo neapibrėžtis, 

procentais rodiklio vertės 

(išskyrus pH) 

Pastaba 

1. Aliuminis 25 – 

2. Amonis  40 – 

3. Akrilamidas 30 – 

4. Stibis 40 – 

5. Arsenas 30 – 

6. Benzenas 40 – 

7. Benzo(a)pirenas 50 Jeigu matavimo neapibrėžties vertės 

pasiekti neįmanoma, turėtų būti 

pasirinktas geriausias galimas metodas (iki 

60 proc.). 

8. Bisfenolis A 50 – 

9. Boras 25 – 

10. Bromatas 40 – 

11. Kadmis 25 – 

12. Chloridas 15 – 

13. Chloratas 40 – 

14. Chloritas 40 – 

15. Chromas 30 – 

16. Varis 25 – 

17. Cianidas 30 Metodu nustatoma visų formų cianidų 

verčių suma. 

18. 1,2-dichloretanas 40 – 

19. Epichlorhidrinas 30 – 

20. Fluoridas 20 – 

21. Haloacetinės rūgštys 50 – 

22. Vandenilio jonų arba pH vertė 0,2 Matavimo neapibrėžties vertė išreiškiama 

pH vienetais. 

22. Geležis 30 – 

23. Švinas 30 – 

24. Manganas  30 – 

25. Gyvsidabris 30 – 

26. Mikrocistinas-LR 30 – 

27. Nikelis 25 – 

28. Nitratas 15 – 

29. Nitritas 20 – 

30. Permanganato indeksas / 

oksiduojamumas 

50 Referencinis metodas – standartas LST 

EN ISO 8467. 

31. Pesticidai 30 Kiekvieno atskiro pesticido analizės 

metodo veiksmingumo charakteristikos 

yra informacinio pobūdžio. Minimali kai 

kurių pesticidų matavimo neapibrėžties 

vertė gali būti 30 proc., o tam tikrų kitų 

pesticidų leidžiama matavimo 

neapibrėžties vertė gali būti iki 80 proc. 

33. PFAS 50 – 

32. Policikliniai aromatiniai 

angliavandeniliai 

40 Reikalavimai rodiklio nustatymo metodui 

taikomi atskirai kiekvienai Higienos 
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Rodiklio pavadinimas  Matavimo neapibrėžtis, 

procentais rodiklio vertės 

(išskyrus pH) 

Pastaba 

normos 3 lentelės 29 ir 32 pastabose 

išvardytai analitei ir turi sudaryti ne 

daugiau 25 proc. Higienos normos 3 

lentelėje nustatytos verčių sumos. 

33. Selenas 40 – 

34. Natris 15 – 

35. Sulfatas 15 – 

36. Tetrachloretenas 40 Reikalavimai analitės nustatymo metodui 

taikomi atskirai tetrachloretenui ir 

trichloretenui ir turi sudaryti 50 proc. Šios 

Higienos normos 3 lentelėje nustatytų 

tetrachloreteno ir trichloreteno verčių 

sumos.  

37. Trichloretenas 40 Reikalavimai analitės nustatymo metodui 

taikomi atskirai tetrachloretenui ir 

trichloretenui ir turi sudaryti 50 proc. Šios 

Higienos normos 3 lentelėje nustatytų 

tetrachloreteno ir trichloreteno verčių 

sumos.  

38.Trihalometanų suma 40 Reikalavimai rodiklio nustatymo metodui 

taikomi atskirai kiekvienai Higienos 

normos 3 lentelės 29 ir 32 pastabose 

išvardytai analitei ir turi sudaryti ne 

daugiau 25 proc. Higienos normos 3 

lentelėje nustatytos verčių sumos. 

39. Bendroji organinė anglis (TOC) 30 Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį turi 

būti laikoma, kad bendrosios organinės 

anglies (TOC) koncentracija yra 3 mg/l. 

Bendrosios organinės anglies analizė turi 

būti atliekama vadovaujantis standartu 

LST EN 1484. 

40. Drumstumas 30 Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį 

turėtų būti laikoma, kad drumstumas yra 

1,0 NTU (nefelometrinių drumstumo 

vienetų), kaip nurodyta standarte LST EN 

ISO 7027 ar kituose lygiaverčiuose 

standartuose. 

41. Uranas 30  

42. Vinilo chloridas 50  

Pastaba. Matavimo neapibrėžties analizės veiksmingumo kriterijus (k = 2) ‒ 9 lentelėje nurodytos rodiklio 

vertės procentinis dydis arba tikslesnė vertė. Jei nenurodyta kitaip, matavimo neapibrėžtis apskaičiuojama indikatorinio 

arba cheminio rodiklio vertės atžvilgiu. 

 

VI SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS RIZIKOS VERTINIMU IR VALDYMU PAGRĮSTA 

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENA 

 

45. Remiantis geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, geriamojo vandens stebėsenos 

metu tiriamų rodiklių sąrašas gali būti papildomas ir (arba) Higienos normos 8 lentelėje nurodytas mėginių ėmimo 

dažnumas gali būti padidinamas, jei tenkinama bent viena šių sąlygų: 

45.1. Higienos normos 23 ir 25 punktuose nurodyto rodiklių sąrašo arba Higienos normos 8 lentelėje nurodyto 

mėginių ėmimo dažnumo nepakanka, kad būtų galima užtikrinti, kad geriamasis vanduo yra saugus; 

45.2. pagal Higienos normos 12 punktą būtina vykdyti papildomą stebėseną; 

45.3. būtina pateikti Higienos normos 14.1 papunktyje numatytas garantijas; 

45.4. mėginių ėmimo dažnumą būtina padidinti atsižvelgiant į vandens gavybos vietoms skirtų vandens 

baseinų rizikos vertinimo rezultatus. 

46. Remiantis geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, geriamojo vandens stebėsenos 

metu tiriamų rodiklių sąrašas gali būti sutrumpintas ir (arba) Higienos normos 8 lentelėje nurodytas mėginių ėmimo, 
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išskyrus nustatytąjį žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir žarninių enterokokų, dažnumas gali būti sumažintas, jeigu 

vykdomi visi šie reikalavimai: 

46.1. mėginių ėmimo vieta ir dažnumas nustatomi atsižvelgiant į rodiklio kilmę, taip pat jo koncentracijos 

svyravimus ir ilgalaikę tendenciją, kad būtų galima užtikrinti, kad atitikties vietose geriamasis vanduo yra saugus; 

46.2. siekiant sumažinti Higienos normos 8 lentelėje nustatytą su tam tikro rodiklio analize susijusį mėginių 

ėmimo dažnumą, visi rezultatai, gauti išanalizavus reprezentatyviose mėginių ėmimo vietose, atitinkančiose visos 

geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus 

mėginius, nesiekia 60 proc. Rodiklio vertės; 

46.3. siekiant pašalinti rodiklį iš stebėsenos metu tiriamų rodiklių sąrašo, visi rezultatai, gauti išanalizavus 

reprezentatyviose vietose, atitinkančiose visos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų 

laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus mėginius, neturi siekti 30 proc. Rodiklio vertės;  

46.4. Higienos normos 23 ir 25 punktuose nurodyto konkretaus rodiklio pašalinimas iš geriamojo vandens 

stebėsenai naudojamų rodiklių sąrašo turi būti grindžiamas rizikos vertinimo, kurį atliekant atsižvelgiama į geriamojo 

vandens šaltinių stebėsenos rezultatus ir kuriuo patvirtinama, kad žmonių sveikata apsaugota nuo neigiamo bet kokio 

geriamojo vandens užterštumo poveikio rezultatais;  

46.5. mėginių ėmimo dažnumas gali būti sumažintas arba rodiklis gali būti pašalintas iš geriamojo vandens 

stebėsenai naudojamų rodiklių sąrašo tik tuo atveju, kai rizikos vertinimo rezultatais patvirtinama, kad nėra jokio 

pagrįstai galimo numatyti veiksnio, kuris galėtų nulemti blogesnę geriamojo vandens būklę.  

47. Geriamojo vandens stebėsenos rezultatai, kurie įrodo Higienos normos 46.2–46.5 papunkčiuose nustatytų 

reikalavimų tenkinimą ir yra prieinami iki 2021 m. Sausio 12 d., nuo šios tos datos gali būti naudojami geriamojo 

vandens stebėsenai pritaikyti pagal geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatus.  

48. Jei geriamojo vandens stebėsena yra pritaikyta, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos 

vertinimo, atlikto, inter alia, pagal iki 2023 m. Sausio 12 d. Galiojusius reikalavimus, rezultatus, nereikalaujama atlikti 

geriamojo vandens stebėsenos pagal Higienos normos 46.2 ir 46.3 papunkčius imant mėginius reprezentatyviose 

vietose, atitinkančiose visos geriamojo vandens tiekimo teritorijos savybes, tolesniu trejų metų laikotarpiu.  

 

VII SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

49. Geriamasis vanduo atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 10 lentelėje pateiktus radiologinius 

rodiklius. 

10 lentelė. Geriamojo vandens radiologiniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė Mato vienetas 

1. Radonas 100 Bq/l 

2. Tritis 100 Bq/l 

3. Indikacinė dozė 0,10 mSv 

50. Tiekėjas, nustatęs, kad viršijama Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 pozicijose nurodyta radono ar tričio 

rodiklio vertė arba Higienos normos 58.6 papunktyje nurodyta visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikros rodiklio vertė, apie tai turi nedelsdamas informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

teritorinį departamentą ir pakartotinai atlikti radono ar tričio arba visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikros rodiklio tyrimus per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo rodiklio viršijimo nustatymo dienos. 

51. Tiekėjas, pakartotinai nustatęs, kad viršijamas Higienos normos 58.6 papunktyje nurodytas visuminio alfa 

aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos patikros rodiklis, privalo: 

51.1. per 90 kalendorinių dienų nuo visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklio viršijimo nustatymo dienos atlikti Higienos normos 13 lentelėje nurodytų ir su Radiacinės saugos 

centru suderintų gamtinių radionuklidų tyrimus, jeigu tiekiamas geriamasis vanduo nėra kokiais nors būdais papildomas 

paviršiniu vandeniu arba nėra tiekiamas iš vandenviečių, kurioms galima užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis 

rizika, nustatyti, ar tenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, ir informuoti Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą; 

51.2. per 90 kalendorinių dienų nuo visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklio viršijimo nustatymo dienos atlikti Higienos normos 13 lentelėje nurodytų su Radiacinės saugos centru 

suderintų gamtinių ir dirbtinių radionuklidų tyrimus, jeigu tiekiamas geriamasis vanduo yra kokiais nors būdais 

papildomas paviršiniu vandeniu arba yra tiekiamas iš vandenviečių, kurioms galima užterštumo radioaktyviosiomis 

medžiagomis rizika, nustatyti, ar tenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, ir informuoti 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą. 

52. Jeigu atlikus Higienos normos 13 lentelėje nurodytus tyrimus nustatoma, kad tenkinama Higienos normos 

57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, laikoma, kad pavojaus žmonių sveikatai nėra. Tiekėjas per 5 kalendorines dienas nuo 

tyrimų atlikimo dienos apie tyrimų rezultatus informuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį 

departamentą. 

53. Jeigu pakartotinai nustatoma, kad viršijama Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 papunkčiuose nurodyta 

radono ar tričio vertė arba netenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, tiekėjas per 5 kalendorines 

dienas nuo tyrimų atlikimo dienos Radiacinės saugos centrui pateikia su neatitiktimi dėl radioaktyviųjų medžiagų 

susijusius duomenis, kad būtų įvertinta, ar ši neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai, dėl kurio reikia imtis veiksmų. 
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Jei Radiacinės saugos centras nustato, kad toks pavojus yra, geriamojo vandens tiekėjas privalo vykdyti su Radiacinės 

saugos centru suderintas taisomąsias priemones ir per 5 kalendorines dienas nuo informacijos iš Radiacinės saugos 

centro gavimo dienos informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

teritorinį departamentą, geriamojo vandens vartotojus apie radioaktyviųjų medžiagų keliamą pavojų ir taisomąsias 

priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo radioaktyviųjų medžiagų. 

54. Paruošus geriamąjį vandenį, kad būtų sumažintas radionuklidų lygis, siekiant užtikrinti nuolatinį to 

apdorojimo veiksmingumą, Higienos normos 11 lentelėje nurodytu dažnumu atliekama geriamojo vandens stebėsena. 

Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 papunkčiuose nurodytų radiologinių rodiklių verčių arba Higienos normos 

58.6 papunktyje nurodytų visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos patikros rodiklio verčių 

viršijimo atveju geriamojo vandens stebėsenos dažnis derinamas su Radiacinės saugos centru. 

55. Geriamojo vandens mėginiai Higienos normos 10 lentelės išvardytoms radiologinių rodiklių vertėms 

nustatyti ir registruoti imami vadovaujantis 43 punkto reikalavimais.  

56. Fasuojamojo geriamojo vandens mėginių radiologinių rodiklių, nurodytų Higienos normos 10 lentelėje, 

analizei imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus turi būti toks pat, kaip ir Higienos normos 11 lentelėje 

nurodytas geriamojo vandens mėginių, imamų radiologinių rodiklių stebėsenos programai per kalendorinius metus, skaičius. 

11 lentelė. Geriamojo vandens mėginių, imamų radiologinių rodiklių stebėsenos programai per kalendorinius metus, 

normos 

Geriamojo vandens tiekimo 

objekto teritorijoje per parą 

paskirstomo ar išgaunamo 

vandens kiekis, m³ 

Radiologinių rodiklių stebėsenos 

programai imamų mėginių skaičius 

per kalendorinius metus, ne mažiau 

kaip 

Pastaba 

≤ 100 1 mėginys per 10 kalendorinių metų ̶ 

101–1 000 1 ̶ 

1 001–10 000 

1 ir 1 papildomas mėginys kiekvienai 

3 300 m³ per  parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

Nurodytas dažnumas apskaičiuojamas pagal 

pavyzdį: 4 300 m³ per parą = 16 mėginių 

(keturi mėginiai pirmajai 1 000 m³ per parą 

daliai + 12 mėginių papildomai 3 300 m³ per 

parą daliai) 

 
10 001–100 000 

3 ir 1 papildomas mėginys kiekvienai 

10 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

100 001 ir daugiau 

10 ir 1 papildomas mėginys 

kiekvienai 25 000 m³ per parą 

tiekiamo geriamojo vandens bendrojo 

tūrio daliai ir to kiekio daliai 

57. Geriamojo vandens radiologinę analizę atliekančios laboratorijos turi atitikti Higienos normos 38 punkte 

nustatytus reikalavimus. Geriamojo vandens radiologinės analizės metodai: 

57.1. tritis vertinamas pagal Lietuvos standarto LST ISO 9698 reikalavimus; 

57.2. visuminis alfa aktyvumas vertinamas pagal Lietuvos standartų LST ISO 9696 ir LST EN ISO 11704 

reikalavimus; 

57.3. visuminis beta aktyvumas vertinamas pagal Lietuvos standartų LST ISO 9697 ir LST EN ISO 11704 

reikalavimus; 

57.4. indikacinė dozė apskaičiuojama naudojant išmatuotos radionuklidų aktyvumo koncentracijos vertes ir 

Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 

„Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės 

radiacinės saugos normos“), 6 priedo 2.6.4 papunktyje nurodytus dozės koeficientus arba naudojant Radiacinės saugos 

centro patvirtintą naujausią informaciją, remiantis metiniu geriamojo vandens suvartojimu (suaugusių asmenų – 730 l). 

Jei toliau pateikta formulė yra teisinga, daroma prielaida, kad indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv rodiklio vertę, ir 

tolesnių tyrimų atlikti nereikia: 

 

, 

 

Ci(obs) – stebima i radionuklido aktyvumo koncentracija; 

Ci(der) – išvestoji i radionuklido aktyvumo koncentracija; 

n – aptiktų radionuklidų skaičius. 

57.5. radiologinių rodiklių ir radionuklidų atveju naudojamu analizės metodu turi būti įmanoma išmatuoti bent 

aktyvumo koncentraciją, atsižvelgiant į Higienos normos 12 lentelėje nurodytą aptikimo ribą, laikantis šių sąlygų: 

57.5.1. radiologinių rodiklių aptikimo riba apskaičiuojama pagal tarptautinį standartą ISO 11929-1, esant 1-os 

ir 2-os rūšies paklaidų (kiekvienos rūšies – 0,05) tikimybei; 
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57.5.2. pagal ISO matavimo neapibrėžties nurodymo gaires radiologinių rodiklių matavimo neapibrėžtis 

apskaičiuojama ir pateikiama kaip pilnoji standartinė neapibrėžtis arba kaip išplėstinė standartinė neapibrėžtis, kuriai 

taikomas išplėtimo koeficientas 1,96; 

57.5.3. Ra-228 radionuklido aptikimo riba taikoma tik naujo vandens šaltinio indikacinės dozės pirminei 

patikrai. Jei pirminis patikrinimas parodo, kad nėra tikėtina, jog Ra-228 viršytų 20 procentų išvestosios aktyvumo 

koncentracijos, įprastiniams Ra-228 nuklidų matavimams taikoma aptikimo riba gali būti padidinta iki 0,08 Bq/l, kol 

bus atliktas pakartotinis patikrinimas. 

12 lentelė. Radiologinių rodiklių ir radionuklidų aptikimo ribos 

Radiologiniai rodikliai ir 

radionuklidai 

Aptikimo riba 

Tritis 10 Bq/l (10 proc. Jo rodiklio vertės, kuri lygi 100 Bq/l) 

Radonas 10 Bq/l (10 proc. Jo rodiklio vertės, kuri lygi 100 Bq/l) 

Visuminis alfa aktyvumas 0,04 Bq/l (40 proc. Patikros vertės, kuri lygi 0,1 Bq/l) 

Visuminis beta aktyvumas 0,4 Bq/l (40 proc. Patikros vertės, kuri lygi 1,0 Bq/l) 

U-238 0,02 Bq/l 

U-234 0,02 Bq/l 

Ra-226 0,04 Bq/l 

Ra-228 0,02 Bq/l 

Pb-210 0,02 Bq/l 

Po-210 0,01 Bq/l 

C-14 20 Bq/l 

Sr-90 0,4 Bq/l 

Pu-239 / Pu-240 0,04 Bq/l 

Am-241 0,06 Bq/l 

Co-60 0,5 Bq/l 

Cs-134 0,5 Bq/l 

Cs-137 0,5 Bq/l 

I-131 0,5 Bq/l 

58. Suderinus su Radiacinės saugos centru, geriamajame vandenyje, kai nėra tikėtina, kad radionuklidų 

aktyvumo koncentracija konkrečioje geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje būtų tokia didelė, kad galėtų viršyti 

Higienos normos 10 lentelėje nustatytą rodiklio vertę, nereikalaujama atlikti tokio radiologinio rodiklio stebėsenos: 

58.1. gamtinių radionuklidų (indikacinės dozės), kai ankstesni dvejų metų tyrimų rezultatai rodo, kad 

neviršijamas Higienos normos 58.6 papunktyje nurodytas visuminio alfa ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklis; 

58.2. radono ar tričio arba nustatyti indikacinės dozės geriamajame vandenyje, jei remiantis 

reprezentatyviaisiais tyrinėjimais, stebėsenos duomenimis, gautais Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo 

vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Gruodžio 23 d. Įsakymu Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos 

monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka, ar kita patikima informacija įsitikinta, kad per dvejus metus radono, tričio ar apskaičiuotos indikacinės 

dozės vertė ir toliau nesieks atitinkamų Higienos normos 10 lentelėje nurodytų rodiklių verčių; 

58.3. radono, kai Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų yra atlikti reprezentatyvieji skirtingų 

geologinių zonų įvairių rūšių požeminio vandens šaltinių ir vandens gręžinių tyrinėjimai, siekiant geriamajame 

vandenyje nustatyti galimą radono sąlygotos apšvitos mastą ir prigimtį. Tyrinėjimo metu turi būti nustatyti pagrindiniai 

rodikliai, ypač vietovės geologinė sąranga ir hidrologinės sąlygos, uolienos ar grunto radioaktyvumas ir vandens 

gręžinio tipas, ir jie panaudoti imantis tolesnių veiksmų vietose, kuriose galima didelė apšvita. Radono aktyvumo 

koncentracijos stebėsena atliekama, kai, remiantis reprezentatyviųjų tyrinėjimų rezultatais ar kita patikima informacija, 

yra pagrindas manyti, kad rodiklio vertė, nustatyta pagal Higienos normos 10 lentelę, galėtų būti viršijama; 

58.4. tričio, jeigu vandens telkinio baseine nėra antropogeninio tričio ar kitų dirbtinių radionuklidų šaltinio, ir, 

remiantis kitų stebėsenos  programų ar tyrimų rezultatais, galima įrodyti, kad tričio lygis yra mažesnis už jo Higienos 

normos 10 lentelėje nurodytą rodiklio vertę; 

58.5. indikacinės dozės, kai nėra dirbtinio ar padidėjusio gamtinio radioaktyvumo šaltinio ir, remiantis kitų 

reprezentatyviųjų stebėsenos programų ar kitų tyrimų rezultatais, galima įrodyti, kad indikacinės dozės lygis yra 

mažesnis už Higienos normos 10 lentelėje nurodytą rodiklio vertę. Jei reikia vykdyti dirbtinių radionuklidų lygio 

stebėseną, ji atliekama Higienos normos 11 lentelėje nurodytu dažnumu. Jei reikia stebėti gamtinių radionuklidų lygį, 

atliekama visuminio alfa aktyvumo, visuminio beta aktyvumo arba atskirų gamtinių radionuklidų stebėsena Higienos 

normos 11 lentelėje nustatytu dažnumu. Indikacinės dozės pakartotinė patikra atliekama tuo atveju, kai įvyksta kokių 

nors su tiekimu susijusių pokyčių, kurie galėtų daryti poveikį radionuklidų aktyvumo koncentracijai geriamajame 

vandenyje; 

58.6. indikacinės dozės stebėsenai naudojama visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikra: jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija yra mažesnė nei 0,1 Bq/l, o visuminio beta aktyvumo 

koncentracija yra mažesnė nei 1,0 Bq/l, daroma prielaida, kad indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv radiologinio 



 

23 

rodiklio vertę ir kitų radiologinių tyrimų atlikti nebereikia, nebent iš kitų informacijos šaltinių žinoma, kad vandenyje 

yra konkrečių radionuklidų, dėl kurių indikacinė dozė gali viršyti 0,1 mSv. Jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija 

viršija 0,1 Bq/l arba visuminio beta aktyvumo koncentracija viršija 1,0 Bq/l, tiekėjas turi atlikti Higienos normos 

51 punkte nurodytus veiksmus. Atitinkamais atvejais vietoj visuminio beta aktyvumo koncentracijos galima naudoti 

liekamojo beta aktyvumo koncentraciją, atėmus K-40 aktyvumo koncentraciją. 

59. Jei vienos rūšies radionuklido aktyvumo koncentracija neviršijo atitinkamos išvestosios vertės, pateiktos 

Higienos normos 13 lentelėje, 20 proc. Arba tričio aktyvumo koncentracija neviršijo jam nustatytos Higienos normos 

10 lentelėje nurodyto radiologinio rodiklio vertės, papildomų radionuklidų analizės atlikti nereikia. Papildomus 

radionuklidus, kuriuos reikia ištirti, nustato Radiacinės saugos centras. 

13 lentelė. Išvestoji radionuklido aktyvumo koncentracija geriamajame vandenyje 

Kilmė Nuklidas Išvestoji aktyvumo koncentracija 

Gamtiniai U-238 3,0 Bq/l 

U-234 2,8 Bq/l 

Ra-226 0,5 Bq/l 

Ra-228 0,2 Bq/l 

Pb-210 0,2 Bq/l 

Po-210 0,1 Bq/l 

Dirbtiniai C-14 240 Bq/l 

Sr-90 4,9 Bq/l 

Pu-239 / Pu-240 0,6 Bq/l 

Am-241 0,7 Bq/l 

Co-60 40 Bq/l 

Cs-134 7,2 Bq/l 

Cs-137 11 Bq/l 

I-131 6,2 Bq/l 

60. Higienos normos 13 lentelėje pateiktos dažniausiai aptinkamų gamtinių ir dirbtinių radionuklidų vertės – 

tai tikslios vertės, apskaičiuotos, kai dozė yra 0,1 mSv, o metinis vandens suvartojimas – 730 litrų, naudojant Lietuvos 

higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 6 priedo 2.6.4 papunktyje nurodytus dozės 

koeficientus; tuo pačiu pagrindu galima apskaičiuoti kitų radionuklidų išvestąją aktyvumo koncentraciją, o vertes 

galima atnaujinti vadovaujantis Radiacinės saugos centro patvirtinta naujausia informacija. Higienos normos 

13 lentelėje nurodytos nuklidų U-238 ir U-234 vertės yra dėl radioaktyviojo urano jonizuojančiosios spinduliuotės, o ne 

dėl jo cheminio toksiškumo. 

61. Atsižvelgiant į tai, kad padidėję tričio lygiai gali reikšti, jog yra kitų dirbtinių radionuklidų, reikėtų 

išmatuoti to paties mėginio tričio, visuminio alfa aktyvumo ir visuminio beta aktyvumo koncentracijos lygius. 

62. Nereikalaujama stebėti radono fasuojamajame geriamajame vandenyje. Suderinus su Radiacinės saugos 

centru, fasuojamajame geriamajame vandenyje nereikalaujama stebėti konkretaus rodiklio Higienos normos 58.1, 58.2, 

58.4 ir 58.5 papunkčiuose nurodytais atvejais. 

 

VIII SKYRIUS 

KARŠTO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

 

63. Karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. 

64. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 

65. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

65.1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 

neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

65.2. Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus 

temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo 

sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė 

kaip 65 0C. 

65.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, 

kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 

remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

65.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti 

patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) 

imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, 

turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema 

valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos 

priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis 

tyrimas legionelėms nustatyti. 

65.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 

sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo 
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vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją 

chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

65.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 

vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

66. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos IV skyriuje 

nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebėsena. 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2003 m. Liepos 23 d. Įsakymu Nr. V-455 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2023 m. Sausio 31 d. Įsakymo Nr. V-141  

redakcija) 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS 

REIKALAVIMAI“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau ‒ 

Higienos norma) nustato geriamojo vandens ir karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimus. 

2. Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų 

tvarkytojams, viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, regioniniams viešiesiems geriamojo 

vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams (toliau ‒ 

tiekėjai), kitiems ūkio subjektams, kurie nėra tiekėjai, bet išgauna geriamąjį vandenį ir naudoja jį vykdydami ūkinę 

veiklą (toliau ‒ ūkinės veiklos vykdytojai).  

3. Laivams, kuriuose gėlinamas jūros vanduo, vežami keleiviai ir tiekiamas geriamasis vanduo, taikomi 

Higienos normos IV skyriaus reikalavimai. 

4. Fasuojamojo geriamojo vandens gamintojams taikomi Higienos normos 8, 9 ir 49 punktų reikalavimai. 

5. Higienos normos VII skyriaus reikalavimai netaikomi taikant 2016 m. Sausio 15 d. Tarybos reglamentą 

(Euratomas) 2016/52, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo užterštumo po 

branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos 

reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90. 

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS 

 

6. Higienos normoje vartojamos sąvokos: 

6.1. Fasuojamasis geriamasis vanduo – geriamasis vanduo, pramoniniu būdu išpilstomas į butelius ar kitokią 

tarą.  

6.2. Indikacinė dozė – per vienus metus į organizmą patenkančių visų rūšių (tiek gamtinės, tiek dirbtinės 

kilmės) radionuklidų, kurių aptinkama geriamajame vandenyje, išskyrus tritį, kalį-40, radoną ir trumpaamžius radono 

skilimo produktus, kaupiamoji efektinė dozė. 

6.3. Kiekybinio nustatymo riba ‒ nustatytas aptikimo ribos kartotinis esant tokiai tiriamosios medžiagos 

koncentracijai, kurią galima nustatyti pakankamu tikslumo ir preciziškumo lygiu. Kiekybinio nustatymo ribą galima 

skaičiuoti naudojant atitinkamą standartą ar mėginį, ir ji gali būti nustatyta pagal žemiausią kalibravimo kreivės tašką, 

išskyrus tuščiąjį mėginį.  

6.4. Matavimo neapibrėžtis ‒ neneigiamas parametras, apibūdinantis geriamojo vandens rodiklių matuojamų 

kiekybinių verčių sklaidą, pagrįstą naudojama informacija. 

6.5. Radiologinio rodiklio vertė – geriamajame vandenyje esančių radioaktyviųjų medžiagų vertė, kurią 

viršijus įvertinama, ar geriamajame vandenyje esančios radioaktyviosios medžiagos kelia pavojų žmonių sveikatai, dėl 

kurio reikia imtis veiksmų, ir prireikus imamasi taisomųjų priemonių vandens kokybei gerinti iki žmonių sveikatos 

apsaugos reikalavimus radiacinės saugos atžvilgiu atitinkančio lygio. 

6.6. Kitos Higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir kituose geriamojo vandens saugą ir kokybę reglamentuojančiuose teisės 

aktuose.  
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7. Geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 1 lentelėje 

pateiktas ribines vertes. Šio punkto reikalavimai netaikomi šaltinio vandeniui. 

1 lentelė. Geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio ribinė vertė Matavimo vienetas 

1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli)  0/neaptikta skaičius/100 ml 

2. Žarniniai enterokokai 0/neaptikta skaičius/100 ml 

8. Fasuojamojo geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai turi atitikti Higienos normos 2 lentelėje pateiktas 

ribines vertes. Šio punkto reikalavimai netaikomi šaltinio vandeniui. 

2 lentelė. Fasuojamojo geriamojo vandens mikrobiologiniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio ribinė vertė Matavimo vienetas 

1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli)  0/neaptikta skaičius/250 ml 

2. Žarniniai enterokokai 0/neaptikta skaičius/250 ml  

9. Geriamojo vandens cheminiai rodikliai atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 3 lentelėje pateiktas 

ribines vertes.  

3 lentelė. Geriamojo vandens cheminiai rodikliai  

Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

1. Akrilamidas 0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė reiškia monomero likučių koncentraciją 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotą pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, 

besiliečiančio su geriamuoju vandeniu. 

2. Stibis  10 µg/l  ̶ 

3. Arsenas  10 µg/l  ̶ 

4. Benzenas 1,0 µg/l ̶ 

5. Benzo(a)pirenas 0,010 µg/l  ̶ 

6. Bisfenolis A 2,5 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos 

datos nereikalaujama vykdyti šio rodiklio stebėsenos. 

7. Boras 1,5 mg/l Taikoma 2,4 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai pagrindinis 

geriamojo vandens šaltinis yra gėlintas vanduo, arba 

vandenvietėse, kuriose dėl geologinių sąlygų gali susidaryti 

didelės boro koncentracijos požeminiame vandenyje. 

8. Bromatas 10 µg/l ̶ 

9. Kadmis  5,0 µg/l ̶ 

10. Chloratas 0,25 mg/l Taikoma 0,70 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai geriamajam 

vandeniui dezinfekuoti naudojamas metodas, kurio metu 

susidaro chloratas, visų pirma kai dezinfekuoti naudojamas 

chloro dioksidas. Šis rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei 

naudojami tokie dezinfekavimo metodai.  

11. Chloritas 0,25 mg/l Taikoma 0,70 mg/l rodiklio ribinė vertė, kai geriamajam 

vandeniui dezinfekuoti naudojamas dezinfekavimo metodas, 

kurio metu susidaro chloritas, visų pirma, kai dezinfekuoti 

naudojamas chloro dioksidas. Šis rodiklis matuojamas tik tuo 

atveju, jei naudojami tokie dezinfekavimo metodai.  

12. Chromas 25 µg/l Iki 2036 m. Sausio 12 d. Taikoma rodiklio ribinė vertė – 

50 µg/l. 

13. Varis  2,0 mg/l  ̶ 

14. Cianidas  50 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma visų formų cianidų verčių sumai. 

15. 1,2-dichloretanas  3,0 µg/l ̶ 

16. Epichlorhidrinas 0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma monomero likučių koncentracijai 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotai pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, 

besiliečiančio su geriamuoju vandeniu. 

17. Fluoridas  1,5 mg/l  ̶ 

18. Haloacetinės rūgštys 60 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma penkių cheminių medžiagų – 

monochloracto rūgšties, dichloracto rūgšties, trichloracto 

rūgšties, monobromacto rūgšties ir dibromacto rūgšties verčių 

sumai. Rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei geriamajam 
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Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

vandeniui dezinfekuoti naudojami metodai, kurių metu gali 

susidaryti haloacetinės rūgštys. Rodiklio ribinė vertė taikoma 

nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos datos nereikalaujama vykdyti 

šio rodiklio stebėsenos. 

19. Švinas 5,0 µg/l  Iki 2036 m. Sausio 12 d. Taikoma rodiklio ribinė vertė – 

10,0 µg/l.  

20. Gyvsidabris  1,0 µg/l  ̶ 

21. Mikrocistinas-LR 1,0 µg/l Šis rodiklis matuojamas tik tuo atveju, jei yra tikėtinas vandens 

šaltinio žydėjimas (didėjantis melsvadumblių ląstelių tankis 

arba galimas vandens žydėjimas). Rodiklio ribinė vertė taikoma 

nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos datos nereikalaujama vykdyti 

šio rodiklio stebėsenos. 

22. Nikelis  20 µg/l  ̶ 

23. Nitratas 50 mg/l  Turi būti laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir  nitritams nustatytos 

0,10 mg/l rodiklio ribinės vertės būtų laikomasi geriamajame 

vandenyje, ištekančiame iš geriamojo vandens ruošimo 

įrenginių. 

24. Nitritas 0,50 mg/l Turi būti laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir  nitritams nustatytos 

0,10 mg/l rodiklio ribinės vertės būtų laikomasi geriamajame 

vandenyje, ištekančiame iš vandens ruošimo įrenginių. 

25. Pesticidai 0,10 µg/l Pesticidai – organiniai insekticidai, organiniai herbicidai, 

organiniai fungicidai, organiniai nematocidai, organiniai akaricidai, 

organiniai algicidai, organiniai rodenticidai, organiniai slimicidai, 

susiję produktai (įskaitant augimo reguliatorius) bei jų metabolitai, 

kaip apibrėžta 2009 m. Spalio 21 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 

produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 

79/117/EEB ir 91/414/EEB su visais pakeitimais 3 straipsnio 32 

punkte, kurie laikomi reikšmingais geriamojo vandens 

atžvilgiu. Pesticidų metabolitas turi būti laikomas reikšmingu 

geriamojo vandens atžvilgiu, jei yra pagrindas laikyti, kad jam 

būdingos savybės yra panašios į pirminės medžiagos savybes 

savo pesticidiniu aktyvumu arba, kad jis pats arba kaip virsmo 

produktas kelia riziką vartotojų sveikatai.  

Stebėsenos metu reikia kontroliuoti tik tuos pesticidus, kurie iš 

geriamojo vandens šaltinio gali patekti ar pateko į konkrečius 

geriamojo vandens tiekimo įrenginius.  

0,10 μg/l rodiklio ribinė vertė turi būti taikoma kiekvienam 

atskiram pesticidui, išskyrus šios lentelės 25.1–25.4 

papunkčiuose nurodytus pesticidus.  

Pesticidų nereikšmingų metabolitų stebėsena turi būti vykdoma 

tik tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms skirtų 

vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, kad yra 

tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje.  

25.1. Aldrinas 0,030 µg/l ̶ 

25.2. Dieldrinas 0,030 µg/l  ̶ 

25.3. Heptachloras 0,030 µg/l ̶ 

25.4. Heptachlorepoksidas 0,030 µg/l ̶ 

26. Pesticidų suma  0,50 µg/l Pesticidų suma – visų atskirų pesticidų, nurodytų šios lentelės 

25 punkte ir 25.1–25.4 papunkčiuose, nustatytų atliekant 

geriamojo vandens stebėseną, verčių suma.  

27. PFAS iš viso 0,50 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma perfluoralkilintų ir 
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Rodiklio  

pavadinimas  

Rodiklio 

ribinė 

vertė, ne 

daugiau 

kaip 

Mata-

vimo  

vienetas  

Pastabos 

polifluoralkilintų cheminių medžiagų verčių sumai.  

Iki 2026 m. Sausio 12 d. Nereikalaujama vykdyti šio rodiklio 

stebėsenos. Nuo tos datos šio rodiklio stebėsena turi būti 

vykdoma tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms 

skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, 

kad yra tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo 

vandens tiekimo sistemoje. 

28. PFAS suma  0,10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma perfluoralkilintų ir 

polifluoralkilintų cheminių medžiagų, kurios galėtų kelti pavojų 

geriamojo vandens saugai ir kokybei, verčių sumai: 

perfluorbutano rūgšties (PFBA), perfluorpentano rūgšties 

(PFPA), perfluorheksano rūgšties (PFHxA), perfluorheptano 

rūgšties (PFHpA), perfluoroktano rūgšties (PFOA), 

perfluornonano rūgšties (PFNA), perfluordekano rūgšties 

(PFDA), perfluoroundekano rūgšties (PFUnDA), 

perfluorododekano rūgšties (PFDoDA), perfluorotridekano 

rūgšties (PFTrDA), perfluorbutansulfono rūgšties (PFBS), 

perfluorpentansulfono rūgšties (PFPS), perfluor-heksansulfono 

rūgšties (PFHxS), perfluorheptansulfono rūgšties (PFHpS), 

perfluoroktansulfono rūgšties (PFOS), perfluornonansulfono 

rūgšties (PFNS), perfluor-dekansulfono rūgšties (PFDS), 

perfluorundekansulfono rūgšties, perfluordodekansulfono 

rūgšties, perfluortri-dekansulfono rūgšties.  

„PFAS suma“ yra „PFAS iš viso“ cheminių medžiagų 

pogrupis, kurio sudėtyje yra perfluoralkilinta trijų arba daugiau 

kaip trijų anglies atomų dalis (t. Y. – CnF2n–, n ≥ 3) arba 

perfluoroalkileterio dviejų arba daugiau kaip dviejų anglies 

atomų dalis (t. Y. –CnF2nOCmF2m–, n ir m ≥ 1). 

Iki 2026 m. Sausio 12 d. Nereikalaujama vykdyti šio rodiklio 

stebėsenos. Nuo tos datos šio rodiklio stebėsena turi būti 

vykdoma tuo atveju, jei yra atliktas vandens gavybos vietoms 

skirtų vandens baseinų rizikos vertinimas ir jo rezultatai rodo, 

kad yra tikėtinas tų medžiagų buvimas konkrečioje geriamojo 

vandens tiekimo sistemoje. 

29. Policikliniai 

aromatiniai 

angliavandeniliai 

0,10 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma benzo-b-fluoranteno, benzo-k-

fluoranteno, benzo-ghi-perileno ir indeno (1,2,3-cd) pireno 

verčių sumai. 

30. Selenas 20 µg/l  Turi būti taikoma 30 μg/l rodiklio ribinė vertė regionuose, 

kuriuose dėl geologinių sąlygų galėtų susidaryti didelės seleno 

koncentracijos požeminiame vandenyje. 

31. Tetrachloreteno ir 

trichloreteno suma 

10 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma abiejų cheminių medžiagų  verčių 

sumai. 

32. Trihalometanų suma 100 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma chloroformo, bromoformo, 

dibromchlormetano ir bromdichlormetano verčių sumai. Turi 

būti siekiama kuo mažesnių geriamojo vandens dezinfekcijos 

metu susidarančių antrinių junginių – bromato ir trihalometanų 

sumos – verčių, nemažinant dezinfekcijos veiksmingumo.  

33. Uranas 30 µg/l Rodiklio ribinė vertė taikoma nuo 2026 m. Sausio 12 d. Iki tos 

datos nereikalaujama vykdyti šio rodiklio stebėsenos. 

34. Vinilo chloridas 0,50 µg/l  Rodiklio ribinė vertė taikoma monomero likučių koncentracijai 

geriamajame vandenyje, apskaičiuotai pagal geriamojo vandens 

ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas, kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo išsiskiria iš atitinkamo polimero, 

besiliečiančio su geriamuoju vandeniu. 

10. Geriamasis vanduo atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 4 lentelėje nustatytas indikatorinių 

rodiklių vertes. Šios vertės taikomos tik stebėsenos tikslais ir siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta pavojaus žmonių 

sveikatai ir laiku imamasi Geriamojo vandens įstatyme nustatytų taisomųjų veiksmų.  
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4 lentelė. Geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė  Matavimo 

vienetas 

Pastaba 

1. Aliuminis  200  µg/l  ̶ 

2. Amonis  0,50  mg/l  ̶ 

3. Chloridas  250 mg/l  Geriamasis vanduo neturi būti korozinis  

4. Lūžinės klostridijos 

(Clostridium perfringens) 

ir jų sporos 

0/neaptikta Skaičius / 100 ml 

vandens  

Tiriama tuo atveju, jei to poreikį rodo rizikos 

vertinimo rezultatai 

5. Spalva Priimtina 

vartotojams ir 

neturinti 

nebūdingų 

pokyčių 

– 

̶ 

 30  mg/l Pt 

(bangos ilgis 410 

nm) 

̶ 

6. Savitasis elektrinis laidis 2500  µS cm -1 20 0C 

temperatūroje 

Geriamasis vanduo neturi būti agresyvus  

7. Vandenilio jonų arba pH 

vertė 
6,5 − 9,5  pH vienetai  Negazuoto fasuojamojo vandens atveju 

minimali pH vertė gali būti sumažinta iki 4,5 

pH vienetų. Fasuojamojo geriamojo vandens, 

kuris yra natūraliai arba dirbtinai prisotintas 

anglies dioksido, minimali pH vertė gali būti 

mažesnė. 

8. Geležis 200  µg/l  ̶ 

9. Manganas  50  µg/l  ̶ 

10. Kvapas Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių 

− ̶ 

11. Permanganato 

indeksas/oksiduojamumas 

5,0  mg/l O2 Šio rodiklio geriamajame vandenyje tirti 

nereikia, jeigu yra tiriama bendrosios 

organinės anglies (TOC) rodiklio vertė.  

12. Sulfatas  250  mg/l  Geriamasis vanduo neturi būti korozinis. 

13. Natris  200 mg/l  ̶ 

14. Skonis Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių 

− ̶ 

15. Kolonijas sudarantys 

vienetai 22 0C 

temperatūroje  

Nėra nebūdingų 

pokyčių  

Skaičius/1 ml 

vandens  

̶ 

16. Koliforminės 

bakterijos 

0/neaptikta Skaičius/100 ml 

vandens 

Fasuojamajam geriamajam vandeniui 

taikomas matavimo vienetas – skaičius/250 

ml vandens. 

17. Bendroji organinė 

anglis (TOC)  

Nėra nebūdingų 

žymių pokyčių  

mg/l  Tiriama tik tuo atveju, jeigu geriamojo 

vandens tiekimo objekto teritorijai per parą 

tiekiama daugiau kaip 10 000 m3 vandens.  

18. Drumstumas Priimtinas 

vartotojams ir 

neturintis 

nebūdingų 

pokyčių  

− Jeigu geriamasis vanduo yra ruošiamas iš 

paviršinio vandens, patenkančio į skirstomąjį 

tinklą, geriamojo vandens siektina drumstumo 

vertė 1,0 NTU.  

 4  Nefelometriniai 

drumstumo 

vienetai (NTU) 

̶ 

11. Geriamasis vanduo negali būti agresyvus ar korozinis. Šis reikalavimas visų pirma taikomas geriamajam 

vandeniui, kuriam taikomi ruošimo procesai (demineralizacija, minkštinimas, membraninė filtracija, atvirkštinis 

osmosas ir pan). Jei geriamasis vanduo ruošimo metu yra labai demineralizuojamas ar suminkštinamas, į jį galima 
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pridėti kalcio ar magnio druskų siekiant sumažinti bet kokį neigiamą poveikį sveikatai ir jo korozinį poveikį ir 

agresyvumą. 

12. Jei tiekėjai nustato, kad į geriamąjį vandenį gali patekti ar pateko mikroorganizmų, parazitų ar medžiagų, 

kuriems Higienos normoje nėra nustatytų ribinių verčių, jie turi nedelsdami informuoti Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą. Jo nurodymu turi būtų vykdoma tų mikroorganizmų, parazitų ar 

medžiagų stebėsena, jei yra pagrindo įtarti, jog esami jų kiekiai arba koncentracijos kelia potencialų pavojų žmonių 

sveikatai. 

13. Geriamasis vanduo pastatų atitikties vietose turi atitikti Higienos normos 5 lentelėje pateiktus pastatų 

vidaus vandentiekio sistemų rizikos vertinimui svarbius rodiklius. 

5 lentelė. Pastatų vidaus vandentiekio sistemų rizikos vertinimui svarbūs rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė  Mato vienetas Pastaba 

1. Legionella bakterijos < 1 000 KSV/l Ši rodiklio vertė taikoma pastatų vidaus 

vandentiekio sistemos rizikai vertinti. 

Siekiant sumažinti su pastatų vidaus 

vandentiekio sistemomis susijusią 

geriamojo vandens riziką, infekcijų ir ligų 

protrūkių atvejais rizikos mažinimo 

priemonės gali būti taikomos net ir 

neviršijus šios rodiklio vertės. Tokiais 

atvejais turėtų būti patvirtintas infekcijos 

šaltinis ir nustatyta aptiktų Legionella 

bakterijų rūšis. 

2. Švinas  10 µg/l Ši rodiklio vertė taikoma pastatų vidaus 

vandentiekio sistemų rizikai vertinti. Nuo 

2036 m. Sausio 12 d. Taikoma šio rodiklio 

vertė   ̶  5 μg/l. 

 

IV SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENA 

 

14. Geriamojo vandens stebėsenos programos rengiamos ir vykdomos, siekiant šių tikslų:  

14.1. tikrinti, ar visoje geriamojo vandens tiekimo grandinėje veiksmingai taikomos rizikos žmonių sveikatai 

kontrolės priemonės ir ar atitikties vietoje geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas; 

14.2. surinkti informaciją apie geriamojo vandens saugą ir kokybę, siekiant įrodyti, jog laikomasi šioje 

Higienos normoje nustatytų reikalavimų; 

14.3. nustatyti tinkamiausius rizikos žmonių sveikatai mažinimo būdus. 

15. Tiekėjai, Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše nustatyta tvarka atlikę 

geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimą ir vykdantys rizikos valdymą, geriamojo vandens stebėsenos 

programas privalo reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti, kai tai būtina, bet ne rečiau kaip kas šešerius metus. 

16. Tiekėjai, kurie Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše nustatyta tvarka nėra 

atlikę geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo ir nevykdo rizikos valdymo, geriamojo vandens stebėsenos 

programas privalo kasmet atnaujinti. 

17. Tiekėjai, rengdami geriamojo vandens stebėsenos programas, privalo atsižvelgti į geriamojo vandens 

tiekimo sistemos pobūdį, atliktų vandens gavybos vietoms skirtų vandens baseinų ir vandens tiekimo sistemų rizikos 

vertinimo rezultatus. Į geriamojo vandens stebėsenos programas įtraukiami šie elementai: 

17.1. Higienos normos 1, 3, 4, 6 ir 7 lentelėse nurodytų rodiklių stebėsena ir, jei atliktas geriamojo vandens 

tiekimo sistemos vertinimas, pagal jo rezultatus nustatytų rodiklių stebėsena, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Geriamojo 

vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų aprašą nereikalaujama stebėti tam tikrų rodiklių arba leidžiama 

sumažinti jų stebėsenos dažnumą; 

17.2. Higienos normos 5 lentelėje nurodytų rodiklių stebėsena, vykdoma pastatų vidaus vandentiekio sistemų 

rizikos vertinimo tikslais, kaip numatyta Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše;  

17.3. į 2022 m. Sausio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/679, kuriuo sudaromas Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyvoje (ES) 2020/2184 numatytas susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių žmonėms 

vartoti skirtame vandenyje stebėjimo sąrašas, nurodytą stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų ir junginių stebėsena, jei 

toks stebėsenos poreikis pagrįstas vandens gavybos vietoms skirtų baseinų rizikos vertinimo rezultatais; 

17.4. stebėsena, vykdoma pavojų žmonių sveikatai ir pavojingų įvykių nustatymo tikslais, kaip numatyta 

Geriamojo vandens rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų apraše; 

17.5. veiklos stebėsena, vykdoma pagal Higienos normos 20–22 punktus. 

18. Į geriamojo vandens stebėsenos programą turi būti įtrauktas bent vienas iš šių elementų:  

18.1. pavienių vandens mėginių rinkimas ir analizė arba  

18.2. registruojami nuolatos vykdomos stebėsenos matavimai. 

19. Papildomai į geriamojo vandens stebėsenos programą gali būti įtraukti šie elementai:  

19.1. įrašų apie įrangos funkcines galimybes ir techninę būklę tikrinimas ir (arba)  
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19.2. vandens gavybos vietos ir vandens ruošimo, laikymo ir skirstymo infrastruktūros patikra, nepažeidžiant 

pagal geriamojo vandens gavybos vietose ir pastatų vidaus vandentiekio sistemose atliktą rizikos vertinimą nustatytų 

stebėsenos reikalavimų.  

20. Į geriamojo vandens stebėsenos programą turi būti įtraukta veiklos stebėsena, kuri padeda greitai įvertinti 

geriamojo vandens tiekimo sistemos veikimo rezultatus, nustatyti geriamojo vandens saugos ar kokybės problemas ir 

nedelsiant imtis iš anksto suplanuotų taisomųjų veiksmų. Veiklos stebėsena skirta patvirtinti visų kontrolės priemonių, 

taikomų vandens gavybos, ruošimo, laikymo ir paskirstymo etapuose, veiksmingumą. Veiklos stebėseną tiekėjai turi 

pritaikyti pagal geriamojo vandens tiekimo sistemos pobūdį, atsižvelgdami į pagal Geriamojo vandens rizikos vertinimo 

ir valdymo reikalavimų aprašą nustatytų pavojų ir pavojingų įvykių bei geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos 

vertinimo rezultatus.  

21. Vykdant veiklos stebėseną, turi būti vykdoma drumstumo geriamojo vandens tiekimo įmonėje stebėsena, 

kad būtų reguliariai kontroliuojamas fizinio šalinimo, naudojant filtravimo procesus veiksmingumas, laikantis Higienos 

normos 6 lentelėje nurodyto drumstumo, kuris matuojamas geriamojo vandens tiekimo įmonėje, etaloninės vertės ir 

tyrimo dažnumo. Šis reikalavimas netaikomas požeminio vandens šaltiniams, kuriuose drumstumą sukelia geležis ir 

manganas.  

6 lentelė. Veiklos stebėsenos rodiklio etaloninės vertės ir jų tyrimo dažnumas   

Veiklos stebėsenos 

rodiklis 

Etaloninė vertė Geriamojo vandens tiekimo 

teritorijoje per parą paskirstomo 

ar pagaminamo vandens tūris (m3) 

Minimalus mėginių 

ėmimo ir analizės 

dažnumas 

Drumstumas geria-

mojo vandens 

tiekimo įmonėje 

0,3 nefelometrinių drumstumo 

vienetų (NTU) 95 % mėginių 

atveju ir nė vienas negali 

viršyti 1 NTU 

≤ 1 000 Kas savaitę 

> 1 000 iki ≤ 10 000 Kasdien 

> 10 000 Nuolat 

22. Veiklos stebėsena turi apimti Higienos normos 7 lentelėje nurodyto neparuošto vandens rodiklio stebėseną, 

kad būtų kontroliuojamas geriamojo vandens ruošimo procesų, kuriais siekiama išvengti mikrobinės taršos rizikos, 

veiksmingumas. Veiklos stebėsenos metu vykdomo neparuošto vandens stebėsenos rodiklio vertė turi atitikti Higienos 

normos 7 lentelėje nurodytą etaloninę vertę ir turi būti tiriama tuo atveju, jei atlikto rizikos vertinimo rezultatai 

pagrindžia tokio tyrimo tikslingumą. Jei jis nustatomas neapdorotame vandenyje ir jo vertė didesnė nei 50 (PFU)/100 

ml, šis rodiklis turi būti tiriamas po to, kai geriamojo vandens ruošimo procese buvo įdiegtos taisomosios priemonės, 

siekiant nustatyti jo skaičiaus mažėjimo logaritmą ir įvertinti, ar patogeninių virusų protrūkio rizika yra tinkamai 

kontroliuojama. 

7 lentelė. Neparuošto vandens stebėsenos rodiklio etaloninė vertė ir matavimo vienetai  

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Etaloninė vertė 

Somatiniai kolifagai Fagų formuojami vienetai (PFU)/100 ml 50 (taikoma neparuoštam vandeniui) 

23. Vykdant geriamojo vandens stebėseną, Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu turi būti tiriami 

geriamojo vandens rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams:  

23.1. žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens;  

23.2. žarniniai enterokokai; 

23.3. koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamojo vandens;  

23.4. kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22 0C temperatūroje;  

23.5. spalva;  

23.6. drumstumas; 

23.7. skonis; 

23.8. kvapas; 

23.9. vandenilio jonų arba pH vertė;  

23.10. savitasis elektrinis laidis; 

23.11. kiti rodikliai, kurių tyrimo poreikis pagrįstas geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo 

rezultatais ir kuriuos reikia tirti pagal Higienos normos VI skyriuje nustatytus reikalavimus;  

23.12. amonis (nustatomas tais atvejais, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas chloraminu); 

23.13. nitritas (nustatomas tais atvejais, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas chloraminu); 

23.14. aliuminis (nustatomas tais atvejais, kai naudojamas vandeniui chemiškai apdoroti, pvz., kai 

naudojamame flokuliante yra aliuminio); 

23.15. geležis (nustatoma tais atvejais, kai naudojama vandeniui chemiškai apdoroti, pvz., kai naudojamame 

flokuliante yra geležies); 

23.16. geriamajam vandeniui dezinfekuoti naudojamų medžiagų likučiai (chloratas, chloritas, bromatas, 

trihalometanų suma) (nustatomi, kai geriamasis vanduo atitinkamai dezinfekuojamas).  

24. Escherichia coli (E. Coli) ir žarniniai enterokokai laikomi pagrindiniais rodikliais (toliau – pagrindiniai 

rodikliai). Šių pagrindinių rodiklių stebėsena turi būti vykdoma tik Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu ir jis 

negali būti mažinamas, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatus. 

25. Vykdant geriamojo vandens stebėseną, turi būti tiriami B grupės rodikliai, kuriems priskiriami Higienos 

normos 1, 3 ir 4 lentelėse nurodyti rodikliai, išskyrus Higienos normos 23.1–23.10 papunkčiuose nurodytus A grupės 

rodiklius.  
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26. Geriamojo vandens B grupės rodiklių stebėsena turi būti vykdoma Higienos normos 8 lentelėje nustatytu 

dažnumu, išskyrus atvejus, kai, remiantis atlikto geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, 

pagal Higienos normos VI skyriaus reikalavimus nustatomas kitoks mėginių ėmimo dažnumas. 

27. Ūkinės veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad ūkinėje veikloje naudojamo geriamojo vandens, išgauto iš 

požeminio vandens telkinių nuosavybės teise ar kitaip valdomais ir (arba) naudojamais įrenginiais, tyrimai būtų 

vykdomi Higienos normos 8 lentelėje nustatytu dažnumu. 

8 lentelė. Geriamojo vandens mėginių, imamų geriamojo vandens stebėsenos programai per kalendorinius 

metus, normos 

Geriamojo vandens 

tiekimo objekto 

teritorijoje per parą 

paskirstomo ar 

išgaunamo 

geriamojo vandens 

kiekis, m³ 

A grupės rodiklių 

stebėsenai imamų 

mėginių skaičius 

per kalendorinius 

metus, ne mažiau 

kaip 

B grupės rodiklių stebėsenai 

imamų mėginių skaičius per 

kalendorinius metus, ne 

mažiau kaip 

Pastaba 

iki 10 1 Žr. Pastabą Tiekėjai, kurie išgautą geriamąjį 

vandenį parduoda arba naudoja 

viešajam geriamojo vandens tiekimui, 

ir ūkinės veiklos vykdytojai turi 

užtikrinti, kad B grupės rodiklių 

tyrimai būtų atliekami ne rečiau kaip 

vieną kartą per 6 metus.  

10–100 2 1 Galima netaikyti Higienos normos 8 

lentelėje nurodyto B grupės rodiklių 

stebėsenai imamų mėginių ėmimo 

dažnumo su sąlyga, kad visų šios 

Higienos normos 1, 3, ir 4 lentelėse 

nustatytų rodiklių tyrimas atliekamas 

ne rečiau kaip vieną kartą per šešerius 

metus, ir kad geriamojo vandens 

tyrimai bus atliekami tais atvejais, kai į 

geriamojo vandens tiekimo sistemą yra 

įtraukiamas naujas vandens šaltinis 

arba esant išskirtinėms aplinkybėms 

(vandentiekio avarijai, remontui ir 

pan.), dėl kurių gali kilti neigiamas 

poveikis vandens saugai ir kokybei. 

101–1 000 4  1 ̶ 

1 001–10 000 

4 mėginiai pirmajai 

1 000 m³ per parą 

daliai ir 3 

papildomi mėginiai 

kiekvienai 

papildomai 1 000m³ 

per parą tiekiamo 

geriamojo vandens 

bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio 

daliai 

1 mėginys pirmajai 1 000 m³ 

per parą daliai ir 1 

papildomas mėginys 

kiekvienai 4 500 m³ per 

dieną tiekiamo geriamojo 

vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

Nurodytas dažnumas apskai-čiuojamas 

taip: pvz., 4 300 m³ per parą = 16 

mėginių A grupės rodiklių atveju 

(keturi mėginiai pirmajai 1 000 m3 per 

parą daliai + 12 mėginių papildomai 3 

300 m³ per parą daliai).  

10 001–100 000 3 mėginiai pirmajai 

10 000 m³ per parą daliai ir 1 

papildomas mėginys 

kiekvienai papildomai 

10 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo 

tūrio daliai ir to kiekio daliai 

100 001 ir daugiau 12 mėginių pirmajai 

100 000 m³ per parą daliai, ir 

1 papildomas mėginys 

kiekvienai papildomai 

25 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo 

tūrio daliai ir to kiekio daliai  

Pastaba. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis 

vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės 

rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per dieną tiekiamo geriamojo 
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vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis. Apskaičiuojant geriamojo vandens mėginių 

normas, galima remtis prielaida, kad vienas žmogus per parą suvartoja 200 litrų geriamojo vandens.  

28. Siekiant užtikrinti, kad vandentiekio skirstomuoju tinklu ar cisternomis tiekiamas arba maisto tvarkymo 

subjektų naudojamas geriamasis vanduo atitiktų Higienos normos reikalavimus, geriamojo vandens mėginiai Higienos 

normos 23, 25 ir 49 punktuose nurodytiems rodikliams tirti turi būti imami atitikties vietose.  

29. Higienos normos 3 lentelės 4‒7, 14, 15, 17, 20, 25, 26, 30, 31 punktuose išvardytų rodiklių ir Higienos 

normos 4 lentelės 3, 11–13, 17 punktuose ir 10 lentelės visuose punktuose išvardytų rodiklių verčių vandentiekio 

skirstomuoju tinklu vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje tirti atitikties vietose nebūtina, jeigu tai atliekama 

paruošto geriamojo vandens patekimo į vandentiekio skirstomąjį tinklą vietose ir (ar) kitose skirstomojo tinklo vietose. 

Ši sąlyga galioja tik tada, kai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai iš vieno ar daugiau geriamojo vandens 

šaltinių tiekiamame geriamajame vandenyje šie rodikliai dvejus metus iš eilės neviršijo Higienos normos 1, 3 ir 4 

lentelėse nustatytų verčių ir jeigu galima įrodyti, kad šių rodiklių vertės iki atitikties vietų iš esmės nepasikeis. 

30. Tiekėjai vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens stebėseną privalo vykdyti taip, kad 

būtų galima nustatyti atvejus, kai Higienos normoje nustatytų rodiklių verčių nesilaikoma dėl geriamojo vandens 

vartotojams ir (arba) abonentams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio sistemos arba jos techninės priežiūros 

trūkumų. Ši nuostata netaikoma prioritetinėms patalpoms.  

31. Geriamojo vandens stebėsenai pasirenkamos geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos turi būti tolygiai 

išdėstytos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje. 

32. Geriamojo vandens stebėsenai pasirenkamų mėginių ėmimo laikas privalo būti kuo tolygiau paskirstytas 

per kalendorinius metus.  

33. Nustatant fasuojamojo geriamojo vandens mėginių analizės dažnumą, vadovaujamasi rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais, nustatytais 2004 m. Balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, su visais pakeitimais. 

34. Trumpą laiką ar su pertraukomis cisternomis vartotojams ir (arba) abonentams tiekiamo geriamojo vandens 

stebėsenai imamų geriamojo vandens mėginių normas nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

35. Geriamojo vandens mėginiai atitikties vietoje imami laikantis šių reikalavimų: 

35.1. Mėginiai švinui, variui ir nikeliui geriamajame vandenyje tirti imami iš vartotojo čiaupo prieš tai 

nenuleidus vandens. Atsitiktinai pasirinktu paros metu turi būti imamas vieno litro mėginys. 

35.2. Mėginiai dėl Legionella bakterijų pastatų vidaus vandentiekio sistemose imami Legionella bakterijų 

paplitimo rizikos vietose, reprezentatyviose sisteminio Legionella bakterijų poveikio vietose arba abiejose vietose.  

36. Tikrinant geriamojo vandens ruošimo metu atliekamos dezinfekcijos veiksmingumą, geriamojo vandens 

mėginiai atsitiktinės atrankos būdu gali būti imami iš bet kurios vandentiekio skirstomojo tinklo ar atitikties vietos. 

 

V SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS RODIKLIŲ ANALIZĖS METODAI 

 

37. Geriamojo vandens mėginių analizės metodai, išskyrus drumstumo matavimą, taikomi atliekant geriamojo 

vandens stebėseną ir tais atvejais, kai reikia įrodyti atitiktį Higienos normos reikalavimams, turi būti patvirtinti ir 

pagrįsti dokumentais, laikantis EN ISO/IEC 17025 ar kitų tarptautiniu lygmeniu pripažintų lygiaverčių standartų.  

38. Visos geriamojo vandens mėginius tiriančios laboratorijos arba su laboratorijomis sutartis sudarę subjektai 

pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 arba kitus tarptautiniu lygmeniu pripažintus lygiaverčius standartus privalo 

taikyti kokybės valdymo sistemas. Vertinant alternatyvių metodų lygiavertiškumą Higienos normos 40 punkte 

nurodytiems metodams galima naudoti standartą LST EN ISO 17994 mikrobiologinių metodų lygiavertiškumui vertinti, 

arba standartą LST EN 16140 ar kitus lygiaverčius tarptautiniu lygmeniu pripažintus protokolus, siekiant nustatyti 

metodų lygiavertiškumą remiantis kitais nei pasėlio auginimas principais, kurie nepatenka į standarto EN ISO 17994 

taikymo sritį.  

39. Jeigu nėra Higienos normos 9 lentelėje nurodytus reikalavimus atitinkančio analizės metodo, geriamojo 

vandens stebėsena atliekama taikant geriausius galimus metodus, nereikalaujančius labai didelių išlaidų. 

40. Geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai atliekami:  

40.1. mikroorganizmų skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN ISO 8199 reikalavimus. 

40.2. žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN 

ISO 9308-1 arba LST EN ISO 9308-2 reikalavimus;  

40.3. žarninių enterokokų (Enterococci) skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN ISO 7899-2 reikalavimus;  

40.4. kolonijas sudarančių vienetų skaičiui arba heterotrofinių mikroorganizmų skaičiui nustatyti 22 °C 

temperatūroje – pagal standarto LST EN ISO 6222 reikalavimus;  

40.5. lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens), įskaitant sporas, skaičiui nustatyti – pagal standarto LST EN 

ISO 14189 reikalavimus;  

40.6. Legionella bakterijų skaičiui nustatyti, kai vertinama atitiktis Higienos normos 5 lentelėje nustatytai 

rodiklio vertei – pagal standartą LST EN ISO 11731; rizika grindžiamos patikros stebėsenos atveju taip pat galima 

naudoti ir kitus metodus, pvz., standartą ISO/TS 12869, greituosius pasėlio metodus, ne pasėliu grindžiamus metodus ir 

molekulinius metodus, pirmenybę teikiant kiekybinei polimerazės grandininei reakcijai;  

40.7. somatinių kolifagų skaičiui, vykdant veiklos stebėseną, nustatyti – pagal standartus LST EN ISO 10705-2 

ir EN ISO 10705-3. 
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41. Filtravimui naudojami membraniniai filtrai tikrinami pagal standarto LST ISO 7704 reikalavimus. 

42. Geriamojo vandens analizės rezultatų protokole indikatorinio ir cheminio rodiklio vertė turi būti išreikšta 

ne mažiau reikšminių skaitmenų, kiek nurodyta Higienos normos 3 ir 4 lentelėse pateiktoje rodiklio vertės išraiškoje. 

43. Geriamojo vandens mėginiai iš vandentiekio skirstomojo tinklo turi būti imami laikantis standarto LST 

ISO 5667-5, išskyrus atvejus, kai mėginiai imami iš vartotojams ar abonentams priklausančių čiaupų, Mikrobiologinių 

rodiklių analizei mėginiai atitikties vietoje imami ir apdorojami laikantis standarto LST EN ISO 19458 (mėginių ėmimo 

paskirtis B), vandentiekio skirstomajame tinkle – laikantis standarto LST EN ISO 19458 (mėginių ėmimo paskirtis A). 

44. Higienos normos 9 lentelėje nurodyti rodikliai turi būti tiriami taikant metodus, kurių kiekybinio nustatymo 

riba turi siekti ne daugiau kaip 30 proc. Atitinkamos rodiklio vertės ir kurie atitinka nustatytus matavimo neapibrėžties 

reikalavimus. Higienos normos 9 lentelėje nurodyta matavimo neapibrėžtis neturi būti naudojama kaip papildoma 

Higienos normos 3 ir 4 lentelėse nurodytų rodiklių ribinių verčių paklaida. 

9 lentelė. Reikalavimai analičių nustatymo metodams 

Rodiklio pavadinimas  Matavimo neapibrėžtis, 

procentais rodiklio vertės 

(išskyrus pH) 

Pastaba 

1. Aliuminis 25 – 

2. Amonis  40 – 

3. Akrilamidas 30 – 

4. Stibis 40 – 

5. Arsenas 30 – 

6. Benzenas 40 – 

7. Benzo(a)pirenas 50 Jeigu matavimo neapibrėžties vertės 

pasiekti neįmanoma, turėtų būti 

pasirinktas geriausias galimas metodas (iki 

60 proc.). 

8. Bisfenolis A 50 – 

9. Boras 25 – 

10. Bromatas 40 – 

11. Kadmis 25 – 

12. Chloridas 15 – 

13. Chloratas 40 – 

14. Chloritas 40 – 

15. Chromas 30 – 

16. Varis 25 – 

17. Cianidas 30 Metodu nustatoma visų formų cianidų 

verčių suma. 

18. 1,2-dichloretanas 40 – 

19. Epichlorhidrinas 30 – 

20. Fluoridas 20 – 

21. Haloacetinės rūgštys 50 – 

22. Vandenilio jonų arba pH vertė 0,2 Matavimo neapibrėžties vertė išreiškiama 

pH vienetais. 

22. Geležis 30 – 

23. Švinas 30 – 

24. Manganas  30 – 

25. Gyvsidabris 30 – 

26. Mikrocistinas-LR 30 – 

27. Nikelis 25 – 

28. Nitratas 15 – 

29. Nitritas 20 – 

30. Permanganato indeksas / 

oksiduojamumas 

50 Referencinis metodas – standartas LST 

EN ISO 8467. 

31. Pesticidai 30 Kiekvieno atskiro pesticido analizės 

metodo veiksmingumo charakteristikos 

yra informacinio pobūdžio. Minimali kai 

kurių pesticidų matavimo neapibrėžties 

vertė gali būti 30 proc., o tam tikrų kitų 

pesticidų leidžiama matavimo 

neapibrėžties vertė gali būti iki 80 proc. 

33. PFAS 50 – 

32. Policikliniai aromatiniai 40 Reikalavimai rodiklio nustatymo metodui 
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Rodiklio pavadinimas  Matavimo neapibrėžtis, 

procentais rodiklio vertės 

(išskyrus pH) 

Pastaba 

angliavandeniliai taikomi atskirai kiekvienai Higienos 

normos 3 lentelės 29 ir 32 pastabose 

išvardytai analitei ir turi sudaryti ne 

daugiau 25 proc. Higienos normos 3 

lentelėje nustatytos verčių sumos. 

33. Selenas 40 – 

34. Natris 15 – 

35. Sulfatas 15 – 

36. Tetrachloretenas 40 Reikalavimai analitės nustatymo metodui 

taikomi atskirai tetrachloretenui ir 

trichloretenui ir turi sudaryti 50 proc. Šios 

Higienos normos 3 lentelėje nustatytų 

tetrachloreteno ir trichloreteno verčių 

sumos.  

37. Trichloretenas 40 Reikalavimai analitės nustatymo metodui 

taikomi atskirai tetrachloretenui ir 

trichloretenui ir turi sudaryti 50 proc. Šios 

Higienos normos 3 lentelėje nustatytų 

tetrachloreteno ir trichloreteno verčių 

sumos.  

38.Trihalometanų suma 40 Reikalavimai rodiklio nustatymo metodui 

taikomi atskirai kiekvienai Higienos 

normos 3 lentelės 29 ir 32 pastabose 

išvardytai analitei ir turi sudaryti ne 

daugiau 25 proc. Higienos normos 3 

lentelėje nustatytos verčių sumos. 

39. Bendroji organinė anglis (TOC) 30 Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį turi 

būti laikoma, kad bendrosios organinės 

anglies (TOC) koncentracija yra 3 mg/l. 

Bendrosios organinės anglies analizė turi 

būti atliekama vadovaujantis standartu 

LST EN 1484. 

40. Drumstumas 30 Apskaičiuojant matavimo neapibrėžtį 

turėtų būti laikoma, kad drumstumas yra 

1,0 NTU (nefelometrinių drumstumo 

vienetų), kaip nurodyta standarte LST EN 

ISO 7027 ar kituose lygiaverčiuose 

standartuose. 

41. Uranas 30  

42. Vinilo chloridas 50  

Pastaba. Matavimo neapibrėžties analizės veiksmingumo kriterijus (k = 2) ‒ 9 lentelėje nurodytos rodiklio 

vertės procentinis dydis arba tikslesnė vertė. Jei nenurodyta kitaip, matavimo neapibrėžtis apskaičiuojama indikatorinio 

arba cheminio rodiklio vertės atžvilgiu. 

 

VI SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS RIZIKOS VERTINIMU IR VALDYMU PAGRĮSTA 

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENA 

 

45. Remiantis geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, geriamojo vandens stebėsenos 

metu tiriamų rodiklių sąrašas gali būti papildomas ir (arba) Higienos normos 8 lentelėje nurodytas mėginių ėmimo 

dažnumas gali būti padidinamas, jei tenkinama bent viena šių sąlygų: 

45.1. Higienos normos 23 ir 25 punktuose nurodyto rodiklių sąrašo arba Higienos normos 8 lentelėje nurodyto 

mėginių ėmimo dažnumo nepakanka, kad būtų galima užtikrinti, kad geriamasis vanduo yra saugus; 

45.2. pagal Higienos normos 12 punktą būtina vykdyti papildomą stebėseną; 

45.3. būtina pateikti Higienos normos 14.1 papunktyje numatytas garantijas; 

45.4. mėginių ėmimo dažnumą būtina padidinti atsižvelgiant į vandens gavybos vietoms skirtų vandens 

baseinų rizikos vertinimo rezultatus. 

46. Remiantis geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatais, geriamojo vandens stebėsenos 

metu tiriamų rodiklių sąrašas gali būti sutrumpintas ir (arba) Higienos normos 8 lentelėje nurodytas mėginių ėmimo, 
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išskyrus nustatytąjį žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir žarninių enterokokų, dažnumas gali būti sumažintas, jeigu 

vykdomi visi šie reikalavimai: 

46.1. mėginių ėmimo vieta ir dažnumas nustatomi atsižvelgiant į rodiklio kilmę, taip pat jo koncentracijos 

svyravimus ir ilgalaikę tendenciją, kad būtų galima užtikrinti, kad atitikties vietose geriamasis vanduo yra saugus; 

46.2. siekiant sumažinti Higienos normos 8 lentelėje nustatytą su tam tikro rodiklio analize susijusį mėginių 

ėmimo dažnumą, visi rezultatai, gauti išanalizavus reprezentatyviose mėginių ėmimo vietose, atitinkančiose visos 

geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus 

mėginius, nesiekia 60 proc. Rodiklio vertės; 

46.3. siekiant pašalinti rodiklį iš stebėsenos metu tiriamų rodiklių sąrašo, visi rezultatai, gauti išanalizavus 

reprezentatyviose vietose, atitinkančiose visos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos savybes, bent trejų metų 

laikotarpiu reguliariais intervalais surinktus mėginius, neturi siekti 30 proc. Rodiklio vertės;  

46.4. Higienos normos 23 ir 25 punktuose nurodyto konkretaus rodiklio pašalinimas iš geriamojo vandens 

stebėsenai naudojamų rodiklių sąrašo turi būti grindžiamas rizikos vertinimo, kurį atliekant atsižvelgiama į geriamojo 

vandens šaltinių stebėsenos rezultatus ir kuriuo patvirtinama, kad žmonių sveikata apsaugota nuo neigiamo bet kokio 

geriamojo vandens užterštumo poveikio rezultatais;  

46.5. mėginių ėmimo dažnumas gali būti sumažintas arba rodiklis gali būti pašalintas iš geriamojo vandens 

stebėsenai naudojamų rodiklių sąrašo tik tuo atveju, kai rizikos vertinimo rezultatais patvirtinama, kad nėra jokio 

pagrįstai galimo numatyti veiksnio, kuris galėtų nulemti blogesnę geriamojo vandens būklę.  

47. Geriamojo vandens stebėsenos rezultatai, kurie įrodo Higienos normos 46.2–46.5 papunkčiuose nustatytų 

reikalavimų tenkinimą ir yra prieinami iki 2021 m. Sausio 12 d., nuo šios tos datos gali būti naudojami geriamojo 

vandens stebėsenai pritaikyti pagal geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimo rezultatus.  

48. Jei geriamojo vandens stebėsena yra pritaikyta, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos 

vertinimo, atlikto, inter alia, pagal iki 2023 m. Sausio 12 d. Galiojusius reikalavimus, rezultatus, nereikalaujama atlikti 

geriamojo vandens stebėsenos pagal Higienos normos 46.2 ir 46.3 papunkčius imant mėginius reprezentatyviose 

vietose, atitinkančiose visos geriamojo vandens tiekimo teritorijos savybes, tolesniu trejų metų laikotarpiu.  

 

VII SKYRIUS 

GERIAMOJO VANDENS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

49. Geriamasis vanduo atitikties vietoje turi atitikti Higienos normos 10 lentelėje pateiktus radiologinius 

rodiklius. 

10 lentelė. Geriamojo vandens radiologiniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio vertė Mato vienetas 

1. Radonas 100 Bq/l 

2. Tritis 100 Bq/l 

3. Indikacinė dozė 0,10 mSv 

50. Tiekėjas, nustatęs, kad viršijama Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 pozicijose nurodyta radono ar tričio 

rodiklio vertė arba Higienos normos 58.6 papunktyje nurodyta visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikros rodiklio vertė, apie tai turi nedelsdamas informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

teritorinį departamentą ir pakartotinai atlikti radono ar tričio arba visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikros rodiklio tyrimus per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo rodiklio viršijimo nustatymo dienos. 

51. Tiekėjas, pakartotinai nustatęs, kad viršijamas Higienos normos 58.6 papunktyje nurodytas visuminio alfa 

aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos patikros rodiklis, privalo: 

51.1. per 90 kalendorinių dienų nuo visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklio viršijimo nustatymo dienos atlikti Higienos normos 13 lentelėje nurodytų ir su Radiacinės saugos 

centru suderintų gamtinių radionuklidų tyrimus, jeigu tiekiamas geriamasis vanduo nėra kokiais nors būdais papildomas 

paviršiniu vandeniu arba nėra tiekiamas iš vandenviečių, kurioms galima užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis 

rizika, nustatyti, ar tenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, ir informuoti Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą; 

51.2. per 90 kalendorinių dienų nuo visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklio viršijimo nustatymo dienos atlikti Higienos normos 13 lentelėje nurodytų su Radiacinės saugos centru 

suderintų gamtinių ir dirbtinių radionuklidų tyrimus, jeigu tiekiamas geriamasis vanduo yra kokiais nors būdais 

papildomas paviršiniu vandeniu arba yra tiekiamas iš vandenviečių, kurioms galima užterštumo radioaktyviosiomis 

medžiagomis rizika, nustatyti, ar tenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, ir informuoti 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą. 

52. Jeigu atlikus Higienos normos 13 lentelėje nurodytus tyrimus nustatoma, kad tenkinama Higienos normos 

57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, laikoma, kad pavojaus žmonių sveikatai nėra. Tiekėjas per 5 kalendorines dienas nuo 

tyrimų atlikimo dienos apie tyrimų rezultatus informuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį 

departamentą. 

53. Jeigu pakartotinai nustatoma, kad viršijama Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 papunkčiuose nurodyta 

radono ar tričio vertė arba netenkinama Higienos normos 57.4 papunktyje nustatyta sąlyga, tiekėjas per 5 kalendorines 

dienas nuo tyrimų atlikimo dienos Radiacinės saugos centrui pateikia su neatitiktimi dėl radioaktyviųjų medžiagų 

susijusius duomenis, kad būtų įvertinta, ar ši neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai, dėl kurio reikia imtis veiksmų. 



 

36 

Jei Radiacinės saugos centras nustato, kad toks pavojus yra, geriamojo vandens tiekėjas privalo vykdyti su Radiacinės 

saugos centru suderintas taisomąsias priemones ir per 5 kalendorines dienas nuo informacijos iš Radiacinės saugos 

centro gavimo dienos informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

teritorinį departamentą, geriamojo vandens vartotojus apie radioaktyviųjų medžiagų keliamą pavojų ir taisomąsias 

priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo radioaktyviųjų medžiagų. 

54. Paruošus geriamąjį vandenį, kad būtų sumažintas radionuklidų lygis, siekiant užtikrinti nuolatinį to 

apdorojimo veiksmingumą, Higienos normos 11 lentelėje nurodytu dažnumu atliekama geriamojo vandens stebėsena. 

Higienos normos 10 lentelės 1 ir 2 papunkčiuose nurodytų radiologinių rodiklių verčių arba Higienos normos 

58.6 papunktyje nurodytų visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos patikros rodiklio verčių 

viršijimo atveju geriamojo vandens stebėsenos dažnis derinamas su Radiacinės saugos centru. 

55. Geriamojo vandens mėginiai Higienos normos 10 lentelės išvardytoms radiologinių rodiklių vertėms 

nustatyti ir registruoti imami vadovaujantis 43 punkto reikalavimais.  

56. Fasuojamojo geriamojo vandens mėginių radiologinių rodiklių, nurodytų Higienos normos 10 lentelėje, 

analizei imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus turi būti toks pat, kaip ir Higienos normos 11 lentelėje 

nurodytas geriamojo vandens mėginių, imamų radiologinių rodiklių stebėsenos programai per kalendorinius metus, skaičius. 

11 lentelė. Geriamojo vandens mėginių, imamų radiologinių rodiklių stebėsenos programai per kalendorinius metus, 

normos 

Geriamojo vandens tiekimo 

objekto teritorijoje per parą 

paskirstomo ar išgaunamo 

vandens kiekis, m³ 

Radiologinių rodiklių stebėsenos 

programai imamų mėginių skaičius 

per kalendorinius metus, ne mažiau 

kaip 

Pastaba 

≤ 100 1 mėginys per 10 kalendorinių metų ̶ 

101–1 000 1 ̶ 

1 001–10 000 

1 

ir 1 papildomas mėginys kiekvienai 

3 300 m³ per  parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

Nurodytas dažnumas apskaičiuojamas pagal 

pavyzdį: 4 300 m³ per parą = 16 mėginių 

(keturi mėginiai pirmajai 1 000 m³ per parą 

daliai + 12 mėginių papildomai 3 300 m³ per 

parą daliai) 

 

10 001–100 000 

3 

ir 1 papildomas mėginys kiekvienai 

10 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

100 001 ir daugiau 

10 

ir 1 papildomas mėginys kiekvienai 

25 000 m³ per parą tiekiamo 

geriamojo vandens bendrojo tūrio 

daliai ir to kiekio daliai 

57. Geriamojo vandens radiologinę analizę atliekančios laboratorijos turi atitikti Higienos normos 38 punkte 

nustatytus reikalavimus. Geriamojo vandens radiologinės analizės metodai: 
57.1. tritis vertinamas pagal Lietuvos standarto LST ISO 9698 reikalavimus; 

57.2. visuminis alfa aktyvumas vertinamas pagal Lietuvos standartų LST ISO 9696 ir LST EN ISO 11704 

reikalavimus; 

57.3. visuminis beta aktyvumas vertinamas pagal Lietuvos standartų LST ISO 9697 ir LST EN ISO 11704 

reikalavimus; 

57.4. indikacinė dozė apskaičiuojama naudojant išmatuotos radionuklidų aktyvumo koncentracijos vertes ir 

Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 

„Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės 

radiacinės saugos normos“), 6 priedo 2.6.4 papunktyje nurodytus dozės koeficientus arba naudojant Radiacinės saugos 

centro patvirtintą naujausią informaciją, remiantis metiniu geriamojo vandens suvartojimu (suaugusių asmenų – 730 l). 

Jei toliau pateikta formulė yra teisinga, daroma prielaida, kad indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv rodiklio vertę, ir 

tolesnių tyrimų atlikti nereikia: 

 

, 

 

Ci(obs) – stebima i radionuklido aktyvumo koncentracija; 

Ci(der) – išvestoji i radionuklido aktyvumo koncentracija; 

n – aptiktų radionuklidų skaičius. 
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57.5. radiologinių rodiklių ir radionuklidų atveju naudojamu analizės metodu turi būti įmanoma išmatuoti bent 

aktyvumo koncentraciją, atsižvelgiant į Higienos normos 12 lentelėje nurodytą aptikimo ribą, laikantis šių sąlygų: 

57.5.1. radiologinių rodiklių aptikimo riba apskaičiuojama pagal tarptautinį standartą ISO 11929-1, esant 1-os 

ir 2-os rūšies paklaidų (kiekvienos rūšies – 0,05) tikimybei; 

57.5.2. pagal ISO matavimo neapibrėžties nurodymo gaires radiologinių rodiklių matavimo neapibrėžtis 

apskaičiuojama ir pateikiama kaip pilnoji standartinė neapibrėžtis arba kaip išplėstinė standartinė neapibrėžtis, kuriai 

taikomas išplėtimo koeficientas 1,96; 

57.5.3. Ra-228 radionuklido aptikimo riba taikoma tik naujo vandens šaltinio indikacinės dozės pirminei 

patikrai. Jei pirminis patikrinimas parodo, kad nėra tikėtina, jog Ra-228 viršytų 20 procentų išvestosios aktyvumo 

koncentracijos, įprastiniams Ra-228 nuklidų matavimams taikoma aptikimo riba gali būti padidinta iki 0,08 Bq/l, kol 

bus atliktas pakartotinis patikrinimas. 

12 lentelė. Radiologinių rodiklių ir radionuklidų aptikimo ribos 

Radiologiniai rodikliai ir 

radionuklidai 

Aptikimo riba 

Tritis 10 Bq/l (10 proc. Jo rodiklio vertės, kuri lygi 100 Bq/l) 

Radonas 10 Bq/l (10 proc. Jo rodiklio vertės, kuri lygi 100 Bq/l) 

Visuminis alfa aktyvumas 0,04 Bq/l (40 proc. Patikros vertės, kuri lygi 0,1 Bq/l) 

Visuminis beta aktyvumas 0,4 Bq/l (40 proc. Patikros vertės, kuri lygi 1,0 Bq/l) 

U-238 0,02 Bq/l 

U-234 0,02 Bq/l 

Ra-226 0,04 Bq/l 

Ra-228 0,02 Bq/l 

Pb-210 0,02 Bq/l 

Po-210 0,01 Bq/l 

C-14 20 Bq/l 

Sr-90 0,4 Bq/l 

Pu-239 / Pu-240 0,04 Bq/l 

Am-241 0,06 Bq/l 

Co-60 0,5 Bq/l 

Cs-134 0,5 Bq/l 

Cs-137 0,5 Bq/l 

I-131 0,5 Bq/l 

 

58. Suderinus su Radiacinės saugos centru, geriamajame vandenyje, kai nėra tikėtina, kad radionuklidų 

aktyvumo koncentracija konkrečioje geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje būtų tokia didelė, kad galėtų viršyti 

Higienos normos 10 lentelėje nustatytą rodiklio vertę, nereikalaujama atlikti tokio radiologinio rodiklio stebėsenos: 

58.1. gamtinių radionuklidų (indikacinės dozės), kai ankstesni dvejų metų tyrimų rezultatai rodo, kad 

neviršijamas Higienos normos 58.6 papunktyje nurodytas visuminio alfa ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos 

patikros rodiklis; 

58.2. radono ar tričio arba nustatyti indikacinės dozės geriamajame vandenyje, jei remiantis 

reprezentatyviaisiais tyrinėjimais, stebėsenos duomenimis, gautais Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo 

vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Gruodžio 23 d. Įsakymu Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos 

monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka, ar kita patikima informacija įsitikinta, kad per dvejus metus radono, tričio ar apskaičiuotos indikacinės 

dozės vertė ir toliau nesieks atitinkamų Higienos normos 10 lentelėje nurodytų rodiklių verčių; 

58.3. radono, kai Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų yra atlikti reprezentatyvieji skirtingų 

geologinių zonų įvairių rūšių požeminio vandens šaltinių ir vandens gręžinių tyrinėjimai, siekiant geriamajame 

vandenyje nustatyti galimą radono sąlygotos apšvitos mastą ir prigimtį. Tyrinėjimo metu turi būti nustatyti pagrindiniai 

rodikliai, ypač vietovės geologinė sąranga ir hidrologinės sąlygos, uolienos ar grunto radioaktyvumas ir vandens 

gręžinio tipas, ir jie panaudoti imantis tolesnių veiksmų vietose, kuriose galima didelė apšvita. Radono aktyvumo 

koncentracijos stebėsena atliekama, kai, remiantis reprezentatyviųjų tyrinėjimų rezultatais ar kita patikima informacija, 

yra pagrindas manyti, kad rodiklio vertė, nustatyta pagal Higienos normos 10 lentelę, galėtų būti viršijama; 

58.4. tričio, jeigu vandens telkinio baseine nėra antropogeninio tričio ar kitų dirbtinių radionuklidų šaltinio, ir, 

remiantis kitų stebėsenos  programų ar tyrimų rezultatais, galima įrodyti, kad tričio lygis yra mažesnis už jo Higienos 

normos 10 lentelėje nurodytą rodiklio vertę; 

58.5. indikacinės dozės, kai nėra dirbtinio ar padidėjusio gamtinio radioaktyvumo šaltinio ir, remiantis kitų 

reprezentatyviųjų stebėsenos programų ar kitų tyrimų rezultatais, galima įrodyti, kad indikacinės dozės lygis yra 

mažesnis už Higienos normos 10 lentelėje nurodytą rodiklio vertę. Jei reikia vykdyti dirbtinių radionuklidų lygio 

stebėseną, ji atliekama Higienos normos 11 lentelėje nurodytu dažnumu. Jei reikia stebėti gamtinių radionuklidų lygį, 

atliekama visuminio alfa aktyvumo, visuminio beta aktyvumo arba atskirų gamtinių radionuklidų stebėsena Higienos 

normos 11 lentelėje nustatytu dažnumu. Indikacinės dozės pakartotinė patikra atliekama tuo atveju, kai įvyksta kokių 
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nors su tiekimu susijusių pokyčių, kurie galėtų daryti poveikį radionuklidų aktyvumo koncentracijai geriamajame 

vandenyje; 

58.6. indikacinės dozės stebėsenai naudojama visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo 

koncentracijos patikra: jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija yra mažesnė nei 0,1 Bq/l, o visuminio beta aktyvumo 

koncentracija yra mažesnė nei 1,0 Bq/l, daroma prielaida, kad indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv radiologinio 

rodiklio vertę ir kitų radiologinių tyrimų atlikti nebereikia, nebent iš kitų informacijos šaltinių žinoma, kad vandenyje 

yra konkrečių radionuklidų, dėl kurių indikacinė dozė gali viršyti 0,1 mSv. Jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija 

viršija 0,1 Bq/l arba visuminio beta aktyvumo koncentracija viršija 1,0 Bq/l, tiekėjas turi atlikti Higienos normos 

51 punkte nurodytus veiksmus. Atitinkamais atvejais vietoj visuminio beta aktyvumo koncentracijos galima naudoti 

liekamojo beta aktyvumo koncentraciją, atėmus K-40 aktyvumo koncentraciją. 

59. Jei vienos rūšies radionuklido aktyvumo koncentracija neviršijo atitinkamos išvestosios vertės, pateiktos 

Higienos normos 13 lentelėje, 20 proc. Arba tričio aktyvumo koncentracija neviršijo jam nustatytos Higienos normos 

10 lentelėje nurodyto radiologinio rodiklio vertės, papildomų radionuklidų analizės atlikti nereikia. Papildomus 

radionuklidus, kuriuos reikia ištirti, nustato Radiacinės saugos centras. 

13 lentelė. Išvestoji radionuklido aktyvumo koncentracija geriamajame vandenyje 

 

Kilmė Nuklidas Išvestoji aktyvumo koncentracija 

Gamtiniai U-238 3,0 Bq/l 

U-234 2,8 Bq/l 

Ra-226 0,5 Bq/l 

Ra-228 0,2 Bq/l 

Pb-210 0,2 Bq/l 

Po-210 0,1 Bq/l 

Dirbtiniai C-14 240 Bq/l 

Sr-90 4,9 Bq/l 

Pu-239 / Pu-240 0,6 Bq/l 

Am-241 0,7 Bq/l 

Co-60 40 Bq/l 

Cs-134 7,2 Bq/l 

Cs-137 11 Bq/l 

I-131 6,2 Bq/l 

60. Higienos normos 13 lentelėje pateiktos dažniausiai aptinkamų gamtinių ir dirbtinių radionuklidų vertės – 

tai tikslios vertės, apskaičiuotos, kai dozė yra 0,1 mSv, o metinis vandens suvartojimas – 730 litrų, naudojant Lietuvos 

higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 6 priedo 2.6.4 papunktyje nurodytus dozės 

koeficientus; tuo pačiu pagrindu galima apskaičiuoti kitų radionuklidų išvestąją aktyvumo koncentraciją, o vertes 

galima atnaujinti vadovaujantis Radiacinės saugos centro patvirtinta naujausia informacija. Higienos normos 

13 lentelėje nurodytos nuklidų U-238 ir U-234 vertės yra dėl radioaktyviojo urano jonizuojančiosios spinduliuotės, o ne 

dėl jo cheminio toksiškumo. 

61. Atsižvelgiant į tai, kad padidėję tričio lygiai gali reikšti, jog yra kitų dirbtinių radionuklidų, reikėtų 

išmatuoti to paties mėginio tričio, visuminio alfa aktyvumo ir visuminio beta aktyvumo koncentracijos lygius. 

62. Nereikalaujama stebėti radono fasuojamame geriamajame vandenyje. Suderinus su Radiacinės saugos 

centru, fasuojamame geriamajame vandenyje nereikalaujama stebėti konkretaus rodiklio Higienos normos 58.1, 58.2, 

58.4 ir 58.5 papunkčiuose nurodytais atvejais. 
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IS-988/713-I-3 priedas 

 

EM 2023-02-01 pranešimas. Nustatytos elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijos 

ir tolesnės saulės elektrinių plėtros principai 

TN: tn,  

 

 
 

Vyriausybė šiandien priėmė nutarimus, kuriais nustatytos elektros  inkle pralaidumų 

paskirstymo proporcijos atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos 

teritorijoje ir tolesnės saulės elektrinių plėtros principai. 

„Nutarimais siekiame užtikrinti tolesnę saulės elektrinių plėtrą ir sąlygas subalansuotam 

elektros  inkle išnaudojimui, taip pat strateginių šalies ir Vyriausybės tikslų įgyvendinimą, – sako 

energetikos ministras Dainius Kreivys. – Esami laisvi pralaidumai bus paskirstyti labiausiai 

pažeidžiamoms grupėms, kurioms Energetikos ministerija yra užtikrinusi finansavimą: 

energetinėms bendrijoms, mažinančioms energetinį nepriteklių, žmonėms – gaminantiems 

vartotojams ir verslui, orientuotam į pasigamintos elektros energijos vartojimą savo reikmėms.“ 

Atsižvelgus į elektros  inkle operatorių atliktą įvertinimą dėl elektros energetikos sistemos 

galimybių iki 2030 m. prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, įtvirtinti energetikos 

sistemos pralaidumai: 4,4 GW saulės elektrinėms ir 3,6 GW vėjo elektrinėms sausumoje. Leistinos 

generuoti galios dydžiai buvo nustatyti atsižvelgiant į tarpsisteminių jungčių galimybes eksportuoti 

ir vartojimo poreikį Lietuvoje. 

Nutarimais taip pat nustatyta, kad pasiekus 2 GW įrengtąją galią tolesnė saulės elektrinių 

plėtra yra galima taikant eksploatavimo apribojimus ir vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis 

elektros  inkle pralaidumų paskirstymo proporcijomis. 

Suteikus galimybę elektros  inkle operatoriams lanksčiau reaguoti į rinkos poreikius, 

įgyvendinant minėtas nuostatas, bus užtikrintas efektyvus elektros  inkle išnaudojimas. 

 

LRV 2023-02-01 posėdis.  
TN: tn,  

 
IŠRAŠAS 

Papildomi klausimai  

11 Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytų saulės šviesos energijos 

elektrinių plėtros (TAP-23-86(2) (23-809(3)  

Pranešėjai energetikos ministras – Dainius Kreivys 

Dalyviai patarėja – Jurgita Bžozovska 

Klausimo medžiaga  

G-956_Teikimas.pdf  

Saulės plėtros nutarimo projektas.pdf  

Poveikio vertinimo pažyma.pdf  

NV-230_TG išvada.pdf  

12 Dėl Elektros  inkle pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų  inkle  atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų (TAP-23-85(2) (23-808(3)  

Pranešėjai energetikos ministras – Dainius Kreivys 

Dalyviai patarėja – Jurgita Bžozovska 

Klausimo medžiaga  

G-956_Teikimas.pdf  

Pralaidumų nutarimo projektas.pdf  

Poveikio vertinimo pažyma.pdf  

NV-230_TG išvada.pdf  

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/nustatytos-elektros-tinklu-pralaidumu-paskirstymo-proporcijos-ir-tolesnes-saules-elektriniu-pletros-principai
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-290
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137835_imp_cf1b43c56c8824c3bcd59fbc8ef5f94d.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137836_imp_92b9e4b48f7b0b36d25fd4de157e94ab.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137837_imp_f27d977f61710e3ebbf2af9dc198d7d2.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137838_imp_88421c60656e511ac83d5384e4b8db5d.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137839_imp_273c3e72d4eb763d205b3b7da3a8e04d.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137840_imp_5b68d86d4952226459f26d4e68e074fd.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137841_imp_73e97d2e2869531d4c24341b0f40cbca.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/3137842_imp_42f8bb38e8d7a497f4bb21013b3b6838.pdf
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TN: tn,  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL ELEKTROS TINKLŲ PRALAIDUMŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ IR 

PRALAIDUMŲ DALIES ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS 

NAUDOJANČIOMS ELEKTRINĖMS SAUSUMOS TERITORIJOJE NUSTATYMO IKI 

2030 METŲ 

 

2023 m. Vasario 1 d. Nr. 65 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 23 dalimi 

ir 39 straipsnio 23 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Nustatyti elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijas atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje, numatant, kad: 

1.1. atsižvelgiant į elektros energetikos sistemos galimybes, iki 2030 metų prie elektros 

tinklų bus sudarytos galimybės prijungti 4,4 GW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos 

elektrines ir 3,6 GW leistinos generuoti galios vėjo elektrines; 

1.2. iki 2023 m. Sausio 30 d. Laisvi  elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti 

Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 21 dalyje ir 39 straipsnio 21 dalyje nurodytiems 

prioritetams paskirstyti, sudaro 1,6 GW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos 

elektrinėms ir 0,57 GW leistinos generuoti galios vėjo elektrinėms ir rezervuojami tokiomis 

proporcijomis: 

1.2.1. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir (ar) piliečių energetikos bendrijų, kai jų 

narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms ir (ar) savivaldybių įstaigoms priklauso 

daugiau kaip 51 procentas balsų, o šių bendrijų pagrindinė paskirtis – mažinti energijos nepriteklių 

ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams, ir ne pelno siekiančių juridinių 

asmenų, planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos 

gamybos įrenginius ir juose pagamintą elektros energiją naudoti savo reikmėms ir ūkio poreikiams, 

įskaitant ne pelno siekiančius juridinius asmenis, kurie yra elektros energiją gaminantys vartotojai 

ar siekia jais tapti, ir asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, jeigu elektrinę įsigyja ne pelno siekiantys 

juridiniai asmenys, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti – 0,434 GW leistinos 

generuoti galios rezervuojama saulės šviesos energijos elektrinėms ir 0,20 GW leistinos generuoti 

galios rezervuojama vėjo elektrinėms;  

1.2.2. fizinių asmenų, kurie yra elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantys 

vartotojai ar siekia jais tapti, asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, jeigu elektrinę įsigyja fiziniai 

asmenys, ir fizinių asmenų, ant pastatų stogų planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius, elektros energijos gamybos 

įrenginiams prijungti – 0,533 GW leistinos generuoti galios rezervuojama saulės šviesos energijos 

elektrinėms ir 0,05 GW leistinos generuoti galios rezervuojama vėjo elektrinėms; 

1.2.3. asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 

8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, jeigu elektrinę įsigyja juridiniai asmenys, juridinių asmenų, 

ant pastatų stogų planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros 

energijos gamybos įrenginius, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir (ar) piliečių energetikos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c7b3f0a2d211ed8df094f359a60216
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bendrijų, juridinių asmenų, kurie yra elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantys 

vartotojai ar siekia jais tapti, – 0,633 GW leistinos generuoti galios rezervuojama saulės šviesos 

energijos elektrinėms ir 0,32 GW leistinos generuoti galios rezervuojama vėjo elektrinėms. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. leistinos generuoti galios dalis, skirta Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 

21 dalies 6 punkte ir 39 straipsnio 21 dalies 6 punkte nurodytiems įrenginiams, paskirstoma 

neorganizuojant Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 23 dalyje ir 39 straipsnio 23 dalyje 

nurodytų pralaidumų rezervavimo aukcionų; 

2.2. tolesnė saulės šviesos energijos elektrinių ir vėjo elektrinių, pasiekus šio nutarimo 

1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nurodytas saulės šviesos energijos elektrinių ir vėjo elektrinių  leistinas 

generuoti galias, taip pat saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinių, kurios nepatenka į šio nutarimo 

1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nurodytas grupes, hibridinių elektrinių ir elektros energijos kaupimo 

įrenginių plėtra vykdoma taikant elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros 

tinklų pajėgumų arba eksploatavimo apribojimus;  

2.3. 60 procentų šio nutarimo 1.3.2 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios 

rezervuojama asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, jeigu elektrinę įsigyja fiziniai asmenys, 

elektros energijos gamybos įrenginiams ir 40 procentų šio nutarimo 1.3.2 papunktyje nurodytos 

leistinos generuoti galios rezervuojama fizinių asmenų, kurie yra elektros energiją iš atsinaujinančių 

išteklių gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, ir fizinių asmenų, ant pastatų stogų planuojančių 

įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius, 

elektros energijos gamybos įrenginiams;  

3. Nustatyti, kad: 

3.1. perdavimo sistemos operatorius kartu su skirstomųjų tinklų operatoriumi ne rečiau kaip 

kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Atlieka elektros energijos 

gamybos įrenginiams suteiktų elektros tinklų pralaidumų ir esamų laisvų elektros tinklų pralaidumų 

įvertinimą, atsižvelgdami į faktiškai išnaudotus elektros tinklų pralaidumus, ir informuoja Lietuvos 

Respublikos energetikos ministeriją ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą apie laisvus 

elektros tinklų pralaidumus. Energetikos ministerija per 30 kalendorinių dienų įvertina pateiktą 

informaciją ir pateikia pasiūlymus Vyriausybei dėl šio nutarimo pakeitimo; 

3.2. asmenims, po šio nutarimo įsigaliojimo pasirašiusiems elektrinės prijungimo prie 

energetikos tinklų prijungimo sąlygas, išduotas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių 

gaminantiems vartotojams ir gamintojams, kuriems leidimai nėra reikalingi, elektros įrenginių 

prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolus, gavusiems leidimus plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus, leidimus gaminti elektros energiją ir pateikusiems rangovų deklaracijos, jeigu 

prašymai pasirašyti ar išduoti minėtus dokumentus pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomos 

šio nutarimo nuostatos. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė     Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 



 

42 

 
TN: tn,  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 10 DALYJE NURODYTŲ SAULĖS 

ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ PLĖTROS 
 

2023 m. Vasario 1 d. Nr. 66 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  

13 straipsnio 10 dalimi ir atsižvelgdama į atliktą technologinį ir ekonominį saulės šviesos energijos 

elektrinių plėtros vertinimą ir į tai, kad saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia, 

nurodyta galiojančiose elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, 

elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygose, išduotose gamintojams, kuriems 

leidimai nėra reikalingi, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokoluose, 

leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimuose gaminti elektros energiją, 

rangovų deklaracijose, kurios pateikiamos elektros tinklų operatoriui, yra pasiekusi 2 GW ir 

elektros tinklų operatorių pateiktą vertinimą dėl įtakos elektros energetikos sistemos patikimam 

darbui, taip pat siekdama užtikrinti elektros energetikos sistemos stabilumą, saugumą, patikimumą 

ir adekvatumą, ir sudaryti sąlygas tolesnei saulės šviesos elektrinių plėtrai, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė n u t a r i a: 

Nustatyti tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros vykdymą ir numatyti, kad 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nustatytai saulės šviesos 

energijos elektrinių suminei įrengtajai galiai, nurodytai galiojančiose elektrinės prijungimo prie 

energetikos tinklų prijungimo sąlygose, išduotose gamintojams, kuriems leidimai nėra reikalingi, 

elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokoluose, leidimuose plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus, leidimuose gaminti elektros energiją, rangovų deklaracijose, kurios 

pateikiamos elektros tinklų operatoriui, pasiekus 2 GW, tolesnė šių elektrinių plėtra vykdoma 

taikant elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų pajėgumų arba 

eksploatavimo apribojimus ir vadovaujantis Vyriausybės nustatytomis elektros tinklų pralaidumų 

paskirstymo proporcijomis ir pralaidumų dalimi atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms 

elektrinėms sausumos teritorijoje. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė     Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/729d59a0a2d211ed8df094f359a60216
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 
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IS-988/713-II-1 priedas 

 

VERT 2023-02-01 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Didžiausios galimos 

sandorio kainos nustatymo metodikos  

TN: tn, 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Didžiausios 

galimos sandorio kainos nustatymo metodikos projektą. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 

2023 m. vasario 10 d. 

Projektu siekiama nustatyti didžiausios galimos sandorio kainos, kurią Lietuvos Respublikos 

teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje  inkle  

(dalių) naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai 

konkursų  dalyviai  inkl prašyti gauti už jūrinėje teritorijoje plėtojamose elektrinėse pagamintą 

elektros energiją, dydžio apskaičiavimo tvarką. 

Apskaičiuojant  didžiausią galimą sandorio kainą, remiantis Didžiausios galimos sandorio 

kainos nustatymo metodikos bei užsienio šalių gerąja praktika, būtų naudojami tokie dydžiai:  

1) vidutinis metinis elektros energijos gamybos kiekis – 3561,6 MWh; 

2) vidutinės kintamosios ir pastoviosios veiklos sąnaudos – 71,54 tūkst. Eur/MW; 

3) vidutinės santykinės investicijos į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros 

 inkle, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas – 3,97 

mln. Eur/MW; 

4) paramos taikymo laikotarpis – 15 metų; 

5) diskonto norma – 5,26 %; 

6) elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis – 30 metų. 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT  inkle i 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”. 

  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-01/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-didziausios-galimos-sandorio-kainos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5adfc250a23a11eda1dbd5461e760ede?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bc0155b2-2754-4726-be13-4098609f820c
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx


 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 



 

46 

 

IS-988/713-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2023-01-31 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn,  

 

 
Paskutinis taškas 2023-01-31 

 
Vėliausio 2023-01-31 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2023-01-31 aukcioną 20 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 59 500 33.21 -2.62 % 9 240 33.92 37.89 4 410 

M03-2023  Smulkinta mediena 39 200 29.94 -12.89 % 38 850 30.75 29.00 7 000 

M04-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 2 800 25.00 37.33 4 200 

Q02-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 1 540 25.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 010 50.91 -15.28 % 1 480 74.06 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
2 380 33.82 -9.40 % 2 380 27.00 25.00 630 

 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2306481&oldti=2756576
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BK prekybos rodikliai po 2023-01-31 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 42 560 32.67 -1.35 % 280 29.00 0.00 0 

M03-2023  Smulkinta mediena 40 950 28.99 -3.28 % 2 100 29.50 0.00 0 

M04-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 4 200 23.67 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 500 50.07 +1.12 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 26.00 -15.38 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
2 380 27.94 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

Šilumos aukciono rezultatai (Baltpool 2023-02-01 duomenys) 
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IS-988/713-III-2 priedas 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. P. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

 2023-01-30 

Į 2022-12-07 

Nr. R2-(EA)- 815 

Nr. 101 

    

 

DĖL Į REGULIUOJAMAS KAINAS NEĮSKAITOMŲ SĄNAUDŲ  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. Gruodžio 17 d. Gavo 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) raštą Nr. 101 (reg. Nr. R1-16590) „Dėl 

neišvengiamai patiriamų, bet į reguliuojamas kainas neįskaitomų sąnaudų“ (toliau – Raštas), 

kuriame LŠTA informuoja Tarybą apie šilumos tiekimo įmonėse susidariusią sunkią finansinę 

padėtį. LŠTA teigia, kad kritinė finansinė padėtis šilumos tiekimo įmonėse susidarė dėl Tarybos 

taikomos kainodaros, t. Y. Dėl į reguliuojamas paslaugų kainas neįskaitomų, tačiau šilumos tiekimo 

įmonių neišvengiamai patiriamų trumpalaikių paskolų palūkanų, buitinių vartotojų beviltiškų skolų 

sąnaudų, kurios pastaruoju metu yra ženkliai išaugusios. Taip pat LŠTA teigia, kad neigiamos 

įtakos šilumos tiekimo įmonių gyvybingumui turi buhalterinio ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

laikotarpių ir ilgalaikiam turtui įsigyti paimtų finansinių paskolų grąžinimo laikotarpių nesutapimas 

bei ilgai trunkantis investicijų įskaitymas į šilumos kainą. Atsižvelgdama į tai, LŠTA prašo 

inicijuoti Tarybos kompetencijai priklausančių teisės aktų pakeitimus, susijusius su paskolų 

apyvartinėms lėšoms palūkanų (jų dalies), beviltiškų skolų (jų dalies) sąnaudų įtraukimu į 

reguliuojamas šilumos kainas, bei spręsti įsigyjamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpio 

suvienodinimo su kredito įstaigų suteiktų paskolų, gautų įsigytam turtui finansuoti, grąžinimo 

laikotarpiu klausimą. 

 Taryba informuoja, kad išanalizavo paskolų apyvartinėms lėšoms palūkanų (jų dalies), 

beviltiškų skolų dalies sąnaudų įtraukimo į reguliuojamas šilumos kainas klausimus ir rengia su 

šiais klausimais susijusių teisės aktų pakeitimų projektus, kurie greitu laiku bus pateikti viešajam 

konsultavimuisi. 

Vertindama LŠTA pasiūlymą suvienodinti įsigyjamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį 

su kredito įstaigų suteiktų paskolų, gautų įsigytam turtui finansuoti, grąžinimo laikotarpiu, Taryba 

atkreipia dėmesį, kad pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 

56 punktą, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo 

norma (nusidėvėjimo laikotarpiu), kurią įmonė nusistato, atsižvelgdama į planuojamą ilgalaikio 

materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, planuojamą turto naudojimo intensyvumą, turto 

naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką, 

technologijų ir ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą, teisinius ir kitokius veiksnius, 

ribojančius ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, įmonės nusistatytą ilgalaikio 

materialiojo turto likvidacinę vertę. Apibendrinat nurodytas teisės akto nuostatas, pažymėtina, kad 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis nustatomas vertinant ilgalaikio turto savybes, jo naudojimo 

ypatumus.  

Papildomai atkreipiame dėmesį, jog, Tarybos vertinimu, prasta įmonių finansinė padėtis ir 

(ar) sumažėjusios galimybės atlikti būtinas investicijas į šilumos ūkį tik iš dalies yra sąlygojamos 

turto nusidėvėjimo bei paskolos gražinimo laikotarpių skirtumo. Minėtai situacijai reikšmingą įtaką 
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taip pat turi (i) skirtumas tarp įrangos (paslaugų) kainų, susidarantis tarp naujo turto ir keičiamo ar 

atstatomo turto tarnavimo laikotarpiu suakumuliuoto nusidėvėjimo bei investicijų grąžos, (ii) 

padidėjusios infliacijos, (iii) įmonių savalaikių investicijų stokos bei (iv) tvaraus įmonių finansų 

valdymo nebuvimo.  

Informuojame, jog šiuo metu Taryba vertina įmonių keliamus klausimus dėl investicijų 

poreikio ir finansavimo ateityje, o apie priimtus sprendimus informuosime artimiausiu metu.  

 

 

 

Tarybos narys    Matas Taparauskas 

 

 

Aušra Everlingienė, tel. (8 690) 01194, el. P. ausra.everlingiene@vert.lt 
 
 

 

mailto:ausra.everlingiene@vert.lt
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IS-988/713-III-3 priedas 

 

VERT 2023-01-30 pranešimas. Patvirtintas naujas didžiausios kainos ribos koregavimo 

mechanizmas Europos elektros rinkoms  

TN: tn,  

 

ACER patvirtino naujas automatinio maksimalios kainos ribos didinimo taisykles, kurios 

numato, kaip Europos elektros rinkoje taikomas automatinis maksimalios didžiausios kainos ribos 

koregavimo mechanizmas esant didelėms kainoms. Šios taisyklės buvo pakoreguotos, kad šią žiemą 

būtų užtikrintas tiekimo saugumas optimaliu trumpalaikiu elektros energijos tiekimu, efektyviai 

naudojant jungtis ir skatinant reaguoti į elektros energijos paklausą. Pasikeitusios taisyklės lems 

laipsniškesnį kitos paros ir einamosios paros rinkų kainų limitų didinimą negu taikant ankstesnes 

taisykles. 

Metodikos pakeitimais atnaujinamos taisyklės, dėl kurių kainų limitai bus koreguojami vis 

rečiau. Tai leis rinkos dalyviams priprasti prie naujų kainų ribų, o tai skatins savalaikę paklausos 

reakciją. Apibendrinant, šių pakeitimų bendras poveikis bus laipsniškas elektros rinkos kainų ribos 

koregavimas, veiksmingai apribojant staigų kainų kilimo efektą ekstremalių kainų laikotarpiais, 

kartu išsaugant savalaikio didžiausios kainos ribos koregavimo naudą. 

Išsamią informaciją (anglų kalba) galite rasti čia. 

 
11.1.2023 

ACER approves the new automatic maximum price limit adjustment mechanism for the European 

electricity spot markets 

 

 
 

What is it about? 

Europe’s spot electricity markets have an automatic maximum price limit adjustment mechanism in 

case of extraordinary high prices. ACER has approved changes in the methodologies for automatically 

increasing the maximum price limit in case of price spikes. The timely adjustment of those price limits is 

needed to ensure security of supply this winter through optimal short-term dispatch of generation, efficient 

use of interconnections and to encourage demand response. The amended methodologies will lead to a more 

gradual increase of the day ahead and intraday market price limits than with the previous rules. 

What are the methodologies about? 

With expected high prices on the electricity markets ahead, ACER urged the Nominated Electricity 

Market Operators (NEMOs) to submit proposals to amend the Capacity Allocation and Congestion 

Management methodologies related to: 

• The Harmonised Maximum and Minimum Clearing Price (HMMCP) methodology for Single Day-

Ahead Coupling (SDAC); and 

• The Harmonised Maximum and Minimum Clearing Price (HMMCP) methodology for Single 

Intraday Coupling (SIDC). 

These methodologies define Europe’s single day-ahead and intraday electricity markets’ maximum 

and minimum price limits. Following receipt of the NEMOs’ proposals in September 2022, ACER has 

reviewed and now approved the amendments to the HMMCP methodologies. ACER considered this review 

as a high priority and approved the amendments in an expedited manner, issuing the HMMCP SDAC 

Decision and the HMMCP SIDC Decision two months before the legal deadline.  

What are the benefits of the changes? 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-01-30/patvirtintas-naujas-didziausios-kainos-ribos-koregavimo-mechanizmas-europos-elektros-rinkoms.aspx
https://www.acer.europa.eu/news-and-events/news/acer-approves-new-automatic-maximum-price-limit-adjustment-mechanism-european-electricity-spot-markets
https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/acer-urges-review-rules-automatic-maximum-price-adjustment-mechanism-day-ahead-electricity-market
https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/acer-urges-review-rules-automatic-maximum-price-adjustment-mechanism-day-ahead-electricity-market
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2001-2023%20on%20HMMCP%20SDAC.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2001-2023%20on%20HMMCP%20SDAC.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2002-2023%20on%20HMMCP%20SIDC.pdf
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The methodology amendments update the conditions that will lead to fewer and smaller adjustments 

of the price limits. This will allow market participants to get used to the new price limits, allowing new 

generation and demand response to enter.  

See examples of the effects of the amendments here.  

The combined effect of these amendments will be to more gradually adjust the short-term electricity 

market price limits, effectively limiting a cascading effect of increases in case of repeated extreme prices 

resulting from the current methodology, while conserving the benefits of timely adjustments of the price 

limits on the efficiency of the European spot markets.  

Additionally the automatic adjustment mechanism is introduced for intraday markets, triggering 

price limits adjustments on the intraday auctions, currently planned to be launched in the first months of 

2024. 

Access the ACER’s HMMCP SDAC Decision and ACER’s HMMCP SIDC Decision.  

How else to reduce price spikes in the coming months? 

Price spikes can occur more frequently if electricity generation together with cross-border 

interconnector capacity is not enough to serve demand. Making interconnector capacity available for trade 

and encouraging demand response is vital to ensure security of supply over the coming winter. 

Therefore, and irrespective of the decisions, in the coming months, ACER reiterates its plea for:  

• Transmission System Operators (TSOs) to make sufficient cross-zonal interconnector capacity is 

available for electricity cross-border trade; and 

• Market participants to bring significant demand response to the market.  

 

VERT 2023-01-31 pranešimas. VERT patvirtino Suskystintų gamtinių dujų  inkle i lėšų 

surinkimo ir išmokėjimo tvarką  

TN: tn,  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Suskystintų gamtinių dujų 

 inkle i, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir 

paskirtojo  inkle  būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms 

kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą. 

Tikslas – numatyti suskystintų gamtinių dujų  inkle i (SGDT) lėšų surinkimo ir 

išmokėjimo tvarką, kai VERT sprendimu nustatytas gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos 

dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (saugumo dedamoji) dydis yra lygus nuliui. 

Esminiai pakeitimai: 

• Numatyta, kad kai VERT sprendimu nustatytas saugumo dedamosios kainos dydis yra 

lygus nuliui, bet  inkle i įvertintos SGDT lėšų gavėjo (-jų) sąnaudos, kurias padengia 

kitam (-iems) SGDT lėšų gavėjui (-jams) nustatytas sąnaudų ir (ar) pajamų nuokrypis, 

mažinantis Saugumo dedamąją, SGDT lėšų gavėjas (-ai) pagal VERT pateiktą raštą 

mokėtiną SGDT lėšų sumą SGDT lėšų administratoriui perveda per 5 darbo dienas nuo 

SGDT lėšų administratoriaus išrašyto laisvos formos mokėjimo dokumento gavimo 

dienos. 

• Reglamentuota, kad gautų delspinigių ir (ar) palūkanų už pradelstus SGDT lėšų 

mokėjimus išmokėjimo SGDT lėšų gavėjams tvarka. Numatyta, kad jeigu SGDT lėšų 

gavėjams nustatytų sąnaudų suma yra neigiama arba lygi nuliui, delspinigiai ir (ar) 

palūkanos už pradelstus SGDT lėšų mokėjimus bei gauti pradelsti SGDT lėšų 

mokėjimai SGDT lėšų gavėjams nėra išmokami ir VERT įvertina šias SGDT lėšas 

nustatydama ateinančių metų saugumo dedamąją. 

• Numatyta, kad SGDT lėšų administratorius kas mėnesį dengia 1/12 VERT 

ataskaitiniams metams patvirtintos SGDT lėšų administravimo sąnaudų sumos, o 

kitiems SGDT lėšų gavėjams surinktos SGDT lėšos paskirstomos jau atskaičius SGDT 

lėšų administratoriaus dengiamą SGDT lėšų sumą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-01-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2023-02-02 pranešimas. VERT suderino AB „Panevėžio energija“ investicijas  

TN: tn,  

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Other%20Documents/HMMCP_PPT.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2001-2023%20on%20HMMCP%20SDAC.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2002-2023%20on%20HMMCP%20SIDC.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-01-31/vert-patvirtino-suskystintu-gamtiniu-duju-terminalo-lesu-surinkimo-ir-ismokejimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-01-26/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-02/vert-suderino-ab-panevezio-energija-investicijas.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „ Panevėžio energija “ 

2021–2022 metų investicijas, kurių bendra vertė yra 3 mln. 615 tūkst. Eur. Investicijos yra 

finansuojamos bendrovės nuosavomis ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) 

lėšomis. 

2021 metais  inkle i rekonstravo 5,14 km susidėvėjusių šilumos trasų su atšakomis 

Panevėžyje, Liūdynės kaime, Kėdainiuose, Mikoliškyje, Panevėžyje, Rokiškyje. 

Bendrovė taip pat nutiesė 370 m įvairaus diametro šilumos tiekimo trasų ir prijungė 8 naujus 

vartotojus  Panevėžyje, Subačiuje, Rokiškyje. Planuojama, kad dėl šilumos suvartojimo augimo 

metinės šilumos tiekimo pastoviosios sąnaudos likusiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams 

sumažės. 

Ant Pušaloto g. esančios Panevėžio katilinės pastatų stogų buvo sumontuota 150 kW galios 

saulės fotovoltinė elektrinė, kuri padėjo sumažinti bendrovės perkamos elektros energijos apimtis ir 

sutaupyti metinių elektros išlaidų. 

Siekdama pagerinti Panevėžio RK-1 biokuru kūrenamų garo katilų darbo efektyvumą, 

 inkle i įrengė absorbcinį šilumos siurblį su papildomu, naujai montuojamu dūmų kondensaciniu 

ekonomaizeriu, kurio   ink panaudojama atliekinė šilumos energija. 

Siekdama sumažinto oro taršą kietosiomis dalelėmis,  inkle i Kėdainių ŠTR Akademijos 

katilinėje įrengė rankovinį dūmų  inkle su pagalbiniais įrengimais.  

Bendrovė Kėdainių rajono Surviliškio mokykloje įrengė medienos granulėmis kūrenamą 

kilnojamą katilinę, kuri užtikrina patikimą, kokybišką, aplinką tausojantį mokyklos šildymą. 

Išsamiai susipažinti su 2023-01-31 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-01-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-988/713-IV-1 priedas 

 

 LEA 2023-02-01 pranešimas.  

TN: tn,  

 

PER SAUSIO MĖNESĮ FIKSUOTOS KAINOS PLANŲ 1 KWH KAINA SUMAŽĖJO 20–27 

PROCENTŲ 

 

Lietuvos energetikos agentūros analitikų duomenimis, nuo 2023 m. pradžios elektros kainos 

rinkoje mažėja, išliekant žemai  inkle biržoje. Šiemet sausio mėnesį vidutinė Nord Pool biržos 1 

kWh kaina siekė 0,103 Eur/kWh ir, palyginti su 2022 m. gruodžio mėnesio vidutine kaina (0,264 

Eur/kWh), sumažėjo 61 procentu. Palyginimui, prieš metus, 2021 m. gruodžio mėnesį, vidutinė 

biržos kaina buvo 0,212 Eur/kWh, o 2022 m. sausį – 0,146 Eur/kWh. 

Šią savaitę, palyginti su praėjusios savaitės kainomis, du nepriklausomi elektros tiekėjai 

(„Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“) buitiniams vartotojams siūlomų fiksuotos kainos planų iš esmės 

nekeitė, o vienas tiekėjas („Enefit“) planų kainas sumažino 10 procentų. 

Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. Ir 36 mėn.)  1 kWh vidutinė kaina sudarė 

0,28 Eur/kWh. Nuo praėjusios savaitės vienas tiekėjas („Elektrum Lietuva“) pasiūlė fiksuotos 

kainos planus (fiksavimo laikotarpis – 6 mėn. Arba 36 mėn. Su galimybe tiekėjui kas 6 mėn. 

Peržiūrėti kainas), kurių 1 kWh kaina yra mažesnė už 2023 m. pirmajam pusmečiui nustatytą 

kompensavimo žemutinę ribą – 0,28 Eur/kWh. 

Visų trijų tiekėjų siūlomos dviejų laiko zonų naktinio tarifo kainos yra mažesnės kaip 0,28 

Eur/kWh.  

Palyginimui, nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų (24 mėn.) fiksuotos kainos planų vidutinės 

kainos 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo 0,24–0,25 Eur/kWh.  

Kaip žinoma, galutinės kainos vartotojams formuojamos prie biržos kainos pridedant tiekėjų 

kaštus, balansavimo ir vartojimo profilio sąnaudas, elektros energijos persiuntimo paslaugų kainas 

bei pridėtinės vertės mokestį.  

Rinkos  inkle šių metų sausį išlikus žemai, vasario mėnesį, palyginti su ankstesniu 

mėnesiu, garantinio elektros tiekimo kaina mažėja vidutiniškai 51 proc. (vienos ir dviejų laiko 

zonų) – nuo 0,42–0,46 Eur/kWh iki 0,19–0,23 Eur/kWh. Garantinio tiekimo kaina perskaičiuojama 

kas mėnesį, prie rinkos kainos pridedant papildomai taikomą koeficientą 1,15. Tiksli vartotojo 

mokama kaina priklauso nuo pasirinkto tiekimo plano. Garantinio tiekimo klientais elektros rinkos 

liberalizacijos proceso metu tapo tie vartotojai, kurie iki atitinkamo etapo pabaigos nepasirinko 

nepriklausomo elektros  inkle .  

2023 m. sausio mėnesį visi nepriklausomi tiekėjai mažino siūlomų planų su fiksuota 

elektros energijos kaina 1 kWh kainas, palyginti su sausio mėnesio pradžios kainomis: 

• „Ignitis“ – 27 proc. (vidutiniškai 0,12 Eur/kWh); 

• „Elektrum Lietuva“ – 24 proc. (vidutiniškai 0,09 Eur/kWh); 

• „Enefit“ – 20 proc. (vidutiniškai 0,07 Eur/kWh). 

Sausio mėnesį, palyginti su gruodžiu, planų su nefiksuota elektros energijos kaina 

(vienos laiko zonos) 1 kWh kaina vidutiniškai sumažėjo 47 procentus (nuo 0,421 Eur/kWh iki 

0,225 Eur/kWh).  

Šiuo metu: 

• 12 mėn., 24 mėn. Kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas „Ignitis“; 

• 36 mėn. Kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo 2 tiekėjai; 

• 84 mėn. Elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas 

„Enefit“. 

 

Aktualu garantinio tiekimo vartotojams 

https://www.ena.lt/Naujiena/el-kaina-sumazejo-20-27-proc/
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Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų 1 kWh kainos 
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Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų (2022 

m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh).  

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 proc.) 

elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) 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 36 mėn. Kainos 

fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis 

tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (2022 m. – iki 0,09 

Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio 

mokėjimas ir pan.).  

 

 
 

 
 

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita 

apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio 

elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir 

kinta kiekvieną mėnesį.  
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Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės 

kainas nurodo apskaičiuotas taikant  inkle i laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos 

vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio 

sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 m. sausio mėn. Vidutinė 

kaina – 0,103 Eur/kWh be PVM) apskaičiuotas 1 kWh kainas.  
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Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros 

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

 inkle ist es. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties 

sudarymo metu.  

Daugiau informacijos – Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose.  

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el.  inkle 

vida.cerniauskiene@ena.lt, tel. 8 661 89 175 

 

ENERGETIKOS EKSPERTAS RAGINA NUTRAUKTI BRANGIAS ELEKTROS 

TIEKIMO SUTARTIS: TURIME PADĖTI VALSTYBEI, O NE ŠELPTI TIEKĖJUS 

www.DELFI.lt, 2023 m. sausio 31 d. 

TN: tn,  

 

Atpigus elektrai rinkoje, reguliuojančios institucijos ragina vartotojus atidžiai įvertinti 

turimus elektros tiekimo planus ir ieškoti galimybių nemokėti daugiau kaip 28 centus už 

kilovatvalandę. Bet ką daryti su turimomis sutartimis? Energetikos ekspertas Vidmantas 

Jankauskas sako, kad yra daug galimybių jas nutraukti ar persiderėti dėl naujų sąlygų.  

„Sutartys, ypač sudarytos ilgesniems laikotarpiams, nėra taip jau tvirtai pririšančios prie 

konkretaus  inkle . Dauguma atvejų tas sutartis galima gana lengvai nutraukti ar persiderėti. Ir 

šiuo klausimu pirmiausia turėtų susirūpinti tie, kurie sudarė sutartis  inkl nepalankiomis kainomis. 

Yra ir vartotojų, kurie pagal sutartį turėtų mokėti apie 60 centų už kilovatvalandę. Tokiu atveju tas 

sutartis tikrai reikėtų nutraukti arba perspėti savo  inkle , kad situacija netenkina“, – laidoje 

„Delfi rytas“ teigė V. Jankauskas. 

Tiesa, jis pažymėjo, kad jei sutartyje nustatyta mažesnė, 30-35 centus už kilovatvalandę 

siekianti elektros kaina, skubėti imtis veiksmų galbūt ir nereikėtų, nes nėra jokios garantijos, kad 

elektros kainos dabartiniame žemame lygyje išsilaikys ilgai. 

V. Jankausko žiniomis, šiuo metu vienintelė  inkle i „Elektrum“ siūlo elektrą tiekti pigiau 

nei 28 centai už kilovatvalandę, tiesa, tik pirmąjį sutarties pusmetį. Tačiau ir kitų rinkos dalyvių 

pasiūlymai yra nukritę iki 30-32 centų, tad galimybių nutraukti turimas nepalankias sutartis ir 

pasirašyti naujas tikrai yra. „Aišku, kai kurie žmonės gali sakyti, kad sudarė sutartis su 50 centų ir 

daugiau už kilovatvalandę, bet vis tiek moka 28 centus, tai jiems niekas nerūpi. Bet jūs pagalvokite, 

kad tą skirtumą dengia valstybė iš tų pačių mūsų pinigų. Turime galvoti ne tik, kad mums būtų 

pigiau, bet ir apie tai, kaip padėti valstybei, o ne šelpti elektros tiekėjus“, – kalbėjo ekspertas. 

 Vidmantas Jankauskas 

Pasak jo,  inkle  dar nepasirinkę ir visuomeninio tiekimo paslauga besinaudojantys 

gyventojai šiuo metu taip pat turi galimybę  inkle  pagaliau pasirinkti ir fiksuoti kainą, kuri yra 

mažesnė ar  inkl artima 28 centams už kilovatvalandę. „Dabar galima išeiti iš visuomeninio 

tiekimo ir sudaryti sutartį, pavyzdžiui, su tuo pačiu „Elektrum“, kuris siūlo pora centų mažesnę 

kainą. Ir gyventojams būtų šiek tiek pigiau, ir valstybei nebūtų naštos. Aišku, daugelis turbūt yra 

išgąsdinti tų didelių pasikeitimų, „Perlo energijos“ žlugimo ir galbūt norės likti tame garantuotame 

visuomeniniame tiekime, nes bus garantuoti, kad kaina nesikeis“, – kalbėjo V. Jankauskas. 

Pašnekovo teigimu, nusprendus nutraukti nepalankią sutartį su dabartiniu elektros  inkle , 

reikėtų iškart jį apie tai informuoti ir pradėti derybas su kitais tiekėjais, kad nutraukus vieną sutartį, 

nauja imtų galioti be pauzės. Priešingu atveju, tokie gyventojai patektų į garantinį tiekimą, kuris, 

 inkle  atpigęs, vis tiek būtų šiek tiek brangesnis. 

https://www.ena.lt/uploads/Neprikl-ET-pasiulymai/Elektros-energijos-tiekejai-20230131.pdf
mailto:vida.cerniauskiene@ena.lt
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/energetikos-ekspertas-ragina-nutraukti-brangias-elektros-tiekimo-sutartis-turime-padeti-valstybei-o-ne-selpti-tiekejus.d?id=92399551
https://www.delfi.lt/temos/vidmantas-jankauskas
https://www.delfi.lt/temos/vidmantas-jankauskas
https://www.delfi.lt/temos/delfi-rytas
https://www.delfi.lt/temos/elektrum
https://g.delfi.lt/images/pix/vidmantas-jankauskas-90927421.jpg
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V. Jankauskas sako, kad nors šį pusmetį gyventojai gali džiaugtis mažesnėmis elektros 

kainomis, sunku prognozuoti, kiek tai tęsis, o rudenį  inkle  gali vėl brangti, nes kyla  inkle  dėl 

Europos galimybių apsirūpinti dujomis. „Jei dar praėjusiais metais dujos iš Rusijos dar tekėjo, tai 

šiuo metu praktiškai nebeteka ir užsipildyti visas saugyklas gali būti nemažas iššūkis. O tai gali 

turėti įtakos ir elektros kainoms. Todėl nereikėtų skubėti džiaugtis, kad tos kainos nukrito ir tokios 

liks“, –  ink laidos „Delfi rytas“ svečias. 

Lietuvos energetikos agentūra (LAE) sausio viduryje skelbė, kad nepriklausomi elektros 

tiekėjai siūlomų fiksuoto tarifo planų kainas sumažino. 

Agentūros duomenims, kai kurie siūlomi planai jau žemesni nei minimalus vienos 

kilovatvalandės tarifas, iki kurio taikoma valstybės kompensacija – 28 ct/kWh, o vidutinė planų 

fiksuotu tarifu kaina (2 ir 3 metams) sudarė 31 ct/kWh. 

Palyginti su pernai gruodžiu, „Ignitis“ sausį kainas sumažino 31 proc. (13 ct/kWh), 

„Elektrum Lietuva“ – 21 proc. (8 ct/kWh), „Enefit“ – 17 proc. (7 ct/kWh). LEA teigimu, tiekėjai 

mažina siūlomas kainas, kadangi 2023 m. pradžioje  inkle  pigo biržoje. Per pirmąsias tris sausio 

savaites elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos zonoje siekė 9,3 ct/kWh, kai pernai gruodį – 

26,4 ct/kWh. 

 
_______ 

 

 LEA 2023-02-03 pranešimas. 

TN: tn,  

 

ENERGIJOS KAINOS BALTIJOS JŪROS REGIONE MAŽĖJA, DUJŲ KAINA IŠLIEKA 

REKORDIŠKAI MAŽA 

 

 
 

Lietuvos energetikos agentūros ekspertų duomenimis, Baltijos jūros regione išlieka 

energijos kainų mažėjimo tendencijos. Dujų kainos sausio 27 d. – vasario 2 d. toliau 

nuosekliai mažėja ir nukrito 8,7 procento. Vidutinė elektros kaina per praėjusią savaitę vėl 

mažėjo po vienos savaitės augimo: ji krito vidutiniškai 29 proc. visame Baltijos jūros regione. 

Baltijos šalyse pigiausi degalai ir toliau išlieka Lietuvoje (benzinas – 1,524 Eur/l, dyzelinas – 

1,692 Eur/l).  

Vidutinė savaitės elektros kaina nagrinėjamą savaitę vėl mažėjo visame Baltijos jūros 

regione. Lietuvoje kaina siekė 98,4 Eur/MWh ir buvo 32,7 proc. mažesnė, nei ankstesnę savaitę, 

kai siekė 146,1 Eur/MWh.  

Latvijoje ir Estijoje elektros kainos krito 30,5 proc. – iki 95 Eur/MWh. Suomijoje elektros 

kaina mažėjo neženkliai, tačiau išliko mažiausia visame Baltijos jūros regione: ji mažėjo 11,3 

proc. – iki 79 Eur/MWh. Švedijos 4 kainų zonoje didmeninė elektros kaina mažėjo labiausiai: 

krito 44 proc. – iki 80,3 Eur/MWh. Vokietijoje kaina mažėjo 30,3 proc. – iki 122,5 Eur/MWh. 

Lenkijoje vidutinė kaina per aptariamą savaitę vėl yra didžiausia regione, nors sumažėjo 24,7 

proc. – iki 123,5 Eur/MWh. 

Vertinant naujausius elektros ateities sandorius, matyti, kad 2023 m. prognozuojamas 

Vokietijos elektros kainų lygis galėtų būti nuo 130 Eur/MWh iki 200 Eur/MWh, o Šiaurės Europoje 

– nuo 50 Eur/MWh iki 105 Eur/MWh.  

Lietuvos didmeninės elektros kainos nagrinėjamą savaitę buvo arčiau Šiaurės Europos 

kainų lygio. Vertinant elektros kainų ateities sandorius, matyti, kad per savaitę Vokietijos ateities 

sandoriai 2023 m. vidutiniškai padidėjo 7,5 proc., o Šiaurės Europos – 11 procentų.  

https://www.delfi.lt/temos/lietuvos-energetikos-agentura
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-0
https://www.delfi.lt/temos/enefit
https://www.delfi.lt/temos/nord-pool
https://www.delfi.lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/energijos-kainos-mazeja-20230203/
https://www.ena.lt/uploads/news/id395/pictures/0001_dar-eurosn2_1675431425.png
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Nagrinėjamą savaitę bendra elektros gamyba Lietuvoje didėjo 10,8 proc., palyginti su 

ankstesne savaite, ir siekė 105 GWh. Bet augo tik vėjo elektrinių gamyba, kuri padidėjo 88,7 proc., 

palyginti su ankstesne savaite. Vėjo ir saulės jėgainės bei hidroelektrinės pagamino 28 proc. viso 

Lietuvos elektros energijos poreikio.  

Aptariamą savaitę į Lietuvą importuojamos elektros kiekis mažėjo nuo 66 proc. iki 62 

proc. viso šalies poreikio. Atitinkamai per Latvijos jungtį importas mažėjo 29,3 proc. ir siekė 

120,1 GWh, iš Švedijos ketvirtosios zonos (SE4) importas augo 54,2 proc. ir siekė 100,5 GWh.  

 
Dujų kainoms ir toliau nuosekliai mažėjant,  TTF kainų vidurkis lyginant su praėjusia 

savaite sumažėjo 8,7 proc. – nuo 66,5 Eur/MWh iki 60,7 Eur/MWh. Tačiau pagal ateities gamtinių 

dujų sandorių naujausius duomenis matyti, kad gamtinės dujos 2023 m. gali būti apie 2 

Eur/MWh brangesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę.  

ES dujų saugyklų užpildymas, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo nuo 75 proc. 

iki 71,64 procento. Pagal ES saugyklų dujų kiekio 2023 m. pavasariui scenarijų (dujų kiekio 

mažėjimo vidurkį lapkričio 14 d. – vasario 1 d.), dujų kiekis saugyklose šių metų balandžio 

pradžioje gali siekti 55 procentus.  

Latvijoje esančios Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas sumažėjo nuo 45 proc. iki 

44,41 procento. Pagal dujų srauto iš saugyklos lapkričio 16 d. – vasario 1 d. vidurkį, balandžio 

pradžioje saugyklos užpildymas gali siekti apie 33 procentus.  

Nagrinėjamu laikotarpiu per Klaipėdos terminalą buvo importuota 770 GWh, arba 0,6 

proc. mažiau dujų, nei ankstesnę savaitę. 68 proc. (522,86 GWh) per terminalą importuotų dujų 

keliavo į Latviją ir Lenkiją. 

 

https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-03-Sav-en-data-apzvalga/1N-20230127-Energetikos-duomenu-apzvalga-20230202.png
https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-03-Sav-en-data-apzvalga/2N-20230127-Energetikos-duomenu-apzvalga-20230202.png
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Lietuvos dujų suvartojimas mažėjo 6,3 proc. ir nagrinėjamą savaitę siekė 238,59 GWh, 

palyginti su 254,62 GWh suvartojimu ankstesnę savaitę.  

Bendrai į Latviją siunčiamų dujų kiekis per nagrinėjamą savaitę, palyginti su ankstesne, 

mažėjo nežymiai –2,7 proc.: nagrinėjamą savaitę siunčiamų dujų kiekis siekė 387,72 GWh, 

ankstesnę savaitę – 398,43 GWh. Iš Lenkijos dujų srautas nebeteka jau devintą savaitę iš eilės. Į 

Lenkiją aptariamą savaitę išsiųsta 135,14 GWh, ankstesnę savaitę – 111,41 GWh dujų.  

Degalų kainos visose lyginamose Baltijos jūros regiono valstybėse didėjo 0,3–2,2 proc., 

išskyrus Vokietiją. Vidutinės degalų kainos mažiausiai padidėjo Latvijoje, kurioje benzinas 

brango 1 proc., arba 0,017 Eur/l, ir Lenkijoje, kurioje dyzelinas pabrango 0,3 proc., arba 0,005 

Eur/l. Vokietijoje vidutinė dyzelino kaina sumažėjo 0,1 proc., arba 0,002 Eur/l.  

Baltijos šalyse pigiausi degalai ir toliau išlieka Lietuvoje. Benzino vidutinė kaina 

Lietuvoje (1,524 Eur/l) nuo rugpjūčio mėnesio pabaigos yra mažesnė už dyzelino (1,692 Eur/l). 

 
Daugiau informacijos skelbiama Lietuvos energetikos agentūros kas savaitę rengiamoje savaitės 

duomenų apžvalgoje.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas 

vida.cerniauskiene@ena.lt, tel. 8 661 89 175 

 

_______ 

 

LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2023 m. sausio 27 d. – vasario 2 d., TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-IV-1-1 priedas 2023-02-

06.pdf). 

https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-03-Sav-en-data-apzvalga/3N-20230127-Energetikos-duomenu-apzvalga-20230202.png
https://www.ena.lt/uploads/Sav-en-duomenu-apzvelgtis/20230127-Energetikos-duomenu-apzvalga-20230202.pdf
https://www.ena.lt/uploads/Sav-en-duomenu-apzvelgtis/20230127-Energetikos-duomenu-apzvalga-20230202.pdf
mailto:vida.cerniauskiene@ena.lt
https://www.ena.lt/Naujiena/energijos-kainos-mazeja-20230203/
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IS-988/713-IV-2 priedas 

 

 
PASITEISINUSI TVARUMO STRATEGIJA KAUNE: ŽALIOSIOS ATLIEKOS IŠ 

MIESTO PARKŲ VIRSTA ŠILUMA DAUGIABUČIAMS 

2023 m. vasario 2 d. Tvari Lietuva, Verslas praneša, AB „Kauno energija“ www.delfi.lt, 

TN: tn,  

 

 
 

Kaunas – vienas žaliausių Lietuvos miestų, daug dėmesio skiriantis tvarių sprendimų 

paieškai ir įgyvendinimui. Siekiant kuo efektyviau panaudoti miesto parkų, miškų ir skverų 

priežiūros metu susidariusias žaliąsias atliekas, po medžių bei krūmų genėjimo atsiradusi žaliava 

virsta biokuru, naudojamu miesto šilumai gaminti. 

Laikinosios sostinės gyventojams  inkle ir karštą vandenį tiekiančios „Kauno energijos“ 

duomenimis, per 2022-uosius metus tvarkant Kaune esančius žaliuosius plotus, išgauta 6 183 tonos 

biokuro. Iš jo pagaminta 17 500 MWh šilumos, kurios pakako apšildyti ir karštu vandeniu aprūpinti 

45 daugiabučius. Tai kauniečiams per metus padėjo sutaupyti 632 tūkst. Eurų. 

Kauno miesto žalieji plotai iš viso užima 2 680 hektarų teritoriją. Iš jų 1 611 hektarų 

pritaikyti lankymui. Tuo tarpu miesto parkai ir skverai Kaune sudaro 373 hektarų plotą. Didžiausi 

žalieji masyvai – Ąžuolyno miško parkas Žaliakalnyje, Pažaislio, Lampėdžių, Panemunės ir 

Aukštųjų Šančių miško parkai. 

Nuolatinis biokuro šaltinis 

Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyr.  inkle ist Svajūno 

Urbonavičiaus teigimu, mieste plytintys žalieji plotai prižiūrimi ištisus metus, todėl ir galimybė 

pagaminti biokuro pačiame mieste egzistuoja nuolat. 

„Intensyviausi parkų, skverų, viešųjų erdvių tvarkymo darbai vykdomi pavasarį ir rudenį, 

kuomet medžių vegetacija nevyksta, todėl galima šalinti išdžiūvusias ar džiūstančias, ligų ar 

kenkėjų paveiktas medžių šakas, formuoti lają, retinti per daug sužėlusius krūmus. Žiemą 

intensyviai valomi savivaldybės teritorijoje esantys miškai. Sanitarinio kirtimo metu šalinami 

sutręšę, ligų ar audrų pažeisti medžiai. Vasarą tenka likviduoti ir audrų padarytus nuostolius, 

kuomet pjaunami ir smulkinami ties važiuojamąja dalimi išvirtę medžiai, nulaužytos jų šakos“, – 

atskleidžia S. Urbonavičius. 

Pasak jo, pagrindinis medžių ir krūmų genėjimo tikslas, kad miesto želdiniai būtų kuo 

gyvybingesni, sveikesni, valytų miesto orą, sulaikytų dulkes, o netinkamai pasvirę – nekeltų 

pavojaus gyventojų turtui. Žaluma gelbėja ir karštomis vasaros dienomis, nes saugo dirvos ir asfalto 

paviršių nuo perkaitimo. Todėl nuolatinė jos priežiūra miestui itin svarbi ir reikalinga. 

Padeda sutaupyti 

Aplinkos apsaugos  inkle ist teigimu, bendradarbiavimas tarp savivaldybės įmonių, kai 

susiburiama bendram tikslui – puoselėti žaliuosius plotus stengiantis kuo efektyviau panaudoti 

susidarančias miško kirtimo, miesto gatvėse ar daugiabučių kiemuose augančių medžių genėjimo ar 

šalinimo atliekas – pasiteisinęs tvarumo ir žiedinės ekonomikos pavyzdys. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/pasiteisinusi-tvarumo-strategija-kaune-zaliosios-atliekos-is-miesto-parku-virsta-siluma-daugiabuciams.d?id=92411083
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„Prižiūrint parkus, skverus, viešąsias erdves ar genint šalia gatvių augančius želdinius, 

susidaro daug žaliųjų atliekų. Praktika, kai atliekos čia pat susmulkinamos ir paverčiamos biokuru, 

suteikia ekonominę naudą, nes taupo tiek savivaldybės, tiek šilumos gamintojo kaštus. Užuot 

paliktos trūnyti žaliųjų atliekų aikštelėse, medžių šakos ir krūmai susmulkinami ir nugabenami į 

biokuro katilines, kur netrukus virsta kauniečiams tiekiama miesto šiluma“, – komentuoja S. 

Urbonavičius. 

Gražina ne tik pagrindines miesto erdves 

„Kauno energijos“ Gamybos skyriaus vyresniojo inžinieriaus Martyno Česnausko teigimu, 

 inkle i prie miesto švarinimo prisideda kas kartą, kai vykdomi tiek didesnės apimties, iš anksto 

suplanuoti miesto parkų, miškų ir viešųjų erdvių valymo darbai, tiek tuomet, kai poreikis atsiranda 

netikėtai. Pavyzdžiui, užklupus audrai ir gerokai aplaužius gatvėse augančius medžius – jų atliekos 

taipogi virsta biokuru. Tam pasitelkiamas specialus mobilus smulkintuvas. 

 Martynas Česnauskas „Kauno energijos“ Gamybos 

skyriaus vyresnysis inžinierius  

„2022-aisiais biokurą gaminome formuojant mieste augančius medžius, atliekant sanitarinį 

Panemunės, Lampėdžių miško parkų valymą, taip pat tvarkant Žaliakalnyje stūksantį Ąžuolyną, 

Vilijampolės, Aleksoto mikrorajonų žaliąsias erdves. 

Vien paskutinį praėjusių metų ketvirtį, prisidėję prie sanitarinio Lampėdžių miško parko 

valymo, Aleksoto gatvėse augančių medžių genėjimo ir Žemuosiuose Šančiuose vykdytų Nemuno 

bei Neries pakrančių invazinių medžių ir krūmų tvarkymo darbų, pagaminome 1 978 tonas 

biokuro“, – atskleidžia M. Česnauskas. 

Pasak jo, biokuras iš įvairių miesto vietų vėliau sudeginamas Kauno miesto integruoto 

 inkle katilinėse – „Inkaro“, „Šilko“ bei Petrašiūnų elektrinėje, todėl iš jo išgauta miesto šiluma 

pasiekia daugybę kauniečių, tuo pačiu galinčių grožėtis tvarkingesnėmis žaliosiomis erdvėmis. 

Biokuras yra pagrindinis „Kauno energijos“ gaminamos ir tiekiamos šilumos šaltinis. 

Bendrovės atstovas atskleidžia, kad įmonė nuolat ieško aplinkai draugiškų, tvarių energijos išteklių 

panaudojimo sprendimų, todėl medienos atliekas iš įvairių miesto vietų planuoja rinkti bei smulkinti 

ir toliau. 

2023-aisiais, be jau vykdomų darbų, bendrovės komanda  inkle medienos smulkintuvą 

įkurdins Savanorių prospekte. Čia planuojama apgenėti maždaug 1 tūkst. Medžių, kurių šakos 

pavirs šiluma. Darbai bus vykdomi ir Palemone. Čia genėjimo procesui atrinkta 150 medžių. 
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EIM 2023-02-02 pranešimas. 1 mlrd. Eurų Lietuvos ekonomikai: jau paskelbta energetinio 

persitvarkymo kvietimų už 91 mln. Eurų 

TN: tn,  

 

 
 

Iš beveik 1 milijardo eurų finansinės paramos, iki 2023 metų pabaigos numatytos Lietuvos 

ekonomikai stiprinti, žalesnei ekonomikai ir energetiniam persitvarkymui skatinti jau paskelbti 5 

kvietimai už 91 mln. Eurų, gauta paraiškų už beveik 31 mln. Eurų. 

„Ši investicijų kryptis suteikia reikšmingą paskatą dabartines technologijas keisti pažangiais 

ateities sprendimais. Raginu aktyviai naudotis šia parama, investuoti į energetinį persitvarkymą ir 

kartu sumažinti savo išlaidas energetiniams ištekliams. Mūsų tikslas – sukurti žalesnę ir atsparesnę 

Lietuvą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Pramonės įmonės aktyviai naudojasi parama – gautos 35 paraiškos už 15,8 mln. Eurų diegti 

atsinaujinančius energijos išteklius (bendra dviejų kvietimų suma – 20 mln. Eurų) ir 10 paraiškų už 

15 mln. Eurų diegti energijos vartojimo efektyvumą didinančias gamybos technologijas (kvietimo 

suma – 30 mln. Eurų). 

Iki kovo 31 dienos dar galima teikti paraiškas pagal kvietimą pramonės įmonėse diegti 

energijos vartojimo efektyvumo sprendimus (kvietimo suma – 35 mln. Eurų), o iki  vasario 28 d. – 

diegti atsinaujinančius energijos išteklius pramonės įmonėse (kvietimo suma 10 mln. Eurų) bei kurti 

aplinkai palankius produktus arba technologijas ir juos diegti ne pramonės MVĮ (kvietimo suma – 6 

mln. Eurų).   

Šiame beveik 1 mlrd. Vertės Lietuvos ekonomikos plane žalesnei ekonomikai numatyta 268 

mln. Eurų. Didžioji dalis šių lėšų – apie 170 mln. Eurų – skirta įvairiems investiciniams projektams, 

orientuotiems į atsinaujinančius išteklius, atsisakant iškastinio kuro naudojimo, taip pat 

investiciniams projektams, kuriais siekiama didesnio veiklos efektyvumo. 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/1-mlrd-euru-lietuvos-ekonomikai-jau-paskelbta-energetinio-persitvarkymo-kvietimu-uz-91-mln-euru
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AB “Vilniaus šilumos tinklai 2023-01-31 pranešimas. Legioneliozės prevencijai – termošokas. 

Svarbiausi faktai  

TN: tn,  

 

Terminė dezinfekcija – būtina priemonė norint išvengti ūmios infekcinės ligos, kurią 

sukelia pastatų šildymo sistemose besidauginančios Legionella bakterijos. 

Konkrečių pastatų viduje dezinfekciją atlieka ir už ją yra atsakingi namų administratoriai ir 

jų paskirti namo vidaus sistemų ir karšo vandens prižiūrėtojai, todėl gyventojus kviečiame atidžiai 

sekti informaciją.   

Vandens sistemų prižiūrėtojai bent 2 kartus šildymo sezono metu privalo atlikti terminę 

dezinfekciją, taip pat valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus, po vandens 

šildytuvų remonto ir prieš šildymo sezoną dezinfekuoti karšto vandens sistemas.   

Daugiabučių gyventojams, norintiems išvengti legioneliozės, prašome kreiptis į pastatų 

administratorius ir išsiaiškinti, ar karšto vandens normos atitinka higienos reikalavimus.   

Karšto vandens vartotojai įstaigose ir gyvenamuosiuose pastatuose turi būti iš anksto 

informuoti apie planuojamas termines dezinfekcijas tam, kad laiku atliktų būtinus veiksmus ir 

užtikrintų saugumą. Savo namuose gyventojai turėtų periodiškai valyti dušo galvutes, nes jose gali 

būti susikaupę nuosėdų, kurios lemia legionelių dauginimąsi.  

Gyventojus, kurių pastatų administratorius ar būsto bendrija organizuos terminę 

dezinfekciją, kviečiame būti atsargiais atliekamo termošoko metu: 

• sekti administratoriaus / bendrijos pranešimus kada bus atliekamas termošokas;   

• saugotis patiems ir saugoti šeimos narius, kad nenusiplikytų karštu vandeniu, 

nesiliesti prie įkaitusio gyvatuko; 

• termošoko metu vidutiniškai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir 

palikti vandenį bėgti 5 minutes. Atkreipiame dėmesį, kad toks karšto vandens 

nuleidimas yra būtinas, tačiau daug nekainuoja. 

Primename, kad norint išvengti legioneliozės, karšto vandens sistemos pastatuose turi būti 

eksploatuojamos kokybiškai. Pastatuose turi būti nuolat palaikoma ne žemesnė kaip 50-55°C 

temperatūra visuose vartotojų karšto vandens čiaupuose.   

  

 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/legioneliozes-prevencijai-termosokas.-svarbiausi-faktai:743
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AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2023-02-03 pranešimas. Dažniausios šildymo problemos: 

šąlantys arba kaistantys butai. Kaip tai spręsti? 

TN: tn,  

 

Šildymo sezonui įsibėgėjus AB Vilniaus šilumos tinkai (VŠT) sulaukia klientų 

pranešimų, kad vienuose butuose pernelyg karšta, o kituose –  šalta. Taip pat klientai prašo 

„prisukti“ arba padidinti tiekiamos šilumos temperatūrą – ypač sostinės Senamiesčio ir 

 inkle  Naujamiesčio daugiabučių gyventojai. Bet priežastis glūdi namo vidaus sistemos 

sureguliavime ir šilumos tiekėjas šių  inkle  išspręsti negali.  

Tokios problemos dažniausiai išryškėja senos statybos daugiabučiuose, nes namo vidaus 

inžinerinės sistemos, kurios iki namo „pristatytą“  inkle turėtų tolygiai paskirstyti į visus butus, yra 

išderintos,  nesubalansuotos arba pasenusios.    

Nors tokias problemas paprastai sprendžia namo administratoriaus paskirtas namo vidaus 

šildymo sistemų prižiūrėtojas, ne visada ši pagalba gali būti efektyvi. Seni elevatoriniai 

(neautomatizuoti) šilumos punktai gali ir neturėti balansavimo įrangos.    

Taip pat tokie seno tipo šilumos punktai neleidžia efektyviai paskirstyti šilumos visame 

daugiabutyje ir greitai reaguoti į kintančias oro sąlygas. Juos modernizavus, gyventojai ne tik 

sutaupytų iki 15 proc. Šilumos, bet ir mėgautųsi komfortišku mikroklimatu namuose.   „Dėl 

nesubalansuotos namo vidaus sistemos vienuose butuose per šalta, kituose – per karšta. Šilumos 

tiekėjas į visus pastatus tiekia vienodos temperatūros termofikacinį vandenį, bet kaip ši šiluma, 

vaizdžiai kalbant, išdalinama gyventojų butams, priklauso nuo to, kaip efektyviai veikia namo 

šilumos punktas ir kaip tolygiai subalansuotos namo vidaus sistemos“, – kalba VŠT Energinio 

efektyvumo vadovas Juozas Paulėkas.    

Pasak jo, senuose namuose neautomatizuoti šilumos punktai nusidėvėję, juos būtina nuolat 

reguliuoti rankiniu būdu atsižvelgiant į kintančias sąlygas lauke ir konkrečiame daugiabutyje – šiuo 

atveju reikalingas namo šilumos punkto prižiūrėtojo greitas reagavimas ir išmanymas. Vis dėlto 

jeigu šilumos punktas pernelyg senas, jame nėra specialios įrangos, prižiūrėtojas taip pat neturės 

galimybių atlikti savo pareigų.  „Geriausias būdas spręsti šią  inkle  – mažoji renovacija. Ji 

ženkliai pigesnė nei kompleksinė renovacija, greičiau įgyvendinama ir atsiperka per maždaug 3 

metus“, – teigia J. Paulėkas.    

Mažoji renovacija – tai namo šilumos punkto modernizavimas, šiuo metu 50 proc. 

Renovavimo išlaidų sostinės gyventojams finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Pasenusių 

šilumos punktų atnaujinimui skirta 2,4 mln. Pretenduoti į šią finansinę paramą gali net vienbučių 

gyvenamųjų namų savininkai.  „Gyventojai turi galimybę įsirengti naują automatizuotą šilumos 

punktą, šildymo sistemos balansavimo įrangą, jeigu tokios nėra. Mažoji renovacija neužkerta kelio 

vėliau gauti paramą kompleksinei renovacijai – šiltinti fasadą, stogą, keisti butų ir laiptinių langus “, 

– pasakoja VŠT energinio efektyvumo ekspertas.   

Savivaldybės paskelbtos programos kriterijus sostinėje atitinka 192 pastatai, kurių šilumos 

punktas yra su priklausomąja  inkle .    

 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/dazniausios-sildymo-problemos-salantys-arba-kaistantys-butai.-kaip-tai-spresti:744


 

67 

 

IS-988/713-IV-5 priedas 

 

DAŽNAME DAUGIABUTYJE GALIMA RASTI TIKSINČIĄ BOMBĄ, APIE KURIĄ 

NESUSIMĄSTOME – ŽALA SIEKIA TŪKSTANČIUS EURŲ 

Sigutė Limontaitė, www.DELFI.lt, 2023 m. sausio 30 d. 

TN: tn,  

 

Lietuvoje gausu daugiabučių namų, kurių vamzdynų sistemos – nekeistos nuo 

pastatymo dienos. Kai kuriuose tebeeksplotuojami vamzdžiai – senesni už Lietuvos 

nepriklausomybę, tad jų trūkimų pasitaiko vis dažniau. Draudikų statistika rodo, kad 

norinčių apsaugoti savo turtą skaičius kyla, deja, daugelis vandens sukeltų turto žalų įvyksta 

būtent dėl trūkusių vamzdžių.  

Nors valstybė jau kurį laiką skiria finansavimą daugiabučių vamzdynų atnaujimui, 

specialistai sako, kad esamę linkę laukti paskutinės minutės arba rimtos avarijos. Dalis gyventojų 

vis dar mano, kad vamzdynų keitimas – ilgas ir  inkle  procesas, todėl jį pradėti nesivargina tol, 

kol nėra būtina. 

Užliejimo žala siekia tūkstančius 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad 

norint žinoti, kokia vamzdyno būklė, reikia surinkti informaciją. Už tai atsakingi namo 

administratoriai, kurie arba tikrina patys, arba samdo prižiūrėtoją. Būtina laiku hidrauliškai 

patikrinti, ar vamzdynai dar patvarūs bei patikimi. Taip pat laiku juos praplauti, nelaikyti per didelio 

slėgio, „nuorinti“, užpildyti tinkamu vandeniu. „Neišvengiamai vamzdynai sensta, ypač įrengti 

sovietmečiu, kai vamzdžių metalas ne visada buvo kokybiškas. Naujose sistemose dažniau 

naudojami plastikiniai vamzdžiai, kurie ilgaamžiškesni ir atsparūs korozijai. Senų vamzdžių 

stiprumas silpsta, sienelių storis plonėja. Tam  inkl jautrūs karšto vandens vamzdynai, kuriais 

cirkuliuoja gana „agresyvus“ vanduo. Trūkę vamzdžiai sukelia  inkle  ir pačiam butui, kuriame 

taip nutinka, ir žemiau jo gyvenantiems žmonėms. Vanduo sugadina ir sienas, ir baldus – viską, ką 

paliečia“, – aiškino V. Lukoševičius. 

 Valdas Lukoševičius 

Draudimo įmonės BTA duomenys rodo, kad turto žalų, kurias sukėlė vanduo, skaičius auga 

vidutiniškai po 10 proc.  inkle. Dažniausia tokių įvykių priežastis yra būtent vandentiekio 

vamzdžių avarijos. „Pats vamzdžio remontas nebūna itin  inkle , nes avarija būna viename jo 

taške. Daug daugiau kainuoja pasekmės. Užliejimo vidutinė žala yra iki 1000 eurų. Bet esame 

administravę ir 70000 eurų siekiančius vandens padarytus nuostolius“, – sako BTA Turto žalų 

reguliavimo skyriaus vadovas Mindaugas Ratkevičius. Jis pridūrė, kad sezoniškumo tendencija 

šioms avarijoms nepastebima. Tokie įvykiai nutinka ištisus metus ir tikrai dažnai. Apie trečdalį visų 

registruojamų gyventojų turto draudžiamųjų įvykių sudaro būtent vandens padaryti nuostoliai. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos katedros vedėjas Artur 

Rogoža pastebėjo, kad dar viena senų vamzdynų daroma žala – vandens nuostoliai per nedidelius 

vamzdyno nesandarumus. Nors tai nėra didžiausia problema, tačiau augant kainoms toks 

pratekėjimas gali sudaryti ženklią pinigų sumą. 

Atnaujinimui – parama iki 80 proc. 

Senų pastatų turime tikrai daug ir ne visi skuba renovuoti vamzdynus. Ne tik dėl pinigų, bet 

ir dėl nepatogumo, nes ėjimo į kiekvieną butą ir prietaisų keitimo nenori nei gyventojai, nei 

administratoriai. Aplinkos ministerija įsteigė paramą mažosios renovacijos projektams, į kurių 

apimtį įtraukė vamzdynų keitimą. Anot V. Lukoševičiaus, dažniausiai daugiabučiuose trūkinėja 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/projektai/sutaupyk/taupymo-aktualijos/dazname-daugiabutyje-galima-rasti-tiksincia-bomba-apie-kuria-nesusimastome-zala-siekia-tukstancius-euru.d?id=92382919
https://g.delfi.lt/images/pix/valdas-lukosevicius-91800767.jpg
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karšto vandens „gyvatukai“, tad turint tokią patirtį reikėtų susimąstyti apie vamzdyno renovaciją. 

APVA skiria 80 proc. Kompensaciją, kuri yra  inkl gera paskata pakeisti vamzdžius šiuolaikiniais. 

A. Rogoža patikslino paramos vamzdynų atnaujinimui skyrimą: „Valstybės parama skiriama 

tuomet, kai vamzdynų keitimas yra susijęs energijos efektyvumo didinimu. Nuo 2022 m. liepos 28 

d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) priima paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo 

ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Jei paramos gavėjai yra gyventojai, parama siekia 80 

proc. Išlaidų, o jei paramos gavėjas šilumos tiekimo įmonė (šilumos punkto nuosavybė yra ne 

gyventojų) – 50 proc. (jei daugiabutis Vilniaus apskrityje), ir 60 proc. (kituose Lietuvos 

miestuose)“. 

Naudojantis šia parama iš pradžių tvarkomas šilumos punktas, jį reikia automatizuoti, kad 

būtų patogiai valdomas ir taupytų šilumos energiją. Po šių darbų laukia stovo balansavimas. Jei tai 

jau padaryta, galima keisti vamzdynus ir, norint – įrengti termostatinius ventilius ant šildymo 

prietaisų. 

„Atnaujinimą gaunant paramą galima daryti ir blokais, tam tikromis sekcijomis ar 

laiptinėmis, jeigu susitaria patys gyventojai. Svarbu, kad pritartų dauguma gyventojų. 

Administratorius renka vamzdynų priežiūros mokestį. Jeigu vamzdis plyšta, jį remontuoti reikia iš 

sukauptų namo lėšų. Tačiau tai nėra sisteminė rekonstrukcija, o tik lopymas. Keičiant  ink 

vamzdyną didžiąją dalį išlaidų kompensuoja valstybė“, – paaiškino LŠTA prezidentas, paklaustas, 

už kuriuos darbus gyventojams reikia mokėti iš kaupiamųjų lėšų. 

Vamzdžiai pakeičiami greitai 

Lietuvos įstatymai nenumato periodinio daugiabučių vamzdynų keitimo, mat pačių 

vamzdžių eksploatacijos trukmė –  inkl skirtinga. Tai reiškia, kad neįmanoma pasakyti, po kelerių 

metų jie ims trūkinėti. Tad negalima nustatyti ir prievolės, kas kiek laiko būtina keisti vamzdžius. 

Tai priklauso nuo daugybės faktorių, pavyzdžiui, slėgio, vandens cirkuliavimo, vamzdžių išplovimo 

kruopštumo, paties metalo kokybė. 

Anot A. Rogožos, tai, kas susiję su šildymo ir karšto vandens vamzdynais yra aprašyta 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše, tačiau jame periodinio šių 

vamzdynų atnaujinimo nenumatyta – tik pagal poreikį. O tai reiškia, kad vamzdynų keitimas arba 

nesandarumų šalinimas atliekamas korekcinės priežiūros arba avarijų šalinimo metu. 

Gyventojai, nusprendę atnaujinti vandens cirkuliavimo sistemą name, neretai svarsto ir apie 

vamzdžių garantinį laikotarpį, tačiau tiksliai jį nurodyti gali tik gamintojai. Tiesa, statybos įstatymas 

reglamentuoja, kad trumpiausias garantinis laikotarpis turi būti 10 metų. Žinoma, garantija 

suteikiama idealioms sąlygoms, kuomet vamzdžiai eksploatuojami būtent taip, kaip nurodo 

gamintojas. Jei šios sąlygos išlaikomos, vamzdžiai gali tarnauti ir 50 metų. 

V. Lukoševičius pastebi, kad didelės gyventojų baimės akys dėl vamzdžių keitimo trukmės 

ir kainos dažnai yra nepagrįstos. Mat, atnaujinimo darbai netrunka  inkl ilgai, o didžiąją jų kainos 

dalį gali kompensuoti valstybė: „Sunkiausia – susitarti su visais gyventojais, kad tuo metu visuose 

butuose kas nors bus ir  inkl įleisti darbininkus. Tai padarius darbai trunka keletą dienų. Jie 

atliekami ne šildymo sezono metu, tik keletą dienų nebūna karšto vandens. Dabar renovacijai 

nebėra būtinas 100 proc. Gyventojų pritarimas, todėl net ir nebalsavę ar nepritariantys yra priversti 

dalyvauti, nes tvarkoma kolektyvinio šildymo  inkle . Vandens stovai nėra asmeninė nuosavybė, 

o bendra, viso namo, todėl bendradarbiavimas – būtinas“. 

Kada draudimas nekompensuoja žalos 

Galvodami apie savo ir kaimynų turtą lietuviai vis dažniau draudžia savo būstus bei bent 

finansiškai apsidraudžia nuo galimų nuostolių sau ir kitiems. Draudikų duomenimis, prieš keletą 

metų buvo apdraustas kas dešimtas būstas, dabar artėjama link dviejų trečdalių. Tam įtakos turi 

asmeninė arba aplinkinių patirtis, įvykiai,  ink finansiniais nuostoliais, dažnai ir prievolė apdrausti 

su paskola įsigytą būstą. 

Prieš draudžiant būstą gali kilti klausimų, kokias žalas, pridarytas trūkusio vamzdžio, 

apmoka draudimas, ar kompensuojami tik konkretaus buto, ar ir kaimynų patirti nuostoliai. M. 

Ratkevičius paaiškino, kas moka, jei dėl avarijos nukenčia kelių butų gyventojai, o kai kurie iš jų – 

neapsidraudę. 

https://www.delfi.lt/temos/draudimas
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 BTA Turto ir specialiųjų rizikų žalų reguliavimo skyriaus vadovas 

Mindaugas Ratkevičius 

Nuostolių atlyginimas priklauso nuo pasirinktų draudimo sąlygų. Svarbu žinoti, kad vienas 

iš turto draudimo porūšių yra civilinės atsakomybės draudimas, kuris atlygina kaimynams padarytą 

žalą. „Mūsų atlikti tyrimai byloja, kad lietuviai vertina gerus santykius su kaimynais ir jiems  inkl 

svarbu nepadaryti žalos aplinkiniams. Todėl civilinės atsakomybės draudimas yra dažnas 

pasirinkimas draudžiantis savo būstą. Patariame tinkamai įvertinti civilinės atsakomybės draudimo 

sumą. Juk trūkus vamzdžiui ir laiku nesuvaldžius situacijos, gali būti užlieti keli žemiau esantys 

butai. Ir žala gali būti net didesnė, nei tam butui, kuriame įvyko avarija. Įsivaizduokite, jūsų bute 

būtų pažeistos  inkle ist baldai, o žemiau esančiame – lubos, sienos, baldai ir grindys. Taigi, 

kalbant apie atsakingą kaimynystę, verta atkreipti dėmesį į draudimo sumas“, – kalbėjo BTA 

atstovas. 

Pašnekovas pridūrė, kad esant rimtam užliejimui, žemiau gyvenančių kaimynų būstas 

dažniausiai nukenčia labiau, nei gyventojo, pas kurį įvyko avarija. Daugelio namų pirmuose 

aukštuose įsikuria verslai, kuriems tokie įvykiai reiškia ne tik tiesioginius nuostolius, bet ir laikiną 

veiklos nutraukimą, negautas pajamas, turimų atsargų sugadinimą ir panašiai. „Patiems 

gyventojams visada tenka susimokėti, jeigu jie nėra apsidraudę. Jeigu dėl įvykio kalti kiti – žalą 

turės atlyginti jie arba jų draudimo  inkle i. Užliejimo rizika yra viena pagrindinių draudimo 

rizikų, kuri įeina praktiškai į visus draudimo variantus. Todėl turint galiojantį turto draudimą yra 

tiesiog ramiau, kadangi žinai, kad nuostoliai bus atlyginti“, –  ink M. Ratkevičius. 
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NUO KO PRADĖTI RENKANTIS IŠMANIUOSIUS NAMUS: ELEKTROS IR ŠILDYMO 

SĄSKAITOS MAŽĖS, JEI PRIETAISAI REGULIUOSIS PATYS 

Ernestas Naprys 2023 m. sausio 31 d. www.delfi.lt, 

 

TN: tn,  

 

Argi nebūtų šaunu, jei namai patys reguliuotų šildymą nakčia ir prisuktų jį išėjus į darbą, 

taip pat išjungtų elektros prietaisus, o viską įjungtų grįžtant? Apšvietimas vienoks būtų ryte ar 

dirbant, kitoks – vakare. Kad namai taptų išmanesni nereikia didelių investicijų, o be to, 2023-ieji 

žymi lūžį, kai viskam pakaks vienos pasirinktos programėlės ir bus galima atsikratyti  inkle i 

pultelių. 

Išmanieji namai nėra tik išmanus garsiakalbis, su kuriuo galima angliškai pasikalbėti. 

Vienas jutiklis praneš, jei netyčia užfiksuotas vandens nuotėkis, kitas – jei dūmai, radiatoriaus 

termostatas reguliuos norimą temperatūrą ir išjungs šildymą, jei atidaromas langas. Apšvietimas 

derinsis prie dienos ritmo ar netgi filmų žiūrėjimo įpročių. „Tai namai, kurie užmiega ir pabunda 

kartu su savo šeimininku. Namai, kurie veikia pagal šeimininko scenarijų. O iš technologinės pusės 

žiūrint – tai įrenginiai, apjungti į ekosistemą, arba keletas ekosistemų, apjungtos į vieną. Visų noras, 

pirmiausia, yra, kad namai kažką už tave darytų. Elementarus pavyzdys – įėjus į namus gali 

užsidegti šviesa, balso asistentas gali pasisveikinti ir pranešti tos dienos įvykius, informuoti apie 

orus“, – LOGIN.LT laidoje pasakojo „ACC Distribution“ prekių ženklų vystymo vadybininkas 

Egidijus Sabaitis. 

Jis išmaniųjų namų įrenginius skirstytų į tris grupes pagal jų funkcijas: vieni saugumui, kiti 

patogumui, treti dar padeda ir sutaupyti. Laidoje pateikė įvairiausių pavyzdžių, kaip galima 

pagerinti namus. 

Tačiau,  inkle  galimybių aibė, painiava taipogi didžiulė: vieni prietaisai nedera su kitais, 

reikia  inkle i programėlių ar pultelių, ką galima padaryti, kad išmanieji namai tikrai būtų 

išmanūs ir pakaktų vieno asistento? 

Nuo ko pradėti? 

E. Sabaitis siūlytų pradėti nuo aiškaus norų įvardijimo. Jei žinome, ko iš namų norime, 

tuomet lengviau patarti ir konsultantams. Mat jei norima tik vienos išmanios lemputės, ar vieno 

automatinio termostato, galbūt pakanka nusipirkti parduotuvėje ir susieti su telefonu. Bet norint 

plėsti išmaniuosius namus, kad vieni įrenginiai „šnekėtųsi“ su kitais, integruoti skirtingus daviklius, 

termostatus, ar kitus prietaisus, prireiks telktuvo, dar vadinamo „hub’o“. „Kad viskas veiktų 

sklandžiai, reikalinga centrinė  inkle , dar vadinama „hub’u“ arba centrale. <…> tai paprastai yra 

maža dėžutė, panašaus dydžio kaip „Apple TV“, kuris namuose gali būti ir nematomas – tiesiog jos 

funkcija yra tvarkingas duomenų apsikeitimas tarp visų įrenginių. Tai įrenginys, kuris supaprastina 

išmaniųjų namų valdymą ir tampa gerokai paprasčiau pasakyti „Alexai“, „Siri“ ar „Google“ 

asistentui atlikti vieną ar kitą veiksmą“, – paaiškina E. Sabaitis. 

 Išmanieji namų pagalbininkai gali padidinti patogumą ir padėti sutaupyti 

Bendra centralizuota  inkle  leis prie namų „Wi-Fi“ ar laidinio  inkle i jungti tik vieną 

prietaisą – pati „hub“, o ne kiekvieną lemputę atskirai. Tai taip pat reikštų, kad išmanieji prietaisai 

veiktų ir tuo atveju, jei būtų kokių  inkle i sutrikimų, nereikėtų atskiram prietaisui atskiros 

programėlės, jei gamintojai skiriasi. 

Tuomet – ekosistemos pasirinkimas. Kadangi telktuvas, arba „hub“, yra brangiausia 

išmaniųjų namų dalis, dažnai tai vartotojus ir priverčia suabejoti, ar jiems apskritai reikia sietis su 

http://www.delfi.lt/
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kažkuria ekosistema. „Kainos prasideda maždaug nuo 80 eurų ir kyla aukštyn, priklausomai nuo 

„hub’o“ funkcionalumo. Kuo labiau „hub’as“ atviras visiems gamintojams, automatiškai, ir jo kaina 

aukštesnė. Bet vėlgi, rinkdamiesi žinomų gamintojų produkciją, turėsite suderinamumą ir su naujais 

įrenginiais, naujais protokolais“, – sako E. Sabaitis. 

Jis rekomenduoja rinktis ekosistemas, kurios „susikalba“ standartizuotais protokolais, pvz., 

„ZigBee“, „Z-Wave“, kaip stabilią ir gerai veikiančią jis paminėjo ir „Apple Home Kit“ sistemą. 

 „Matter“ logotipu paženklinti prietaisai užtikrins suderinamumą tarp 

įvairiausių gamintojų ir platformų 

Gera naujiena šiemet – pagrindiniai gamintojai sutarė dėl bendro nemokamo namų 

automatizavimo standarto, kuris pavadintas „Matter“. Šį pavadinimą verta įsidėmėti ir rinktis tik 

šiuo ženklu pažymėtus gaminius – taip būsite tikri, kad įrenginiai derės tarpusavyje net jei yra 

 inkle i gamintojų. „Iš tikrųjų dabar visi vartotojai susiduria su ta pačia problema – yra gausybė 

programėlių, sunkiai suderinami vienų gamintojų produktai su kitais. Reikia iššvaistyti daug laiko, 

norint surasti, ką ir kaip įjungti, išjungti. Tai turime gerų žinių vartotojams. Nuo 2019 metų vyko 

„Apple“, „Google“, „Samsung“ ir kt. Eksperimentai, o 2022 m. pabaigoje pristatytas „Matter“ 

protokolas, kuris apjungs visus mūsų turimus įrenginius į vieną ekosistemą. Ką patarčiau 

vartotojams – dabar renkantis įrenginius ieškoti „Matter“ ženkliuko ant pakuotės, tai ir atsakys, ar 

ateityje jūsų įrenginys draugaus ir su „Siri“, ir su „Alexa“, ir su „Google“ asistentu“, – pabrėžė E. 

Sabaitis. 

Šildymą sureguliuos išmanus termostatas su temperatūros ir langų davikliais 

Jei namuose šildymas kolektorinis, pakanka nedidelių pakeitimų, kad oro temperatūra būtų 

reguliuojama automatiškai ir nebereikėtų „sukioti radiatoriaus rankenėlės“. „Bene pats 

paprasčiausias taupymo būdas, kurį galima ir savarankiškai įsidiegti, jei turite kolektorinį šildymą, – 

galima įsigyti ir pakeisti radiatoriaus termostatus į išmanius, mobilios programėlės pagalba nustatyti 

norimus tvarkaraščius, kada  inkle  turėtų veikti ar neveikti“, – pasakojo ekspertas. 

Temperatūros jutiklis gali būti ir pačiame termostate, tačiau geriau, jei atskiras daviklis 

įrengiamas kitoje namų vietoje, pagal kurią norima reguliuoti temperatūrą. „Dar vienas iš labiausiai 

pasiteisinusių įrenginių yra langų – durų daviklis. Paaiškinsiu, kodėl. Pavyzdžiui, jūs atidarėte langą 

–  inkle  nustatyta taip, kad jūsų šildymas tuo metu išsijungia. Tai reiškia jūs šilumos neleidžiate į 

lauką“, – dėstė E. Sabaitis. 

Paprasčiausi termostatai gali kainuoti ir keliolika eurų, tačiau E. Sabaitis jų 

nerekomenduotų. „Kaina  inkl priklauso nuo ekosistemos, kurią pasirenkame. Šiuo atveju galioja 

taisyklė, kad skūpus moka du kartus. Tai yra, galima nusipirkti termostatą už 16 eurų, bet valdybas 

bus tik per „Bluetooth“. Tai reiškia, kol esi šalia radiatoriaus – jį valdote, jei paliekate namus – 

nebegalite jo valdyti ir nustatyti temperatūros. Kartelė yra nuo  inkl žemos kainos iki  inkl 

aukštos. Pavyzdžiui, jei termostatas yra diegiamas į ekosistemą, jo kainos prasideda nuo 50 eurų“, – 

pastebėjo E. Sabaitis ir siūlė neapsiriboti prietaisais, palaikančiais tik „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ 

sąsajas. 

Apšvietimas – ir taupymui, ir komfortui 

Dabar pardavėjai apšvietimui siūlo išmaniąsias lemputes, kurios gali keisti ne tik ryškumą, 

šviesos šiltumą, bet ir apskritai spalvą. Dar jos spalvos gali keisti priklausomai nuo muzikos ar 

žiūrimo filmo. E. Sabaičio nuomone, apšvietimo keitimas apsimoka. „Aš pats gyvenu bute, ir 

apšvietimo  inkle  atsipirko greičiausiai. Visų pirma – tai patogumas. Ryte atsibundi palaipsniui 

ryškėjant šviesai, be jokių sukrėtumų, be žadintuvo, be garsų. Antra funkcija – susiejus su judesio 

davikliu, apšvietimas gali užsidegti tik toje zonoje, kurioje esi. Jei palieki tą zoną, apšvietimas 

išsijungia. Tai automatiškai taupo mums pinigus. Labai patogu apšvietimas žiūrint kiną – tai sukuria 

kitokią atmosferą, į kurią tu įsijauti“, – kalbėjo E. Sabaitis. 

https://www.delfi.lt/login/tag.php?tag=bluetooth
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Apšvietimas gali būti ir integruojamas, ir atskiras – priklausomai nuo kiekvieno poreikio. 

„Vienas paprasčiausių dalykų yra lempučių pakeitimas. Keičiant lemputes mums reikia žinoti, kaip 

norėsime apšvietimą valdyti:  inkle i asistentu, ar pulteliu, ar palikti standartinį valdymą 

jungikliais“, – pažymėjo „ACC Distribution“ ekspertas. 

 Išmanieji namų pagalbininkai gali padidinti patogumą ir padėti sutaupyti 

Jis pademonstravo ir išmaniuosius jungiklius, kuriuos galima įrengti bet kur nepriklausomai 

nuo elektros instaliacijos. Ir jų mygtukai gali vykdyti įvairias funkcijas, ne tik įjungti ar išjungti. 

„Klavišai programuojami pagal jūsų norimą scenarijų: tarkime, vienas paspaudimas gali įjungti 

vieną apšvietimo sceną. Jei jūs dirbate namuose – jums reikalingas kuo baltesnis apšvietimas, tai 

galite tokį apšvietimą susieti su jungikliu. Jei vakare norite jaukios atmosferos,  inkle šviesa 

blyksėtų lyg žvakė, galima nustatyti tokią sceną. Aš asmeniškai naudoju „Philips Hue“ sistemą, tai 

apšvietimo sistemų lyderis – veikia stabiliai ir gamintojas palaiko naujomis funkcijomis“, – 

pasakojo E. Sabaitis. 

Jis pademostravo ir judesio daviklį, kuris taip pat gali matuoti ir temperatūrą, ir apšviestumą 

– pvz., pakelti langų automatinius roletus, jei trūksta namuose šviesos. 

Elektrai valdyti – nuo ventiliatorių iki orkaitės išjungimo 

Pasak E. Sabaičio, visus elektrinius prietaisus galima automatizuoti, net jei patys jie nėra 

išmanūs – tam galima panaudoti išmaniuosius kištukus ir taip susieti su išmaniųjų namų 

ekosistema. „Galima sudaryti scenarijų, kuriuo vadovaujantis prietaisai tuėtų veikti. Kokiam 

drėgnumui esant turėtų įsijungti rekuperatorius, ar, pavyzdžiui, kada turėtų įsijungti oro valytuvas. 

Visa tai tikrai įgyvendinama“, – kalbėjo ekspertas. 

Anot jo, paprastai žmonės nori, kad prietaisai, apšvietimas nebūtų įjungti nakties metu, ar 

išėjus, išvykus – išmanieji kištukai tą padaro automatiškai, nustačius tam tikrus scenarijus. „Kištukų 

kaina prasideda nuo 15 eurų, jei jis turės dar ir energijos matavimo funkciją, gali būti 1-2 Eur 

brangesnis. Vėlgi, į ekosistemą jungiamas kištukas gali kainuoti ir 20, ir 40 eurų“, – skaičiavo 

pašnekovas. 

Jis pademonstravo, kad prie namų įėjimo gali būti įtaisytas atskiras prietaisas – arba išmanus 

ekranas su informacija, ar tiesiog nuotraukų rėmelis, kuris reaguoja į gestus ir įjungia vieną ar kitą 

scenarijų namams. „Šis ekranas atlieka aibę funkcijų ir valdomas gestais – galima užprogramuoti, 

nustatyti iki 12 skirtingų scenarijų, priklausomai nuo rankos gesto: aukštyn, ženyn, į šonus, sukant 

ratu, ir pan. Tai ištiesų nuotraukų rėmelis, čia galima įdėti savo nuotrauką, įrenginį pakambinti ant 

sienos. Ir elementarus pavyzdys – tai gali būti signalizacijos įjungimas, išjungimas. Nėra jokių 

mygtukų, pultelių, tiesiog pabraukėte ranka, signalizacija įsijungė. Lygiai taip pat kitas gestas gali 

išjungti  ink namų elektroniką ar apšvietimą“, – paaiškina E. Sabaitis. 

Saugumui: nuo kamerų iki daviklių 

Siekiant padidinti namų saugumą, taipogi praverčia išmanieji prietaisai. „Kameros yra 

vienos populiariausių sistemų, kurias dažnu atveju vartotojas gali įsidiegti pats. Aš čia rankose turiu 

vadinamąjį „interkomą“ – tai prietaisas, skirtas pasitikti svečią. Juo galima kalbėtis, taip pat valdyti 

durų ar vartų atidarymą. Vienas iš apsaugos sistemos veikimo  inkle  yra praėjimo kontrolė, 

toliau – durų, langų judesio jutikliai“, – pasakojo ekspertas. 

Dūmų jutiklis ar vandens užliejimo jutiklis, jei yra išmanus, gali iškviesti saugos tarnybą, 

prieš tai informavęs apie situaciją pranešimu išmaniąjame  inkle is. Tačiau ar prie  inkle i 

prijungtas šaldytuvas pats nėra papildoma grėsmė, masinanti programišius? „Aš patarčiau rinktis 

žinomų gamintojų sistemas, tuomet nebus grėsmių namams ir jų saugumui. Visų pirma, žinomų 

gamintojų ekosistemos naudoja AES šifravimą, tokį patį šifravimą naudoja ir bankai, atliekant 

bankines operacijas“, – kalbėjo pašnekovas. 

Jis apibendrino, kad namai yra išmanūs yra tuomet, kai jie automatizuoti ir veikia pagal 

šeimininko norus. Į išmaniuosius namus galima įjungti viską: kavos  inkle is, kondicionierius, 
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drėkintuvus ar kvapų difuzorius. O šiemet populiarėjantis „Matter“ protokolas leistų viską valdyti 

viena programėle ar  inkle . „Rekomenduoju pasidaryti norų sąrašą, pasitarti su instaliuotojais, 

pradėti nuo ekosistemos – bet ne iš karto visos, bet nuo būtiniausių dalykų: sauguams, apšvietimas, 

taupymo dalykai, pvz., šildymas ar vėdinimas. Laikui bėgant, turėdami gerą pagrindą, galėsite 

sistemą plėsti iki jūsų fantazijos ribų“, – apibendrino E. Sabaitis. 

Visą pokalbį galite peržiūrėti LOGIN.LT laidos vaizdo įraše. 
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IS-988/713-IV-7 priedas 

 

 
ŠILDYMO KAINOMS TOLIAU KANDŽIOJANT PINIGINES, PAŽĖRĖ PAPRASTŲ 

BŪDŲ SUTAUPYTI: PAŽVELKITE Į SAVO KAMBARĮ, GAL IRGI DAROTE ŠIAS 

KLAIDAS 

Justina Asakavičiūtė 2023 m. vasario 2 d. www.delfi.lt,  

TN: tn,  

 

Prieš kurį laiką lietuvius pasiekė dar viena džiugesio nenešanti žinia – dujų kaina vėl kyla, o 

tai reiškia, kad namuose įsirengus dujinį šildymą pinigines teks atverti dar plačiau. Kol energijos 

kainos kopia aukštyn ir vieni tautiečiai pratinasi prie vėsesnės kambario temperatūros, kiti neslepia 

– karšta pasidaro tada, kai pamatai sąskaitą už šildymą. Vienok, sutaupyti ir kartu nešalti savuose 

namuose tikrai galima. Įsirengiantiems būstą naujai verta atkreipti dėmesį į keletą aspektų, o jau 

gyvenantiems savo namuose ir galintiems sau leisti tik minimalius interjero pakeitimus – yra visa 

eilė, regis, smulkmenų, bet padedančių apčiuopiamai sutaupyti. 

Grindinis šildymas ar radiatoriai? Skirtumas – akivaizdus 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) duomenimis, pro sienas prarandame apie 35 

proc. Namų šilumos, pro langus – 37 proc., stogą – 15 proc., o pro rūsio perdangą – 13 proc 

šilumos. Taigi, akivaizdu, kad fokusas sienoms ir langams turi būti didžiulis jau įrengiant namus. 

LŠTA duomenimis, Lietuvoje esantys pavyzdžiai rodo, kad, įvykdę kompleksinę pastato 

renovaciją, gyventojai sutaupo nuo 40 iki 60, atskirais atvejais net iki 72 proc. Šilumos, o atlikus 

mažąją renovaciją galima sutaupyti iki 25 proc. Šilumos. 

Šilumos taupymo prasme aptinkamas skirtumas ir renkantis tarp radiatorių ar grindinio 

šildymo. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pastatų energetikos katedros docentės dr. 

Violetos Misevičiūtės teigimu, būtent pastarasis turi ženklų pranašumą: „Šildomos grindys lyginant 

su sieniniais radiatoriais šilumos taupymo prasme yra pranašesnės, nes yra galimybė taupyti  inkle 

mažinant šilumnešio temperatūrą, kuri gali būti žemesnė nei reikiama tiekti į radiatorius. Grindinio 

šildymo atveju šiluma yra akumuliuojama grindų konstrukcijoje, perduodama patalpai šilumos 

laidumo, spinduliavimo ir konvekcijos būdais, todėl šiluma tolygiai pasiskirsto visoje patalpoje, o 

sušilęs oras kyla aukštyn taip cirkuliuodamas po patalpą. Be to, toks pats komforto lygis 

pasiekiamas, kai grindimis šildomoje patalpoje temperatūra yra apie 2 °C žemesnė nei radiatoriais 

šildomoje patalpoje. Atsižvelgiant į tai grindiniam šildymui reikia mažiau energijos, taikant šį 

šildymą galima sutaupyti nuo 5 iki 25 proc. Energijos lyginant su radiatorinio šildymo  inkle “, – 

komentuoja  inkle ist. 

Visgi dr. V. Misevičiūtė priduria, kad grindinio šildymo  inkle  yra inertiška, todėl jos 

reguliavimas nėra toks tikslus kaip radiatorių – reikiama temperatūra patalpose keičiantis lauko oro 

temperatūroms pasiekiama su tam tikru atsilikimu laike. 

Labiausiai pinigus taupanti lango uždanga: roletai, romanetės ar užuolaidos 

Jei jau gyvenate namuose su radiatoriais, svarbu tinkamai su jais elgtis: LŠTA pataria už 

radiatorių įrengti  inkle atspindinčius ekranus, kurie atspindi iki 90 % infraraudonųjų spindulių ir 

lemia patalpos oro temperatūros padidėjimą 1–2ºC. Be to, pritvirtinus lentyną virš radiatoriaus, šilto 

oro srautas nukryps į kambario vidų, užuot kilęs tiesiai iki lubų. Itin svarbu nepamiršti reguliariai 

nuvalyti dulkių nuo radiatorių – dulkės mažina šilumos atidavimą aplinkai. 

Dar vienas svarbus interjero sprendimas – tinkamos užuolaidos ar kiti lango dangalai: dr. V. 

Misevičiūtės teigimu, romanetės yra vieni geriausių  inkle sulaikančių uždangalų, nes jose nėra 

skersinių. „Romanetės,  inkle  tinkamo ilgio užuolaidos, atlieka šilumos saugojimo patalpoje 

funkciją, o nuleisti roletai tarnauja kaip šilumos izoliacinis sluoksnis. Žaliuzės, kurios yra dažniau 

https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-toliau-kandziojant-pinigines-pazere-paprastu-budu-sutaupyti-pazvelkite-i-savo-kambari-gal-irgi-darote-sias-klaidas.d?id=92426669
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-toliau-kandziojant-pinigines-pazere-paprastu-budu-sutaupyti-pazvelkite-i-savo-kambari-gal-irgi-darote-sias-klaidas.d?id=92426669
https://www.delfi.lt/temos/lsta
https://www.delfi.lt/temos/vgtu
https://www.delfi.lt/temos/violeta-miseviciute
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tiriamos kaip šešėliavimo (arba apsaugos nuo saulės) priemonė, gali atspindėti  inkle, konvekcijos 

būdu perduodamą nuo šildymo prietaiso patalpos orui, ir tokiu būdu sumažinti šilumos srautą per 

langą. Tyrimai rodo, kad roletai yra viena iš trijų efektyviausių langų uždangų, padedančių išlaikyti 

 inkle žiemą. Roletais uždengti langai sutaupo apie 23 proc. Daugiau šilumos prarandamos per 

langą lyginant su langais be jokios uždangos“, – vardina pašnekovė. 

IKEA Lietuva Interjero dizaino skyriaus vadovės Eimantės Nemanės teigimu, vakare 

užtraukus užuolaidas, šilumos nuostoliai pro langus gali sumažėti maždaug 10 proc. Storesnio 

audinio užuolaidos apsaugo nuo skersvėjų, tačiau būtina įsitikinti, kad jos yra tinkamo ilgio, 

neuždengia radiatorių. „Neuždenkite radiatorių užuolaidomis. Tada šiltas oras pateks į kambarį, o 

ne kils į viršų šaltu lango paviršiumi. Naktį reikėtų elgtis atvirkščiai – nuleisti žaliuzes ir užtraukti 

užuolaidas, kad šios taptų papildomu barjeru, neleidžiančio šilumai sklisti į lauką“, – antrina LŠTA 

atstovai. 

Namus vėdinti būtina, bet kaip tai daryti teisingai? Pamirškite populiarųjį 

mikroventiliacijos būdą 

Net šalčiausiu metų laiku vėdinti namus – būtina, tačiau svarbu žinoti, kaip tinkamai tai 

daryti, kad oras kambaryje tikrai atsišviežintų, tačiau ne jūsų piniginės sąskaita: „Patalpas vėdinkite 

kelis kartus per dieną visiškai atidarę langus ir sudarę trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai 

išvėdintų patalpą, padėtų išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Geriau vėdinti intensyviai, bet 

trumpai, negu vėdinti ilgą laiką“, – pataria LŠTA atstovai. 

Itin populiarus kambario vėdinimas atveriant viršutinę lango dalį, sako dr. V. Misevičiūtė , 

iš  inkle  neužtikrina reikalingos oro apykaitos orui patalpoje pasikeisti, o tuo pačiu pagerinti oro 

kokybę joje. Taigi, rekomenduojama bent kelis kartus per dieną bent 15 minučių atidaryti langus, 

norint pravėdinti greitai – atverti langą plačiai ir palikus patalpą kelioms minutėms, grįžti į 

išvėdintą. „Nevėdinant ar vėdinant patalpas netinkamai gresia perteklinės drėgmės lemiamos 

pasekmės – rasojantys langai, pelėsių, grybelių ant pastato atitvarų formavimasis, palanki terpė 

plisti bakterijoms, virusams, sveikatos problemos. Be to, patalpos vėdinimas žiemą panaudojant 

lango „mikroventiliacijos“ atvėrimo padėtį yra žalingas pačiam langui, nes ant tarpiklių 

besikondensuojanti oro drėgmė užšąla, tarpiklis varstant langą dėvisi, ir po tam tikro laiko langas 

 inkle i savo pirminį sandarumą“, – perspėja Pastatų energetikos katedros  inkle. 

Peržiūrėkite, kur stovi jūsų baldai ir ar nedarote dviejų brangiai kainuojančių klaidų 

Netinkamoje vietoje pastatyta komoda? Tikrai gali būti. Būtent didelių gabaritų baldus 

LŠTA pataria statyti prie išorinių sienų – taip sudarysite papildomą sienų šilumos izoliaciją. Be to, 

patariama prieškambario, laiptinės ir kitų šaltų patalpų duris laikyti uždarytas. Visgi, pastatuose, 

ypač senesniuose, tarp durų ir grindų neretai galima plika akimi pamatyti tarpą, o tai – irgi puiki 

landa patalpos šilumai išeiti, tad pasistenkite jį uždengti specialia tarpine slenksčiams. Patalpose, 

ypač tose, po kuriomis yra šaltas plotas, tarkime bute pirmame aukšte, kone būtinu atributu tampa 

kilimas, neleidžiantis buto šilumai patekti į šaltą rūsį ar pan. 

Interjero dizaino ekspertės E. Nemanės manymu, apsisaugoti nuo pro laukujes duris 

įeinančio šaltuko padės ir dar vienas nebrangus sprendimas – širma: „Yra keletas būdų, kaip 

apsisaugoti nuo skersvėjų. Pavyzdžiui, prie įėjimo durų galima pakabinti „skersvėjų gaudyklę“: 

storas audinys priešais duris blokuoja skersvėjį ir padeda išlaikyti  inkle viduje“, – pataria 

pašnekovė. 

Net kai kurie, regis su šiluma namuose nesusiję, įpročiai, vis dėlto turi įtakos: LŠTA 

pažymi, jog ventiliatorių virš viryklės derėtų naudoti tik gaminant valgį, nes šis ištraukia  inkle, o 

ant radiatorių džiovinti skalbinių taip pat nepataria, mat garinimas yra daug šilumos reikalaujantis 

procesas. 

Patalynės, antklodės ir net čiužinio pasirinkimas lems, ar šalsite miegamajame 

E. Nemanė taip pat dalinasi patarimais, kaip nesušalti miegamajame, kur pasirinkus 

teisingas interjero detales net žemesnė oro temperatūra kambaryje netaps problema. Anot 

pašnekovės, 80 proc. Kūno šilumos pasišalina pro antklodę, tad praverstų stora šilta antklodė su 

daug užpildo ir, dėl visa ko, jaukus apklotas. Ant antklodės įprastai nurodomas jos šiltumo lygis. 

https://www.delfi.lt/temos/ikea
https://www.delfi.lt/temos/eimante-nemane
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Gali būti, kad išsimiegosite geriau, jei turėsite ne vieną antklodę – taip galėsite lengvai ir greitai 

reguliuoti kūno temperatūrą, naktį vieną sluoksnį pridėdami arba nuimdami. 

Ne mažiau svarbus ir tinkamos patalynės pasirinkimas: „Yra daug audinių rūšių, iš kurių 

pasiūti patalynės užvalkalai leidžia išsimiegoti patogiai, neperkaistant ir nesušalant. Pavyzdžiui, 

medvilnė, viskozė ir lajocelis pašalina nuo kūno drėgmę ir padeda palaikyti tolygią temperatūrą, o 

linas puikiai „kvėpuoja“ ir pasižymi dideliu šilumos laidumu, todėl žiemą sušildo, o vasarą vėsina“, 

– pažymi E. Nemanė. 

Galiausiai, anot pašnekovės, šilumos išsaugojimo prasme, svarbų vaidmenį vaidina ir 

tinkamo lovos čiužinio pasirinkimas: spyruokliniai čiužiniai gerai praleidžia orą, tad miegodami ant 

jų nesukaisite. Tačiau jei naktį jums amžinai šalta, verčiau rinkitės čiužinį iš putų poliuretano, nes ši 

medžiaga  inkle išlaiko geriau. 

Pabaigai, nepamirškite nemokamo šilumos šaltinio – saulės: leiskite saulės šviesai patekti į 

namus, atidenkite langus, o saulės prišildytuose kambariuose atidarykite duris ir leiskite šilumai 

pasklisti į vėsesnes būsto vietas. 

 

 
 

https://www.delfi.lt/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-988/713-V-1 priedas 
 

Energetikos ir technikos muziejaus INFO. Renginiai: Elektrinei – 120, muziejui – 20 | Gimtadienio 

renginius pažymės Tesla opera 

 
From: Gintarė Urniežė <gintare@etm.lt>  

Sent: Wednesday, February 1, 2023 6:01 PM 

To: Gintarė Urniežė <gintare@etm.lt> 

Subject: Elektrinei – 120, muziejui – 20 | Gimtadienio renginius pažymės Tesla opera 

 

Laba diena, 

Šiemet Vilnius mini 700 metų jubiliejų, o pirmoji Vilniaus elektrinė – 120, Energetikos Ir technikos 

muziejus – 20 veiklos metų. Parengėme tokią savaitės renginių  inkle , kad vasario 14–18 d. negalėsite 

mūsų aplenkti: 

• „Happyendless. Tesla Opera“ koncertas žaibais; 

https://www.youtube.com/watch?v=JqfUtgvsm7o&t=5s ; 

• Kylančios žvaigždės Monikaze pasirodymas „Laws of Tesla“; 

• „Scanoramos“ filmo „De Humani Corporis Fabrica“ premjera, kino seanso metu galėsite 

pasiklausyti savo smegenų muzikos su menininke Aiste Noreikaite; 

https://scanorama.lt/lt/edition/2022/films/de-humani-corporis-fabrica ; 

• ETM mokslo mugė; 

• „Baltų lankų“ knygų mugė ir dovanos; 

• „Open Tesla“ – Teslomis muzikuos garso menininkai; 

• Nemokamas muziejaus ir Virsmo salės lankymas, edukacijos, ekskursija ant ETM stogo su karštais 

gėrimais; 

• Aktorių, atlikėjų, šiuolaikinio cirko artistų performansas ant senųjų katilų „Socialinės jungtys“; 

• Vilnius 700 paroda „Salve, Vilnius“; 

• Ir dar daug prasmingų veiklų visą savaitę. Pilna programa – etm.lt/etm120 

Kviečiame švęsti kartu su mumis! 

 

mailto:gintare@etm.lt
mailto:gintare@etm.lt
https://www.youtube.com/watch?v=JQfUtgvsm7o&t=5s
https://scanorama.lt/lt/edition/2022/films/de-humani-corporis-fabrica
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IS-988/713-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. Vokietijos AGFW seminaro „Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir 

transformacijos – nuo planų prie darbų“ apžvalga 

TN: tn,  

 

Sausio 25-26 dienomis vyko Vokietijos šilumos, vėsumos ir kogeneracijos energijos 

efektyvumo asociacijos (AGFW) organizuotas nuotolinis seminaras, skirtas Centralizuoto šilumos 

tiekimo (CŠT) sistemų vystymui. Kadangi LŠTA yra AGFW tarptautinis narys, todėl turėjome 

galimybę dalyvauti renginyje, kuris gali būti aktualus ir Lietuvos politikams bei valdininkams, 

atsakingiems už miestų šildymo planavimą bei organizavimą. 

2022 rugsėjo mėnesį federalinė Ūkio ir klimato apsaugos ministerija gavo didelį vyriausybės 

finansavimą iškeltų užduočių vykdymui, kuris paskirstomas atskiriems projektams ir objektams. 

Miestai ir gyvenvietės įpareigojamos atlikti savo šilumos ūkių rekonstrukcijos planavimą ir šilumos 

tiekimo sistemų projektavimą. Turi būti siekiama dekarbonizuoti šilumos gamybą (sumažinti CO2 

emisiją), pasiekti neutralumą klimatui, plačiau naudoti šilumos siurblius, kogeneraciją. Šalia šių 

temų pabrėžiama užduotis plačiau panaudoti atliekinę šilumą (išsiskyrusią kituose gamybos 

procesuose) ir kitas inovatyvias technologijas. Šilumos siurbliai  skatinami naudoti ne tik mažo 

galingumo (atskiruose objektuose), bet ir didelio galingumo (gaminant šilumą ištisiems miestų 

rajonams). Tikslas yra centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų neutralumas klimatui. 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kiekis bendroje energetikos sistemoje turi didėti.  

Pridedama vebinaro santrauka ir skaidrės.  

Daugiau informacijos taip pat rasite: https://lsta.lt/aktualijos/agfw-info-day/ 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji  inkle ist 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 

Vokietijos AGFW seminaro „Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir transformacijos – nuo planų 

prie darbų“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

988/713-V-2-1 priedas 2023-02-06.pdf). 
 

https://lsta.lt/aktualijos/agfw-seminaro-centralizuotai-tiekiamos-silumos-pletra-ir-transformacijos-nuo-planu-prie-darbu-santrauka/
https://lsta.lt/aktualijos/agfw-info-day/
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/agfw-seminaro-centralizuotai-tiekiamos-silumos-pletra-ir-transformacijos-nuo-planu-prie-darbu-santrauka/
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IS-988/713-V-3 priedas 
 

LŠTA INFO. 2023-02-08 pasitarimas VERT dėl investicijų dedamosios taikymo kriterijų 

 

LŠTA kelis kartus raštu kreipėsi į VERT dėl CŠT įmonių neišvengiamai patiriamų sąnaudų, 

kurios nepatenka į reguliuojamą veiklą ar joje yra ribojamos ir dėl to susiklostė sudėtinga finansinė 

padėtis (pridedama). Taip pat organizavo kelis pasitarimus dėl naujų investicijų įsisavinimo CŠT 

sektoriuje (pvz., VERT‘oje, išvykstamasis pasitarimas Utenoje, nuotolinis susitikimas su VERT ir 

bankų atstovais ir t.t.).  

Įvertinus LŠTA pateiktą informaciją, VERT vasario 8 d. (trečiadienį) 9.00 val. 

Organizuoja pasitarimą dėl investicijų dedamosios taikymo kriterijų. 

 

Maloniai kviečiame prisijungti su žemiau pateikta nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 358 306 579 326  

Passcode: 9ZGHaP  

Download Teams | Join on the web 

Or call in (audio only)  

+370 5 204 9422,,201190734#   Lithuania, Vilnius  

Phone Conference ID: 201 190 734#  

Find a local number | Reset PIN  

 
Kilus problemoms prisijungiant prašome kreiptis el. Paštu itpagalba@vert.lt  

Learn More | Meeting options  

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM2MDM2NmYtNWVkOC00YTVlLWFmZmYtNThhZjg4MjI2OWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d85af225-6a85-44fb-a1ae-a0ed1e911eec%22%2c%22Oid%22%3a%22e61d105e-e429-47d3-acbb-812fd30b332c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
tel:+37052049422,,201190734# 
https://dialin.teams.microsoft.com/e3c36ae4-41f3-47a2-b7ed-920a06b6be5c?id=201190734
https://dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing
mailto:itpagalba@vert.lt
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e61d105e-e429-47d3-acbb-812fd30b332c&tenantId=d85af225-6a85-44fb-a1ae-a0ed1e911eec&threadId=19_meeting_NjM2MDM2NmYtNWVkOC00YTVlLWFmZmYtNThhZjg4MjI2OWU2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-988/713-V-4 priedas 
 
KTU INFO. The Best Renewable Energy Conference, Riga / Latvia - Deadline extended  

 

Nuo: Aleksandrs Zajacs <Aleksandrs.Zajacs@rtu.lv> 

Išsiųsta: 2023 m. sausio 25 d., trečiadienis 14:22 

Iki: Valančius Rokas <rokas.valancius@ktu.lt> 

Kopija: Jeļena Tihana <Jelena.Tihana@rtu.lv> 

Tema: Atb.: The Best Renewable Energy Conference, Riga / Latvia - Deadline extended  
  

Dear Rokas,  

I would appreciate if you could distribute information to the stakeholders in your network. 

The event is aimed to the district energy companies and professionals working in the field. 

Riga Technical University, Heat Gas and Water Technology Institute in cooperation with 

"Heat Academy" international experts invite you to attend the training seminar "Decarbonization of 

the energy supply sector" this year 23-24 In February. Successful integration of renewable 

resources into existing building and centralized energy supply systems, decarbonization, as well as 

efficient operation and modernization of boiler houses are challenges in the energy supply industry 

today. The purpose of training: to find sustainable and most suitable solutions for consumers in 

Latvia. A detailed review of best practice examples and practical calculations for individual 

technologies during the two-day sessions will facilitate the introduction of new technologies for 

companies involved in the energy supply sector.  

The face-to-face event will take place at Ķipsalas Street 6A, Riga. 

The seminar will be held in English. 

The program and BIOs of the speakers can be found in the appendix. 

Participation fee: 200 EUR + VAT 

Registration: https://forms.gle/a2mDCRsHYbUcd12FA  

 
Sincerely, 

Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs 

Department of Heat Engineering and Technology 

Institute of Heat, Gas and Water technology 

Riga Technical University 

Phone: + 371 29874677 

________ 

 

Renginio „The Best Renewable Energy Conference“ dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-V-4-1 priedas 2023-02-06.zip). 

 

https://forms.gle/a2mDCRsHYbUcd12FA
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IS-988/713-VI-1 priedas 

 

  AB „Šiaulių energija“ 2023-01-31 pranešimas.  

TN: tn,  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ LANKĖSI ATSTOVAI IŠ DAUGIAU NEI 30 ŠILUMOS 

TIEKIMO BENDROVIŲ 

 

LŠTA kartu su AB „Šiaulių energija“ sausio 26 d. Šiauliuose organizavo šilumos 

tiekimo įmonių technikos vadovų ir  inkle ist darbinį pasitarimą tema „Šilumos gamybos 

aktualijos ir perspektyvos“. Į renginį atvyko apie 70 šilumos tiekimo įmonių atstovų. 

Bendrovės „Šiaulių energija“ specialistai dalyvius supažindino su įmonės pagrindinėje 

jėgainėje eksploatuojamais įrenginiais, atkreipė dėmesį į inovatyvius sprendimus, įdiegtus 

įmonėje, dalykiškai ir atvirai pasidalijo eksploatacijos patirtimi.  

Susirinkusiems šilumos tiekimo įmonių atstovams buvo pristatyta kol kas didžiausia 

Lietuvoje veikianti biokurą naudojanti kogeneracinė elektrinė. Aptartos SM3 biokuro deginimo 

aktualijos, dviejų PTVM katilų modernizacijos projektas, kurio metu rekonstruotos katilų kūryklos, 

įrengti visiškai kitos konstrukcijos ir lokacijos degikliai, o katiluose susidarę degimo produktai 

papildomai ataušinami unikalios konstrukcijos kondensaciniame ekonomaizeryje. Vėliau, po 

apsilankymo AB „Šiaulių energija“ pagrindiniame šilumos ir elektros gamybos objekte, dalyviai 

aptarė eksploatacines aktualijas ir įmonių planus šilumos ir elektros gamybos srityje. 

AB „Šiaulių energija“ technikos direktorius Remigijus Šinkūnas dalyviams detaliau 

papasakojo apie įmonės veiklą ir įvairius technologinius įgyvendintus sprendimus. Pavyzdžiui, 

didelės galios šilumos gamybos objekte  inkl efektyviai panaudojant ištekančių dūmų  inkle, 

susidaro dideli kiekiai vandens kondensato, kuris po papildomo valymo panaudojamas garo katilų 

maitinimui ir kitiems panašiems poreikiams. Išleidžiamų į kanalizaciją vandenų šiluma 

susigrąžinama juos ataušinus šilumos siurblių pagalba. 

AB „Kauno energija“ gamybos skyriaus vadovas Ernestas Verikas pristatė bendrovės planus 

šilumos gamybos srityje, dalykiškai pasidalijo absorbcinių šilumos siurblių panaudojimo įmonėje 

patirtimi. Tokie įrenginiai, padidinantys biokuro katilų galią ir efektyvumą, buvo panaudoti vieni 

pirmųjų Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. 

Bendrovės „Klaipėdos energija“ technikos direktorius Marius Prielgauskis pasidalijo savo 

įmonės aktualijomis ir planais šilumos gamybos srityje. 

Didelį dalyvių susidomėjimą sukėlė gana paprastas ir efektyvus sprendimas, padedantis 

geriau sudeginti didelio drėgnumo (virš 65 %) biokurą ir pasiekti aukštesnę katilo šiluminę galią. 

AB  „Panevėžio energija“ gamybos direktorius Rolandas Bitcheris pademonstravo įmonėje įdiegtą 

pirminio oro šildytuvą, kuriame, panaudojant katilo karštą vandenį, pašildomas degimui tiekiamas 

oras, o šis paspartina biokuro džiovinimo procesą ir pagerina degimą. 

Alytaus šilumos  inkle technikos direktorius Kęstutis Kvederavičius papasakojo apie 

įmonės veiklą, pasidalijo originaliu sprendimu – panaudoti laikinai išnuomotas geležinkelio 

cisternas dyzelino saugojimui, įveikiant energetinės krizės rizikas. 

UAB „Visagino energija“ katilinės viršininkas Vitalij Lavruvjanec papasakojo apie įmonėje 

vykdomo naujos biokurą naudosiančios kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimo procesą. 

Pasitarimo dalyviai pasidalino gerąją ir blogąja patirtimis, keitėsi nuomonėmis, o pokalbius pratęsė 

ir vėliau vykusioje diskusijoje. 

Dalyvių vertinimu renginys buvo naudingas, pasiūlyta ir toliau organizuoti panašius 

renginius specialistams, dalijantis pažangia patirtimi bei inovacijomis atskirose šilumos tiekimo 

srityse. 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31  

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-lankesi-atstovai-is-daugiau-nei-30-silumos-tiekimo-bendroviu/
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IS-988/713-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2023-01-30 pranešimas.  

TN: tn,  

 

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ 

 

 
 

AB „Klaipėdos energija“ siekdama mažinti šilumos energijos kainas, planuoja investicijas 

senų šilumos trasų atnaujinimui ir naujų tiesimui, todėl raginame Klaipėdos ir Gargždų miestų 

daugiabučių ir individualių namų gyventojus teikti paraiškas prisijungti prie centralizuotų šilumos 

tiekimo  inkle. 

„Bendrovė apie 90 procentų šilumos gamina iš atsinaujinančių energijos išteklių. Mūsų 

šilumos gamybos ir tiekimo procesas laikomas ne tik vienu iš mažiausiai aplinką teršiančių 

energijos gamybos procesų, bet ir tiekiama šiluma pripažįstama atitinkanti A++ energinio 

naudingumo klasės pastatų reikalavimus, o energetinės krizės akivaizdoje parodėme, kad galime 

išlaikyti ne tik konkurencingas, bet vienas žemiausių kainų Lietuvoje“, – teigia dr. Ignas 

Mikalauskas, AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo centro vadovas. 

2022 metais prie Bendrovės aptarnaujamų centralizuoto šildymo  inkle prisijungė 29 nauji 

vartotojai, o dar 39 vartotojams buvo išduotos techninės sąlygos prisijungimui, kas siekia rekordinį 

18,0604 MW galios planuojamą naują metinį poreikį. 

Pasak „Klaipėdos energijos“ atstovo, taip yra dėl bent kelių priežasčių. Centralizuoto 

šildymo kainos išliko ganėtinai stabilios, lyginant su kitomis kuro rūšimis, nebuvo didelių 

momentinių svyravimų kaip pvz. Dujų ar elektros rinkoje. Papildomą efektą sudarė ir nulinis PVM 

tarifas buitiniams vartotojams bei Valstybės teikiamų kompensacijų gausa. 

Dėl prisijungimo, teikti paraiškas galima ir internetu. Pastato savininkas (statytojas, 

užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, turi užpildyti elektroninę paraišką per klientų savitarnos 

svetainę: nuoroda (informacija dėl paraiškos pildymo). 

Papildoma informacija dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo  inkle teikiama telefonais: 

+370 699 85 180, +370 678 72 971. 

https://www.klenergija.lt/del-prisijungimo-prie-centralizuotu-silumos-tinklu/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/08/radiatorius-su-ekranu.png
https://paraiskos.klenergija.lt/paraiska/paraiska.php?a=new
https://www.klenergija.lt/verslui/e-paraiskos/
tel:869985180
tel:867324922
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IS-988/713-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. APKLAUSA_2022 m. Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalga 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) pradeda rengti šilumos tiekimo įmonių ūkinės 

veiklos apžvalgą už 2022 metus.  

Informacija renkama, siekiant turėti išsamius Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus statistinius 

duomenis, kurie būtini probleminių klausimų sprendimui, strateginių krypčių pagrindimui, 

analizėms, tiriamiesiems darbams atlikti ir pnš. 

Atkreipiame dėmesį, jog šiemet siunčiamos lentelės yra šiek tiek pakoreguotos ir papildytos. 

Vadovaujantis LR energetikos ministro 2022 m. Birželio 3 d. Įsakymu Nr. 1-1831, Lietuvos 

energetikos agentūra (Agentūra) š.m. lapkričio pradžioje taip pat pradėjo rinkti informaciją iš CŠT 

rinkos dalyvių apie šilumos/vėsumos gamybą ir perdavimą savivaldybių lygmeniu. LŠTA 

reaguodama į savo narių gautus paklausimus ir abejones dėl Agentūros prašomos pateikti 

informacijos apimčių, periodiškumo ir jų tikslingumo, pasiūlė koreguoti minėto Įsakymo 

reikalavimus, kad duomenys nebūtų renkami kas ketvirtį, o užtektų ataskaitinio laikotarpio – 

ataskaitinių metų (šiuo metu laukiame patvirtinimo iš Energetikos ministerijos dėl periodiškumo 

pakeitimo). Taip pat tam, kad įmonėms nereiktų pakartotinai teikti informacijos Agentūrai, buvo 

sutarta, kad LŠTA centralizuotai perduos savo narių – šilumos tiekimo įmonių jau pateiktą 

informaciją. Tuo tikslu su Agentūra suderinom jiems reikalingų lentelių formas, žr. Pridedamas 1, 

2, 4, 7, 26, 27, 28, 29 lenteles (pažymėta raudonai). Šių lentelių suvestinę informaciją perduosime 

Agentūrai (iki š.m. kovo 1 d.). Kitų duomenų, be Jūsų sutikimo neplatinsime. 

Jeigu nesutinkate, kad LŠTA perduotų Jūsų įmonės duomenis (1, 2, 4, 7, 26, 27, 28, 29 

lentelės), informuokite mus (el.p. ramune@lsta.lt) – tokiu atveju Agentūra kreipsis į Jus tiesiogiai ir 

prašys šių rodiklių, kaip numatyta aukščiau paminėtame Energetikos ministro įsakyme.  

Pridedamos apžvalgos formos (viso 29 lentelės), kurias maloniai prašome užpildyti ir 

atsiųsti asociacijai iki š.m. vasario 24 d. (penktadienio) el. Paštu ramune@lsta.lt.  

Jeigu šiuo metu finansinių duomenų (žr. 25 lentelė) pateikti negalite, atsiųskite vėliau, kai 

jau turėsite audituotus duomenis.  

Kilus klausimams dėl lentelių pildymo kreipkitės į Ramunę Gurklienę (mob. 8-686-98627) 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 

PRIDEDAMA: Ūkinės veiklos apžvalgos formos (29 lentelės)  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

Ūkinės veiklos apžvalgos formos (29 lentelės) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-3-1 priedas 2023-02-06.xls). 

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4f48b802e37411ec896de0b71e988500?jfwid=vsl7nhlrc
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-988/713-VI-4 priedas 

 

LŠTA įmonių vadovų 2023-02-02 ketvirtadienio pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj, vasario 2 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų susitikimą. 

 

Darbotvarkė:  

1) aktualijų apžvalga 

2) klausimai, diskusijos  
 

Prisijungimo nuoroda: 

 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  
Click here to join the meeting  

Meeting ID: 358 947 542 45  

Passcode: F8ikEd  
Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

*** 

 

LŠTA vadovų pasitarimo 2023-02-02 apžvalga 

 

1. Susitikimas Šiauliuose sausio 26 d. Šilumos gamybos aktualijos ir perspektyvos.  

a. Kokios nuomonės, atsiliepimai? 

b. Ar reikia panašių renginių? 

c. Jeigu taip, siūlykime temas ir vietas. 

 

  Įvyko diskusija - kuo pakeisti dujines katilines mažose (?00 kW galios) CŠT sistemose: 

a. Yra didelis rinkoje pasirinkimas medienos granules naudojančių katilų, tačiau šis 

kuras brangus; 

b. FINDATA (mindaugas@fdata.lt;) siūlo saulėgrąžų granules 40 EUR/MWh;    

c. Rinkoje prieinami sausą skiedrą (20-40 % ? drėgnumo) naudojantys katilai, 

pavyzdžiui Hargassner Wood Chip Boilers arba lietuviški 35 kW katilai  

(http://swefttech.lt/  ). Sausą skiedrą tiekia po 40-60 EUR/MWh. Reikia turėti 

konteinerį ar kitą uždarą sandėlį, kuriame skiedra išlaikoma sausa. 

d.  Šilutės ŠT direktorius Vaidotas Mačiulis papasakojo, kad naudoja gerai 

užsirekomendavusią mažą automatinę katilinę (Kintuose), kuri naudoja kokybišką 

skiedrą SM2. Iš pagrindinės katilinės kartą per savaitę nuvežama kokybiškos 

skiedros, kurią laiko konteineryje ir automatiškai paduoda į katilą. Katilinę 

prižiūri 0,5 etato įdarbintas vietinis gyventojas. Kviečia atvykti ir susipažinti su 

gera praktika, kam tai aktualu.  

    

2. Kokios šildymo sąskaitos už sausį? Ar padaugėjo skolininkų po sausio 31 d.?  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlNWQwN2YtMzQxZi00Y2FkLWI5YjAtZTMwZDE5MDIwZjFh%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_NDRlNWQwN2YtMzQxZi00Y2FkLWI5YjAtZTMwZDE5MDIwZjFh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
mailto:mindaugas@fdata.lt
http://swefttech.lt/


 

93 

a. Sausis buvo šiltesnis negu gruodis ir šilumos suvartota vidutiniškai 14 % mažiau, 

tačiau situacija atskiruose miestuose skirtinga, pvz., dėl skaitiklių skirtingo 

nurašymo laiko; 

b. Sausio 31 dienai skolininkų skaičius mažai pasikeitė, tačiau padidėjo įsiskolinimo 

sumos. Pavyzdžiui, Panevėžio energijoje apie 12 %. 

c. Visumoje mokėjimai nepablogėjo, gerai atsiskaito už šilumą biudžetinės įstaigos? 

 

3. Visuotinis LŠTA narių susirinkimas (vasario 23 Energetikos muziejuje Vilniuje)  

a. Dvi dalys: VNS + Pasitarimas su valdžios atstovais (AM, EM, VERT, LRS EK, 

LSA, VMU, Baltpool...) 

b. Pietūs ir energijos VIRSMŲ demonstracija TESLA 

c. Pasiūlyti pasisakymų temas SVEČIAMS ir klausimus 

d. Labai kviečiame dalyvauti įmonių vadovus. 

 

4. Lobistinės veiklos pokyčiai AB ir UAB.  PAAIŠKINIMAS  - LŠTA lobistinė 

organizacija. 

a. Kai kurios įmonės jau užsiregistravo, nes eina pristatyti kainų projektų į savivaldybės 

tarybą; 

b. LŠTA turi užklausti VTEK ar būtina registruotis lobistu tvirtinant kainas savivaldybės 

taryboje; 

c. Siekti, kad nereikėtų CŠT įmonių vadovams eiti į tarybas dėl kainų pristatymo. Reikia 

ŠŪĮ pataisos?     

 

5. Derinamas susitikimas su LRS Ekonomikos komitetu: 

a. Dėl CŠT viešojo intereso statuso. 

b. Dėl soc. būstų skolų. 

c. Dėl rezervinio biokuro tiekimo iš VMU. 

d. Dėl mokesčio VERT išlaikymui.  

 

6. Reakcija į VERT rekomendacijas: 

a. Dėl šilumos gamybos duomenų skelbimo realiu laiku? 

b. Šilumos vartotojų supažindinimas apie kainas, suvartojimą, kompensacijas ir pan.? 

 

7. Siūlo pirkti saulėgrąžų granules iš Kazachstano: 200 EUR/t arba 40 EUR/MWh. 

Planuoja prekiauti BALTPOOLe. 

 

8. Ar yra Lietuvoje sausos skiedros (20-40 %) gamintojų ir tiekėjų? 

a. Šis kuras galėtų būti efektyviai naudojamas mažose CŠT katilinėse; 

b. Buitinius katilus 35 kW šiam kurui gamina Panevėžyje įsikūrusi bendrovė SWEFT 

tech: http://swefttech.lt/  

 

9. Išplatinta AGFW webinaro Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir 

transformacijos – nuo planų prie darbų medžiaga – gali būti naudinga darbui su 

savivaldybėmis 

 

10. Paruošta  LT CŠT sektoriaus apžvalga EUROHEAT ui. 

 

11. Prašome užpildyti 2022 metų statistikos lenteles. Be informacijos  - aklas darbas.   

 

12. Rengiamas Lietuvos energetika X tomas CŠT ir kogeneracija 

 

13. Impulsinio degimo technologijos pristatymas LŠTA nariams. Gal kas susidūrė?  

http://swefttech.lt/
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14. Šilumos ūkio įstatymo projekto peržiūra ir pasiūlymų formulavimas LRS 

 

15. Bendraujama su VERT dėl kainodaros pakeitimų (investicijų susigrąžinimas, 

apyvartinių paskolų palūkanų įtraukimas į šilumos kainas, beviltiškų skolų 

įskaičiavimas ir t.t.) 

a. Vasario 8 d. 9-10 pasitarimas su VERT šiais klausimais; 

b. Siūlyta siekti, kad savivaldybės privaloma tvarka padėtų CŠT įmonėms finansiškai? 

Šilumos kainas dotuoja tik Vilniaus rajono savivaldybė.   

 

16. Ruošiamas kreipimasis į AM ir EM Dėl mažosios renovacijos proceso tobulinimo, 

paaiškinant pastebėtus trūkumus, barjerus ir siūlant daryti pakeitimus (kokius?).  

 

17. Vidaus sistemų priežiūros tarifų metodikos (tarifų) gerinimas. Bendraujama su 

PREMA šiuo klausimu. 

a. Teigiama, kad maksimalūs priežiūros tarifai per maži, nepadengiamos sąnaudos; 

b. Siūlyti indeksuoti, nes 10 metų nekeisti?   

 

18. Parama Ukrainai šiais metais išsiųstos dar 2 partijos elektros generatorių. 

 

19. Energetiko dienos (balandžio 20 d.) šventės organizavimas. Planuojama Plungėje 

Oginskio dvaro sodyboje.  

 

20. Gautas VERT atsakymas dėl beviltišku skolų, apyvartinių lėšų palūkanų įtraukimo  į 

reguliuojamas šilumos kainas klausimus nagrinėja ir rengia su šiais klausimais 

susijusių teisės aktų pakeitimų projektus, kurie greitu laiku bus pateikti viešajam 

konsultavimuisi 

-VERT vasario 8 d. 9.00 val. organizuoja pasitarimą dėl investicijų dedamosios 

taikymo kriterijų. 

 

 

21. LŠTA delegacija į EHP kongresą Turine (10 žm.+2žm iš VERT) 

 

22. Tvari Lietuva – kviečiame publikuoti straipsnius (publikavo PE ir KE, ruošia 

Danfoss) 

 

23. Pirmadienio vebinaras:  

- vasario 6 d. tema „Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai bei rodikliai“ 

(lektorius: Skirmantas Maulevičius)  

 

24. Vasario 14 d. „LITEXPO“ konferenciją „Viešieji pirkimai: kaip iššūkius paversti 

galimybėmis“. 

 

25. Kiti klausimai ir pasiūlymai? 

- šilumos įmonės turėtų būti priskiriamos strateginėms įmonėms (Lazdijai); 

- Šilumos kainų kaip ir vandens nereikėtų derinti VERT‘e (naujas Vandens įstatymas leidžia 

to nedaryti?). 
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IS-988/713-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. 2023-01-30 LŠTA pirmadienio webinaras BALTIMAX_kibernetinio saugumo 

įrankiai 

 

sausio 30 d. 14:00 val. LŠTA pirmadienio kibernetinio saugumo vebinaras tema „Su kokiomis 

grėsmėmis susiduria ir kokius kibernetinio saugumo įrankius renkasi energetikos sektorius“ 

(Pranešėjai: įmonės Baltimax atstovai) 

 

Programa: 

- Aptarsime realias kibernetinės grėsmės, vykusias pasaulyje; 

- Detaliau pristatysime ESET tyrimą kaip keitėsi Ukrainos energetikos sektoriaus kibernetinis 

saugumas dar prieš 2022 m. vasario 24 d.; 

- Kaip keitėsi situacija Ukrainoje prasidėjus karui; 

- Kokios priemonės padėtų apsisaugoti nuo gresiančių tikslinių atakų ir APT grupuočių; 

- Kibernetinis saugumas įmonėje kaip prevencinė priemonė; 

- Interaktyvus žaidimas Kahoot! Turėkite su savimi mobilųjį įrenginį. 

 

Planuojama trukmė apie 1,5 val. 

Kviečiami dalyvauti: CŠT įmonių už IT saugumą atsakingi specialistai, vadovai tai pat kviečiami ir 

kiti atsakingi (šia tema besidomintys) darbuotojai. 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  
Click here to join the meeting  

Meeting ID: 326 325 216 105  

Passcode: Hd5wmW  
Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

INFO LŠTA. 2023-01-30 pirmadienio webinaro medžiaga BALTIMAX kibernetinio saugumo 

įrankiai 

 

Siunčiame, vakar (sausio 30 d.)  vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro medžiagą, kurio metu 

UAB „Baltimax“ atstovas Lukas Apynis pristatė kibernetinio saugumo aktualijas tema „Su 

kokiomis grėsmėmis susiduria ir kokius kibernetinio saugumo įrankius renkasi energetikos 

sektorius“ (pranešimas pridedamas). 

Video įrašas:   LŠTA pirmadienio webinaras_BALTIMAX_kibernetinio saugumo 

įrankiai-20230130_140125-Meeting Recording.mp4 

 

Tuo pačiu informuojame, jog įmonė Baltimax organizuoja ir kviečia dalyvauti kituose 

nemokamuose internetiniuose seminaruose, daugiau informacijos rasite čia: 

https://www.baltimax.com/visu-renginiu-kalendorius/ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI4Mzc5MmItZmFlZC00ZGIzLWE1ZTUtNTVjODQyZmZjMDhk%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_MmI4Mzc5MmItZmFlZC00ZGIzLWE1ZTUtNTVjODQyZmZjMDhk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW5M0t2RpslGlTXO0fZiV24B5MXWLh6IPQD_F2PhuNZFKg?e=7mOdxO
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW5M0t2RpslGlTXO0fZiV24B5MXWLh6IPQD_F2PhuNZFKg?e=7mOdxO
https://www.baltimax.com/visu-renginiu-kalendorius/
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Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie kibernetinio saugumo mokymus, apsilankykite ESET 

puslapyje ir pateikite užklausą: 

https://www.eset.com/lt/verslui/paslaugos/kibernetinio-saugumo-mokymai/ 

Jei turėtumėte klausimų, drąsiai galite kreiptis į Luką el. paštu: lukas@baltimax.lt 
 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

*** 

 

UAB „Baltimax“ pranešimai: „Su kokiomis grėsmėmis susiduria ir kokius kibernetinio saugumo 

įrankius renkasi energetikos sektorius“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-5-1 priedas 2023-02-06.pdf). 

_______ 

 

LŠTA INFO. 2023-02-06 pirmadienio Mokymai: Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo 

metodai bei rodikliai 

 

 

KVIETIMAS_LŠTA pirmadienio mokymai_230206_Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo 

metodai bei rodikliai 

 

Kviečiame š.m. vasario 6 d. (pirmadienį) nuo 14:00 iki 17:00 val. dalyvauti LŠTA 

nuotoliniame seminare tema „Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai bei 

rodikliai“ (lektorius: Skirmantas Maulevičius )  

Šių mokymų tikslas – pagilinti praktines žinias arba išmokti, naudojant projektų ir 

investicijų efektyvumo įvertinimo metodus, pačiam paskaičiuoti finansinius/investicinius rodiklius 

bei juos interpretuoti. Mokymai skirti įmonių finansininkams, projektų vadovams, direktoriams taip 

pat besidomintiems finansų vadyba. 

Dalyvavimas LŠTA nariams nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas. Užsiregistravę 

dalyviai el. paštu gaus prisijungimą prie Teams platformos: UŽPILDYTI FORMĄ 

Registracija vyksta iki vasario 3 d. (penktadienio).  

Programa pridedama. 

Tuo pačiu norime pasiteirauti, kokios konkrečiau Jūsų įmonę domintų temos, klausimai? 

kad lektorius galėtų koncentruotai pasiruošti ir per numatytą laiką suspėtų pateikti teorinę/praktinę 

medžiagą ir atsakyti į dominančius klausimus. 

Pasiūlymus galite pateikti iš anksto registruojantis (arba el.p. ramune@lsta.lt ), kad lektorius 

galėtų koncentruotai pasiruošti ir per numatytą laiką suspėtų pateikti teorinę/praktinę medžiagą ir 

atsakyti į dominančius klausimus. 

Užsiregistravę dalyviai po mokymų gaus pažymėjimus bei medžiagą. Bus daromas vaizdo 

įrašas, kurį vėliau peržiūrėti bus galima 1 mėn po seminaro. 

LŠTA mokymus organizuoja, bendradarbiaujant su įmone Countline. 

KVIEČIAME DALYVAUTI! 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

*** 

https://www.eset.com/lt/verslui/paslaugos/kibernetinio-saugumo-mokymai/
mailto:lukas@baltimax.lt
http://www.lsta.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQhWalTnopwS4iFjjpibmqjbC3Y1q7oX4RPj8keClQao0bg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. LŠTA 2023-02-06 pirmadienio webinaras_Projektų ir investicijų efektyvumo 

įvertinimo metodai bei rodikliai 

 

Dėkojame, kad užsiregistravote į vasario 6 d. (pirmadienį) vyksiančius LŠTA mokymus nariams 

tema „Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai bei rodikliai“ 

Lektorius: Skirmantas Maulevičius  

Laikas: nuo 14 val. iki 17 val.  

Prisijungimo nuoroda: https://mokymai.countline.lt/nuotoliniai_seminarai16 

Pridedama programa ir mokymų medžiaga. 

Dalyvio pažymėjimus ir vaizdo įrašą atsiųsime po renginio (vaizdo įrašą bus galima peržiūrėti 1 

mėn).  

Jei kiltų klausimų susisiekite žemiau nurodytais kontaktais.  

 

Iki pirmadienio! 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

_______ 

 

Mokymų „Projektų ir investicijų efektyvumo įvertinimo metodai bei rodikliai“ programa ir 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-5-2 

priedas 2023-02-06.zip). 

https://mokymai.countline.lt/nuotoliniai_seminarai16
http://www.lsta.lt/
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IS-988/713-VI-6 priedas 

 
LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2023 m. vasario 15 d. posėdžio darbotvarkė 

TN: tn,  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2023-02-15 

10.00–10.05 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2023-02-15 

10.05–10.25 

Nuotoliniu 

ES-2022-138, 

COM/2022/540 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA 

kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2000/60/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų 

vandens politikos srityje 

pagrindus, Direktyva 

2006/118/EB dėl požeminio 

vandens apsaugos nuo taršos ir 

jo būklės blogėjimo ir 

Direktyva 2008/105/EB dėl 

aplinkos kokybės standartų 

vandens politikos srityje 

COM/2022/540  

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

3. 

2023-02-15 

10.25–10.50 

Nuotoliniu 

ES-2022-139, 

COM/2022/541 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA dėl 

komunalinių nuotekų valymo 

(nauja redakcija) 

COM/2022/541  

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

4. 

2023-02-15 

10.50–11.10 

Nuotoliniu 

ES-2022-140, 

COM/2022/542 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA dėl 

aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje (nauja 

redakcija) COM/2022/542 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

5. 

2023-02-15 

11.10–11.25 

Nuotoliniu 

ES-2022-157, 

COM/2022/672 

Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTO, 

kuriuo sukuriama Sąjungos 

anglies dioksido absorbavimo 

sertifikavimo sistema 

COM/2022/672 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

6. 

2023-02-15 

11.25–11.40 

Nuotoliniu 

ES-2023-3, 

COM/2022/586 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl motorinių transporto 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=21989
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)540&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)540&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)541&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)541&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)542&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)542&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)672&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)672&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)586&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)586&lang=lt
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priemonių ir variklių bei 

tokioms transporto priemonėms 

skirtų sistemų, komponentų ir 

atskirų techninių mazgų tipo 

patvirtinimo atsižvelgiant į 

išmetamuosius teršalus ir 

baterijos patvarumą (EURO 7), 

kuriuo panaikinami reglamentai 

(EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 

595/2009 

7. 

2023-02-15 

11.40–11.45 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

_________ 

 

AAK svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (nauja redakcija) 

COM/2022/542“ ES-2022-140, COM/2022/542; Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo sukuriama Sąjungos anglies dioksido absorbavimo sertifikavimo 

sistema COM/2022/672 ES-2022-157, COM/2022/672, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-6-1 priedas 2023-02-06.zip). 

________ 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Green Deal Industrial Plan for the 

Net-Zero Age, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-988/713-VI-6-2 

priedas 2023-02-06.pdf). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)542&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)672&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)62&lang=lt
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IS-988/713-VI-7 priedas 

 

 Lietuvos standartizacijos departamento INFO. Išleistas naujas biuletenis 2023 Nr. 2 

TN: tn,  
 

Biuletenyje pateikta informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o perimtus Europos ir tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius, 

o išleistą perimto tarptautinio standarto redakciją lietuvių kalba; 

• Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems panaikintas statusas; 

• Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius, kuriems bus panaikintas statusas; 

• peržiūrimus standartus ir standartizacijos leidinius:  

o peržiūrimus nacionalinius standartus ir standartizacijos leidinius, 

o peržiūrimus Europos standartus ir standartizacijos leidinius, 

o peržiūrimus tarptautinius standartus ir standartizacijos leidinius; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• ratifikuotus Europos standartizacijos organizacijų standartus ir standartizacijos leidinius:  

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos leidinius. 

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais 

klausimais prašome kreiptis tel. (8 5)  270 9341, 8 659  93 235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.  

 
Pagarbiai, 
Violeta Pečiukėnaitė, 

LST TK sekretorė 

Organizacinio standartų skyriaus mentorė 
Tel.  +370 5 270 9365, mob. tel. +370 659 08073 

El. paštas violeta.peciukenaite@lsd.lt  

  

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 

NACIONALINĖ STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJA 

Algirdo g. 31, 03219 Vilnius 

www.lsd.lt 

________ 
 

   
_________ 

 

Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis 2023 Nr. 2 (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-7-1 priedas 2023-02-06.pdf). 

https://lsd.lrv.lt/lt/naujienos/isleistas-antrasis-2023-m-lietuvos-standartizacijos-departamento-biuletenio-numeris
https://lsd.lrv.lt/lt/standartizacija/biuleteniai
https://eshop.lsd.lt/public#/product/list/home
mailto:platinimas@lsd.lt
mailto:violeta.peciukenaite@lsd.lt
http://www.lsd.lt/
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IS-988/713-VI-8 priedas 

 

Naujas STRUCTUM žurnalo numeris. STRUCTUM 2023 sausis Nr. 1. 

TN: tn,  

 

 
 

„Structum“ inf. INŽINERIJA, 88-91 puslapiai Robotai vamzdžiuose gali sustabdyti milijardų litrų 

vandens nuotėkį. 

 

 

https://structum.lt/zurnalas/sausis-2023/
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105 

 
________ 

 

Visas STRUCTUM 2023 sausis Nr. 1. Leidinys TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-988/713-VI-8-1 priedas 2023-02-06.pdf). 

https://structum.lt/zurnalas/sausis-2023/

