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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-991/716 

2023-02-23/2023-02-27 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-991/716-I-1 priede pateikiama: 

• AM 2023 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. D1-56 DĖL DAUGIABUČIAMS NAMAMS 

ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ 

APRAŠO PATVIRTINIMO, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2023-02-21 pranešimas. Išduodant ir keičiant TIPK leidimus atsisakyta perteklinių 

procedūrų, TN: tn, 

• TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMAI, TN: tn, 

• AM 2023 m. vasario 20 d.  įsakymas Nr. D1-54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-528 „DĖL TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO 

IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-I-3 priede pateikiama: 

• EM 2023 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1-44 DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. 

BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1-159 „DĖL DARBUOTOJŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ 

ELEKTROS IR ŠILUMOS ĮRENGINIUS, PRIEŠAVARINIŲ TRENIRUOČIŲ 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

• DARBUOTOJŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ ELEKTROS IR ŠILUMOS ĮRENGINIUS, 

PRIEŠAVARINIŲ TRENIRUOČIŲ TAISYKLĖS, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-I-4 priede pateikiama: 

• AM 2023 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. D1-58 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2022 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-24 „DĖL EUROPOS 

SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS 

LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 2021–2025 M. LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ 

VEIKLOS VYKDYTOJŲ, KURIEMS NEMOKAMAI SKIRIAMI APYVARTINIAI 

TARŠOS LEIDIMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-I-5 priede pateikiama: 

• VERT 2023 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. O3E-209 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 30 D. NUTARIMO 

NR. O3E-1811 „DĖL RINKOS PAJAMŲ NUSTATYMO IR PAJAMŲ PERVIRŠIO 

SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o RINKOS PAJAMŲ NUSTATYMO IR PAJAMŲ PERVIRŠIO SKAIČIAVIMO 

METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2023-02-24, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-I-5-1 priedas 2023-02-

27.doc). 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0acf4380b10d11ed8df094f359a60216
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/isduodant-ir-keiciant-tipk-leidimus-atsisakyta-pertekliniu-proceduru
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/tarsos-integruota-prevencija-ir-kontrole/tarsos-integruotos-prevencijos-ir-kontroles-tipk-leidimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7989400b15d11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=94df6fa1-2880-4af4-a748-22f000eb060c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e0953f0f75411e3b62ec716086f051f?jfwid=-5wnpk02sr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e0953f0f75411e3b62ec716086f051f?jfwid=-5wnpk02sr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02184380b37a11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f57c0820b37711ed8df094f359a60216
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa1767a2888211edbdcebd68a7a0df7e/asr?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=180c14a6-8aac-4364-ab52-0267cee2f445
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-991/716-II-1 priede pateikiama; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS 

KOMISIJA, PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 

32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ 

PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 102, 291 STRAIPSNIAIS 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2331 2023-02-15 Nr. 117-P-1, TN: tn, 

• LRS EDP komisijos 2023-02-15 posėdžio vaizdo įrašas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZI2J6GRAQQ  

o LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 

9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR 

VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 82, 102, 291 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą 

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

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

administratorių, žyma:IS-991/716-II-1-1 priedas 2023-02-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-II-2 priede pateikiama:  

• AM 2023-02-21 teikimas Nr. 23-2311 dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTRO 2011 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-2 „DĖL GAMINANT IR 

NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS BIOPRODUKTUS IR LYGINAMĄJĮ 

IŠKASTINĮ KURĄ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 

POVEIKIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 3 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-2 „DĖL GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, 

SKYSTUOSIUS BIOPRODUKTUS IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ 

IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO 

APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS ir 

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

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

administratorių, žyma:IS-991/716-II-2-1 priedas 2023-02-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2023-02-23 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2023-02-23 posėdžio: „4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. 

veiklos ataskaitos derinimo.“; „4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. 

veiklos ataskaitos derinimo.“; „9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir 

pajamų perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“; medžiaga TN: tn, 

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

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

991/716-II-3-1 priedas 2023-02-27.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-991/716-III-1 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f657a020b27c11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df0d44de-2413-4b67-80a2-4a50521ef212
https://www.youtube.com/watch?v=5ZI2J6GRAQQ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f657a020b27c11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df0d44de-2413-4b67-80a2-4a50521ef212
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/535efde1b1d811ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=9782cc31-d83d-47b3-9e11-e74205692a20
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/535efde1b1d811ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=9782cc31-d83d-47b3-9e11-e74205692a20
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-02-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-02-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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• Baltpool 2023-02-21 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2023-02-24 pranešimas. VERT skelbia Šilumos sektoriaus įmonių lyginamosios 

analizės santykinių rodiklių nustatymo studijos ataskaitą, TN: tn, 

o UAB „Energy Advice“ studijos ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ 

LYGINAMOSIOS ANALIZĖS SANTYKINIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS 2022-11-

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-991/716-III-2-1 priedas 2023-02-27.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-III-3 priede pateikiama  

• APVA 2023-02-22 pranešimas. DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA: NAUJAS KVIETIMAS 

SIEKIANTIEMS AUKŠČIAUSIO ENERGINIO EFEKTYVUMO STANDARTŲ TN: tn, 

• Daugiabučių renovacija A klasei 2023-02 Nr. DNM-AM-DNAM10, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-III-4 priede pateikiama  

• LEA 2023-02-23 raštas Nr. SD-378-(1.6 Mr) DĖL 2022 METAIS VYKDYTO ŠVIETIMO 

IR KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DOKUMENTŲ PATIKRINIMO, 

TN: tn, 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-991/716-IV-1 priede pateikiama:  

• LEA 2023-02-24 pranešimas. GAMTINIŲ DUJŲ IR BIOKURO KAINOS TEBEMAŽĖJA, 

O ES DUJŲ SAUGYKLŲ UŽPILDYMAS IŠLIEKA ISTORIŠKAI DIDELIS, TN: tn, 

o LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2023 m. vasario 17–23 d., TN: tn, 
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-IV-1-1 priedas 

2023-02-27.pdf). 

• LEA 2023-02-21 pranešimas. NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ 

SIŪLOMŲ FIKSUOTŲ PLANŲ KAINOS TOLIAU MAŽINAMOS, TN: tn, 

o LEA Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai, 2023-02-21, TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-IV-1-2 priedas 2023-02-

27.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2023-02-15 pranešimas. Energetikos priemonės įtrauktos į ES šalių ekonomikos 

gaivinimo planus, TN: tn, 

• EM 2023-02-17 pranešimas. Vašingtone energetikos viceministras su transatlantiniais 

partneriais aptarė regionines energetinio saugumo aktualijas, TN: tn, 

• EM 2023-02-21 pranešimas. Jungtinėje Karalystėje – dėmesys energetiniam saugumui 

Baltijos šalyse, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-IV-3 priede pateikiama 

• AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KLIENTAMS – IT NAUJOVĖS, Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija, 2023 m. vasario 22 d. Tvari Lietuva, www.delfi.lt, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-IV-4 priede pateikiama 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2387154&oldti=2756576
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-24/vert-skelbia-silumos-sektoriaus-imoniu-lyginamosios-analizes-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-24/vert-skelbia-silumos-sektoriaus-imoniu-lyginamosios-analizes-ataskaita.aspx
https://www.apva.lt/daugiabuciu-renovacija-naujas-kvietimas-siekiantiems-auksciausio-energinio-efektyvumo-standartu/
https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2023/02/230223_LEA_SKP_2022-m._doc_patikros_rastas-2023-02.docx
https://www.ena.lt/Naujiena/eda-20230224/
https://www.ena.lt/Naujiena/eda-20230224/
https://www.ena.lt/Naujiena/nepriklausomu-et-kainos-20230221/
https://www.ena.lt/Naujiena/nepriklausomu-et-kainos-20230221/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-priemones-itrauktos-i-es-saliu-ekonomikos-gaivinimo-planus
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vasingtone-energetikos-viceministras-su-transatlantiniais-partneriais-aptare-regionines-energetinio-saugumo-aktualijas
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/jungtineje-karalysteje-demesys-energetiniam-saugumui-baltijos-salyse
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/ab-klaipedos-energija-klientams-it-naujoves.d?id=92608449
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• ŠILUMOS TAUPYMAS NAMUOSE: PAPRASTI PATARIMAI, KAIP KONTROLIUOTI 

ŠILDYMO IŠLAIDAS, IKEA, 2023 m. vasario 20 d. Tvari Lietuva, www.delfi.lt, TN: tn,. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-991/716-V-1 priede pateikiama 

• ISH 2023 paroda Frankfurte, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-V-2 priede pateikiama 

• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos INFO. BIM forumas 2023. (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Ataskaitinis susirinkimas. (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-2 priede pateikiama 

• AB “Kauno energija” 2023-02-20 pranešimas. EKSPERTAS ĮVARDIJO PRIEŽASTIS, 

KODĖL DAUGIABUČIUOSE BUTAI ŠYLA NEVIENODAI: PRISIDEDA IR PATYS 

GYVENTOJAI, TN: tn, 

• AB “Kauno energija” 2023-02-23 pranešimas. KTU INŽINERIJOS LICĖJAUS 

MOKSLEIVIAI ATLIKO PRAKTIKĄ „KAUNO ENERGIJOJE“, TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2023-02-21 pranešimas, ZARASŲ MIESTO KATILINĖJE 

PRADEDA DARBĄ SAULĖS ELEKTRINĖ, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-4 priede pateikiama 

• INFO Lietuvos 2022 metų elektros energijos balansas, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2023-03-06 pirmadienio mokymai Mokesčiai, apskaita ir finansinė 

atskaitomybė pagal LFAS, 

• LŠTA 2023-03-13 pirmadienio webinaras Linea Ignis apie baterijas ir kaupiklius, 

• LŠTA 2023-03-27 pirmadienio webinaras_Logstor skaitmeniniai įrankiai CŠT 

infrastruktūrai. 

 

Šio skyriaus IS-991/716-VI-6 priede pateikiama 

• VERT INFO. Kvietimas į diskusiją dėl pajėgumų aukcionų. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/silumos-taupymas-namuose-paprasti-patarimai-kaip-kontroliuoti-sildymo-islaidas.d?id=92591691
s
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ekspertas-atskleide-priezastis-kodel-daugiabuciuose-butai-syla-nevienodai-prisideda-ir-patys-gyventojai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ktu-inzinerijos-licejaus-moksleiviai-atliko-praktika-kauno-energijoje
https://www.pe.lt/news/608/47/Zarasu-miesto-katilineje-pradeda-darba-saules-elektrine
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=balance2022
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

 

 

IS-991/716-I-1 priedas 
 

TN: tn,  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) KVIETIMO 

TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2023 m. vasario 20 d. Nr. D1-56 

Vilnius 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintoje 2022–2030 

metų plėtros programoje valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos 

ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės  Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti 

pastatų renovaciją“ apraše, patvirtintame 2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 

metų plėtros programoje valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos 

ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės  Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti 

pastatų renovaciją“ aprašo patvirtinimo“, numatytas veiklas, vadovaudamasis Paraiškų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 

punktu: 

1. T v i r t i n u  Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus 

sąlygų aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u ,  kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai 

rengiami ir paraiškos priimamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) nuo 2023 m. vasario 24 d. 

3. P a v e d u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus APVIS paskelbti 

ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 22 d. pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Kvietimo teikti 

paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus sąlygų aprašą. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0acf4380b10d11ed8df094f359a60216
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PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-56 

 

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIUS 

NAMUS SĄLYGŲ APRAŠAS 
 

1. Paramos gavėjai 
Daugiabučių namų, pastatytų pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius 

normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. 

2. Paraiškų teikėjai 

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. 

2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

(toliau – projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas. 

3. Savivaldybės vykdomoji institucija. 

4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

programos įgyvendinimo administratorius. 

3. Paraiška 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje 

sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma. 

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – 

investicijų planas) su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant 

paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, suvestinę redakciją. 

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio 

forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo 

dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir 

Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą 

sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda 

projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio 

kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų 

patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas 

arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius). 

4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti 

projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo 

administravimo paslaugas. 

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų 

skolinimosi projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas. 

4. 
Kvietimo lėšų 

suma 

Statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą 

didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonėms įgyvendinti suma, numatyta investicijų planuose. 

410 mln. Eur 

5. Finansuotojas 
Finansų įstaiga, teikianti lengvatinį kreditą daugiabučiam namui atnaujinti 

(modernizuoti). 

6. 

Tinkamos 

finansuoti išlaidos 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos 

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

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 

(toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. 

7. 
Minimalūs 

reikalavimai 

Netaikomi. 
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projektams 

8. 
Reikalavimai 

projektams 

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato 

energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas 

sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su šiomis sąnaudomis iki 

projekto įgyvendinimo. 

9. 

Specialieji 

reikalavimai 

projektams 

Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai 

butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška 

atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis 

pritarimas suteikti lengvatinį kreditą. 

10. 
Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio 

naudingumo klasė 

11. Valstybės parama 

Lengvatinis kreditas 

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies 

išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus 

dienos apmokant šio kredito bendrų metinių 

palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu 

kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. 

Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų 

laikotarpiui. 

Teikiant 100 procentų 

subsidiją faktinėms išlaidoms 

apmokėti, neviršijant 

Vyriausybės nustatytų dydžių 

Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant 

investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose 

nustatytais atvejais, techninio darbo projekto 

parengimą ir ekspertizę, pastato energinio 

naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš 

atnaujinimo (modernizavimo) priemonių 

įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo 

sertifikato (įskaitant pastato sandarumo 

matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus 

atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 

parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, 

topografinio plano parengimo, prisijungimo 

sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą 

leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti. 

Statybos techninei priežiūrai vykdyti. 

Administruoti atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto įgyvendinimą. 

30 procentų kompensacija 

įgyvendinus projektą 

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, 

nurodytos Programos priede. 

20 procentų papildoma 

kompensacija įgyvendinus 

projektą 

Daugiabučiame name įrengus atskirą ar 

modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir 

įrengus balansinius ventilius ant stovų. 

Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos 

balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose 

įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus 

ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.  

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir 

palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į 

būsto šildymo išlaidų kompensaciją. 

Pastaba. Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems 

gyventojams) teikiama paraiškos teikėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su 

Agentūra 

12. Paraiškų Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį 
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vertinimas ir 

atranka 

namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl 

Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir 

atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta 

tvarka. 

Netaikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. 

Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo 4 

eilutėje nurodyta lėšų. 

13. 
Paraiškų 

reitingavimas  

Netaikomas. 

 

14. 
Rezervinis 

projektų sąrašas 

Nesudaromas. 

 

15. 

Finansuojamų 

projektų sąrašo 

sudarymas 

 

Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų 

sąrašą. Finansuojamų projektų sąrašas atnaujinamas ir suderintos paraiškos 

įtraukiamos kas 10 darbo dienų, pradedant nuo pirmosios paraiškos derinimo 

dienos. 

Paraišką įtraukus į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos 

teikimo sutartis. 

16. Paraiškų teikimas 

Terminas 

Nuo kvietimo paskelbimo iki  

2023 m. spalio 2 d. 17:00 valandos arba 

kol pakaks kvietime nurodytų lėšų. 

Vieta 

Paraiškos teikiamos APVIS. Kai 

APVIS funkcinių galimybių nepakanka 

ar jos laikinai neužtikrinamos, 

Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta 

pačia forma) reikalingą informaciją 

raštu. Informaciją apie APVIS 

funkcinių galimybių laikiną 

neužtikrinimą Agentūra skelbia 

interneto svetainėje. Išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti 

atliekami veiksmai APVIS, visa 

reikalinga informacija (ir teikta, gauta 

ir (ar) kaupiama raštu) registruojama 

APVIS. 

Skaičius Neribojamas. 

_____________________ 
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IS-991/716-I-2 priedas 

 

AM 2023-02-21 pranešimas. Išduodant ir keičiant TIPK leidimus atsisakyta perteklinių 

procedūrų 

TN: tn,  

 

 
 

Nuo antradienio įsigalioja Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimai, kurie sumažins administracinę 

naštą ūkio subjektams. Nuo šiol bus aiškiau, kaip išduoti ir pakeisti TIPK leidimus, priimti 

sprendimą, ar juos reikia keisti. 

Taisyklės papildytos metodika, kuri TIPK leidimus turintiems kiaulių augintojams ir 

Aplinkos apsaugos agentūrai padės įvertinti, ar reikia leidimą keisti arba tikslinti, ir kada galima 

keisti kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, nekeičiant ir netikslinant leidimo.  

Pagal šią metodiką taip pat parengta skaičiuoklė, kurią galima rasti Aplinkos ministerijos 

interneto svetainėje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės rubrikos porubrikėje Skaičiuoklės. 

Šiuo pakeitimu siekiama atsisakyti perteklinių leidimo keitimo procedūrų, kada keičiama 

kokybinė ir kiekybinė auginamų kiaulių sudėtis, tačiau nesikeičia jų santykinis dydis ir nedidėja į 

aplinką išmetamų teršalų kiekis. 

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

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

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

procedūras ir keisti leidimą.  

Taip pat atsisakyta perteklinio reikalavimo TIPK leidimo sąlygose nurodyti informaciją apie 

tolesnį atliekų apdorojimą.  

Taisyklėse atsirado reikalavimas, kad išdavus ar pakeitus leidimą ūkinei veiklai, kuriai 

atliktas poveikio aplinkai vertinimas, apie tai bus informuojami visi poveikio aplinkai vertinimo 

subjektai, dalyvavę priimant PAV sprendimą. Jei atliktas tarpvalstybinis poveikio aplinkai 

vertinimas – bus informuojama ir Aplinkos ministerija. Šis pakeitimas leidžia tinkamai įgyvendinti 

Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatas. 

Patikslintos ir kitos paraiškų rengimo, teikimo, derinimo, leidimų galiojimo panaikinimo 

nuostatos.  

Taisyklių pakeitimai išplečia paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti teikimo Aplinkos 

apsaugos agentūrai galimybes, pagerina informacijos sklaidą tarp institucijų, dalyvaujančių priimant 

poveikio aplinkai vertinimo sprendimus.  

*** 

 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) LEIDIMAI 

TN: tn,  
 

Fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), prieš pradėdamas 

eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo LR aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) 

kituose įstatymuose nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – 

TIPK leidimas), taršos leidimą ar kitą leidimą. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/isduodant-ir-keiciant-tipk-leidimus-atsisakyta-pertekliniu-proceduru
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7989400b15d11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=94df6fa1-2880-4af4-a748-22f000eb060c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7989400b15d11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=94df6fa1-2880-4af4-a748-22f000eb060c
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/tarsos-integruota-prevencija-ir-kontrole/tarsos-integruotos-prevencijos-ir-kontroles-tipk-leidimai
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/tarsos-integruota-prevencija-ir-kontrole/tarsos-integruotos-prevencijos-ir-kontroles-tipk-leidimai
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TIPK leidimą turi gauti ūkio subjektas, norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede 

nurodyta veikla. 

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

taisyklės, patvirtintos 2013 liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528, nustato: 

• įrenginių, kurių eksploatavimui privaloma turėti TIPK leidimą, sąrašą; 

• paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo ir pateikimo 

aplinkos ministro įgaliotos institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai – reikalavimus; 

• Aplinkos apsaugos agentūros atliekamo gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, 

derinimo, priėmimo tvarką; 

• visuomenės dalyvavimo leidimų išdavimo procese tvarką; 

• TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo reikalavimus; 

• TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo, tikslinimo, TIPK leidimo pakeitimo tvarką; 

• ūkio subjektų pareigas eksploatuojant įrenginį (apima ir GPGB taikymą), įvykus incidentui ar 

avarijai, galutinai nutraukiant veiklą; 

• TIPK leidimo galiojimo panaikinimo tvarką; 

• informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos 

Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos 

Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką, 

Naujausias TIPK taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2020-07-17 (2020 liepos 16 d. aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-424).  

Pagrindiniai šio pakeitimo aspektai: 

1. Atsižvelgiant į pakeistas LR aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas dėl TIPK leidimų pakeitimo 

ir panaikinimo, patikslintos TIPK taisyklių nuostatos, reglamentuojančios TIPK leidimų 

peržiūrėjimo, tikslinimo ir keitimo, taip pat ūkio subjekto informavimo apie planuojamą 

panaikinti TIPK leidimą ir leidimo panaikinimo procedūros. 

2. Atsižvelgiant į pakeistas į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

nuostatas, patikslinti reikalavimai paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti turiniui ir TIPK 

leidimo sąlygoms, nustatyta, kad išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti Sprendime dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV sprendimas) nustatytas 

sąlygas, PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje dėl PAV nurodytą ūkinės veiklos mastą bei 

charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir 

kt.  

3. Patikslinta, kokia TIPK leidime nurodyta informacija ir (ar) duomenys laikomi leidimo 

sąlygomis. 

4. Nustatytas reikalavimas paraiškas teikti ir leidimus išduoti skaitmeniniame formate. 

Asmenys, privalantys turėti TIPK leidimą  

TIPK leidimą turi gauti fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), 

norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma TIPK taisyklių 1 priede nurodyta veikla. Eksploatuoti 

TIPK taisyklėse nurodytą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), eksploatuojamą ar valdomą 

nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, galima tik turint galiojantį 

TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. 

Leidimo keitimas  

TIPK leidimas turi būti pakeistas, jei atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatymo 191 straipsnio 11 arba 12 dalyje nurodytas leidimo keitimo sąlygas. 

Skaičiuoklės  

Pavyzdinė kiaulių rūšių perskaičiavimo skaičiuoklė (pagal TIPK taisyklių 8 priedą) 

Pildomi pilkai pažymėti langeliai. 

Lentelėje "Leidimo sąlygos" įrašomi kiaulių rūšių kiekio, leistinos taršos duomenys ir maksimalus 

leisto suvartoti vandens kiekis iš TIPK leidimo. 

Lentelėje "Planuojama veikla" įrašomas pageidaujamas auginti kiaulių rūšių kiekis, ir planuojamas 

maksimalus vandens suvartojimas. 

Užpildoma sąlygų lentelė, pasirenkant "Taip" arba "Ne". 

Skaičiuoklė įvertina planuojamus pokyčius ir automatiškai pateikia išvadą, ar dėl jų reikia keisti arba 

tikslinti leidimą 

Ką reikia daryti, norint gauti ar pakeisti TIPK leidimą?  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6eb44e31c79b11eab2168935922ac3ab?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1df1bd80-9b36-45c6-af07-7291ef653338
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6eb44e31c79b11eab2168935922ac3ab?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1df1bd80-9b36-45c6-af07-7291ef653338
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Kiaulyno%20tar%C5%A1os%20perskai%C4%8Diavimas_skelbimui.xlsx
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Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio 

aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir 

gavus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – 

atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai (toliau – PAV sprendimas), pagal kurį planuojama 

ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, 

nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu 

į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio 

reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar PAV sprendime nurodyta 

ūkinė veikla, ir turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados 

galiojimo metu. 

TIPK leidimui gauti ar pakeisti turi būti pateikta paraiška, atitinkanti TIPK taisyklėse nustatytus 

reikalavimus, per ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio 

priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus 

atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. TIPK 

leidimus išduoda ir keičia Aplinkos apsaugos agentūra. 

Rinkliava už TIPK leidimo išdavimą ar pakeitimą  

Už TIPK leidimo išdavimą ir pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 

straipsnio 11  dalyje ir 12 dalies 1, 4, 5, 6, 7 punktuose nurodytais pagrindais imama valstybės rinkliava, 

nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.1411 punkte. 

Kas gali pateikti paraišką TIPK leidimui gauti ar pakeisti?  

Paraišką teikti gali fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), 

norintis eksploatuoti (arba pakeisti) įrenginį, kuriame bus vykdoma TIPK taisyklių 1 priede nurodyta veikla 

arba jo atstovas. Atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipdamasis asmens atstovas turi pateikti 

atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 

Duomenų apsauga  

Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką, gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie 

neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Tokia 

informacija ir informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio 

priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti pateikta atskirai. Ši informacija saugoma ir naudojama 

Aplinkos apsaugos agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, 

naudojimo ar atskleidimo. 

Informacijos prieinamumas visuomenei  

Su pateikta paraiška visuomenė gali susipažinti ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto 

svetainėje. Pranešimas apie gautą paraišką TIPK taisyklėse nustatytais atvejais skelbiamas per spaudą 

(atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje). Visuomenė turi teisę susipažinti su 

informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę 

teikti nuo pranešimo apie gautą paraišką paskelbimo dienos. 

Suinteresuotosios visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos ir leidimo 

išdavimo arba pakeitimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, 

telefono numerį. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.30545/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0de6e43c-674b-4e7b-8ad4-06d869f2514f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.30545/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0de6e43c-674b-4e7b-8ad4-06d869f2514f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.361342/asr?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116101/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc21b91c-de83-41b4-a289-e95da776eca1
https://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586
https://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. 

D1-528 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, 

PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023 m. vasario 20 d.   Nr. D1-54 

Vilnius  
 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr.  

D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi ir 

įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl 

pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuostatas:“. 

2. Pakeičiu 3.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.2.2. išduotų ar pakeistų TIPK leidimų elektronines versijas skelbti Aplinkos apsaugos agentūros 

interneto svetainėje arba, jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti pateikta per Aplinkosauginių leidimų 

informacinę sistemą (toliau – ALIS) – šioje sistemoje. Jei leidimas skelbiamas ALIS, AAA interneto 

svetainėje turi būti pateikta interaktyvi šio leidimo nuoroda į ALIS;“. 

3. Pakeičiu 3.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.2.6. rinkti, apdoroti informaciją ir teikti Europos Komisijai ataskaitas apie Direktyvos 2010/75/ES 

įgyvendinimą.“ 

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles: 

4.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip: 

„3. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – TIPK 

direktyva) ir 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos 

direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2009/29/EB.“ 

4.2. Pakeičiu 7.15 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„7.15. pavojingosios medžiagos – pavojingosios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai, kaip 

apibrėžta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme;“. 

4.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties ūkinės veiklos 

vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose 

sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims 

išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų 

Taisyklių reikalavimus. Jei leidimas išduodamas įrenginio daliai ar kelių įrenginių dalims, leidime įrašomas 

viso įrenginio ar kelių įrenginių pavadinimas (-ai), jo (jų) projektinis pajėgumas, įrenginio dalis (ar įrenginių 

dalys), kuriai (kurioms) išduodamas leidimas ir jos (jų) projektinis pajėgumas. Jei įrenginį (jo dalį, kelis 

įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja, naudoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar 

kitu teisiniu pagrindu keli ūkinės veiklos vykdytojai, ūkinės veiklos vykdytojams pateikus dokumentus, 

patvirtinančius ar įrodančius ūkinės veiklos vykdytojų teises ir atsakomybės pasidalijimą, gali būti išduotas 

vienas leidimas (arba tikslinamas, nurodant kelis ūkinės veiklos vykdytojus, jei prieš tai išduotas vienam 

ūkinės veiklos vykdytojui) nurodant ūkinės veiklos vykdytojų rekvizitus ir atsakomybės pasidalijimą.“ 

4.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7989400b15d11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=94df6fa1-2880-4af4-a748-22f000eb060c
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„14. Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo keli ūkio subjektai (ūkinės veiklos vykdytojai), 

kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis 

nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių 

eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas. Tokiu 

atveju su paraiška leidimui gauti ar pakeisti turi būti teikiama deklaracija (laisva forma), kurioje nurodomas 

atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis valdančių subjektų (ūkinės veiklos vykdytojų). Įrenginys 

negali būti dalijamas dalimis (to paties subjekto (ūkinės veiklos vykdytojo) ar tarp kelių subjektų (ūkinės 

veiklos vykdytojų)) siekiant vykdyti ūkinę veiklą be leidimo.“ 

4.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip: 

„16. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio 

aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, šios procedūros privalomos, 

ir AAA priėmus atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), 

ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus 

(toliau – PAV sprendimas), išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su 

eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos ūkinės veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo 

sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime nurodyta ūkinė veikla, 

išduodamas turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados 

galiojimo metu.“ 

4.6. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„17.7. vykdant ūkinę veiklą, turi būti mažinamas pavojingųjų medžiagų naudojimas ir palaipsniui jos 

turi būti keičiamos mažiau pavojingomis medžiagomis arba taikomos alternatyvios technologijos, 

leidžiančios sumažinti pavojingųjų medžiagų naudojimą.“ 

4.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip: 

„19. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai 

ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

įstatymu, informacijos atrankai atlikti ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pavojingų objektų saugos ataskaitų, 

parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų 

prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašą, jų kvalifikacinių 

kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 

patvirtinimo“, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų (toliau – 

inventorizacijos ataskaita), parengtų pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir 

ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės), techninio projekto, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų 

reikalavimus rengti. Norint pakeisti leidimą eksploatuoti įrenginius, kuriuose vykdoma Taisyklių 1 priedo 

6.6.2 ir 6.6.3 papunkčiuose nurodyta ūkinė veikla, paraiška rengiama vadovaujantis Taisyklių 8 priede 

pateiktais metodiniais nurodymais.“ 

4.8. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.1. paraiškos tituliniame lape – ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, 

buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, Taisyklių 1 priede nurodyta (-os) ūkinės veiklos rūšis (-ys), 

kurią (-ias) atitinka įrenginys, paraiškos pildymo data;“. 

4.9. Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.4. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) 

teršalai, foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio ūkinės veiklos vykdymo metu išmetamus 

(išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)), 

ūkinės veiklos padėtis schemoje su sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros, mokslo, sporto, gydymo, 

poilsio, religinės paskirties, su apgyvendinimu susijusios specialiosios paskirties pastatų ir pastatų, kuriuose 

įrengtos nurodytos paskirties patalpos, suformuotos atskirais nekilnojamojo turto objektais, gretimų įmonių, 
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rekreacinių, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių 

apsaugos zonų išsidėstymu. Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 

orui įvertinti“ įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;“. 

4.10. Pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.5. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia. Esamam įrenginiui, 

kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, dėl kurios prašoma pakeisti 

leidimą, pradžia;“. 

4.11. Pakeičiu 21.51 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.51. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka;“. 

4.12. Pakeičiu 21.52 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.52. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos 

išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios 

įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės 

išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista, ir (ar) jį kompensuoti arba 

atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) užkirsti jam 

kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo 

(įrenginio eksploatavimo) metu;“. 

4.13. Pakeičiu 21.7 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„21.7. sąrašai planuojamų naudoti ir (ar) naudojamų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant 

chemines medžiagas, cheminius mišinius ir kurą, jų kiekis, saugos duomenų lapai. Planuojant eksploatuoti 

įrenginius, kuriuose vykdant ūkinės veiklą naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai, būtina 

nurodyti naudojamų tirpiklių, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), medžiagų pavadinimus 

(cheminius bei sutartinius techninius ar prekybinius), jų kiekį, sudėtį, sudėtyje esančių LOJ pavojingumo 

frazes (H frazes) ir pateikti informaciją pagal Tirpiklių tvarkos 5 priedo duomenis;“.  

4.14. Pakeičiu 21.17 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.17. aplinkosaugos veiksmų planas, jei ūkinės veiklos vykdytojas prašo aplinkosaugos reikalavimų 

įgyvendinimo išlygų arba naudoja pavojingąsias medžiagas ir pagal Taisyklių 17.7 papunktyje nurodytą 

principą turi mažinti jų naudojimą. Aplinkosaugos veiksmų plane turi būti apibrėžtos konkrečios taršos 

prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal 

GPGB), esamos vertės, pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimo priemonės, įskaitant pavojingųjų 

medžiagų pakeitimą mažiau pavojingomis medžiagomis ar kitomis alternatyviomis technologijomis, 

preliminarus priemonių įgyvendinimo grafikas;“. 

4.15. Pakeičiu 21.21 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„21.21. netechninio pobūdžio santrauka, kurioje turi būti pateikta lengvai suprantama ir visuomenei, ir 

valstybės institucijų atstovams apibendrinta paraiškoje pateikta informacija, išskiriant svarbiausius 

paraiškoje pateiktos informacijos aspektus. Netechninio pobūdžio santraukoje turi būti aiškiai aprašytas 

leidimo keitimo tikslas (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.).“ 

4.16. Pakeičiu 22.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„22.13. oro teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai (aprašomoji medžiaga ir 

žemėlapiai) su pažymėtomis teritorijomis, kuriose užtikrinamas teršalo ribinės aplinkos oro užterštumo 

vertės laikymasis; teršalų sklaidos skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus tvirtinamas ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijas, pagrindimas; pagal Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus tvirtinamas 

foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijas naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, patvirtintą 

aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653, naudoti meteorologiniai duomenys; 

teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei 

šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti 

dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija;“. 

4.17. Papildau 22.131 papunkčiu: 

„22.131. esamą situaciją atitinkanti stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema su pagal Aplinkos 

oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos 
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šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, pažymėtais 

stacionarių oro taršos šaltinių numeriais ir pagal  Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir 

teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisykles, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl 

Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams 

tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytomis įrengtomis ėminių 

ėmimo vietomis arba pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengtoje 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktas sklypo planas, kuriame 

pažymėti planuojami stacionarūs oro taršos šaltiniai (toliau – stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo 

schema).“ 

4.18. Pakeičiu 22.19 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„22.19. dokumentas, įrodantis, kad ūkinės veiklos vykdytojas žemės sklypą ar jo dalį, statinį ar jo dalį, 

kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, naudoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės 

ar kitu teisiniu pagrindu, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;“. 

4.19. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 

„23. Ūkinės veiklos vykdytojas su paraiška gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet nenurodytą 

Taisyklėse ar paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojamoje formoje informaciją ir su 

eksploatuojamu įrenginiu ir jame vykdoma ūkine veikla susijusius duomenis.“ 

4.20. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip: 

„29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama per Aplinkosauginių leidimų informacinę 

sistemą (toliau – ALIS), užpildžius interneto svetainėje https://www.alisas.lt/ pateiktą formą.“ 

4.21. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip: 

„31. Paraiškoje leidimui pakeisti pateikiami duomenys, kurie keičiasi ir (ar) kuriuos reikia įvertinti 

keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Informacija ir (ar) duomenys, kurie, palyginti su 

paraiška, pagal kurią išduotas leidimas, nesikeitė, paraiškoje leidimui pakeisti nepildomi ir neteikiami, tačiau 

paraiškoje paliekami jų eilės numeriai, pavadinimai ir nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami, 

tačiau ūkinės veiklos vykdytojas turi teisę raštu prašyti, kad būtų pakeistas visas leidimas. Tokiu atveju turi 

būti teikiama visiškai užpildyta paraiška, joje ir (ar) pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta, kurie 

duomenys keičiasi ir (ar) kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas.“ 

4.22. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 

„32. Gavusi paraišką, AAA ją užregistruoja, per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos viešai paskelbia 

ALIS arba AAA interneto svetainėje ir pateikia: derinti – NVSC, jei paraiška pateikta su Taisyklių 22.12 

papunktyje nurodytais dokumentais – AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams gauti.“ 

4.23. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip: 

„33. Paraiška su lydraščiu NVSC teikiama el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis 

vienu iš Taisyklių 28 punkte nurodytų formatų, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu 

pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Lydraštyje nurodoma, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir 

paraišką pateikusiam ūkinės veiklos vykdytojui; nustatant sąlygas triukšmo ir kvapų valdymo srityje turėtų 

būti vadovaujamasi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentais, jei toks vertinimas atliktas ūkinei 

veiklai, kuriai teikiama paraiška. Jei galiojantis leidimas paskelbtas ALIS arba AAA interneto svetainėje, 

teikiant NVSC derinti paraišką pakeisti leidimą, AAA pateikia leidimo internete nuorodą.“ 

4.24. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip: 

„34. NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal 

kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. NVSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu 

pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia AAA motyvuotas pastabas pataisyti paraišką. 

Nustatydamas sąlygas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, NVSC vadovaujasi poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo dokumentais, jei toks vertinimas atliktas ūkinei veiklai, kuriai teikiama paraiška. NVSC derinimo 

dokumentus AAA turi teikti elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus 

atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Jei NVSC 

nepakanka duomenų ir informacijos triukšmo ar kvapų valdymo sąlygoms nustatyti, jis per šiame punkte 

nurodytą terminą informuoja AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją ūkinės veiklos vykdytojas 

turi pateikti, nurodydamas teisinį pagrindą ir kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta 

informacijos ir (ar) duomenų.“ 

4.25. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 
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„36. AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento; jei 

paraiška pateikta pakeisti leidimą, – ir dėl paraiškos, turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 

paraiškos gavimo iš AAA:“. 

4.26. Pakeičiu 45.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„45.7. Lietuvos Respublikos teisės aktai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai aplinkos 

apsaugos srityje, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ar kiti reikalavimai, pagal kuriuos 

nustatomos leidimo sąlygos. Keičiant leidimą eksploatuoti įrenginius, kuriuose vykdoma Taisyklių 1 priedo 

6.6.2 ir 6.6.3 papunkčiuose nurodyta ūkinė veikla, vadovaujamasi Taisyklių 8 priede pateiktais metodiniais 

nurodymais.“ 

4.27. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip: 

„47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis paraiška, Taisyklių 45 punkte nurodytais 

duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas. Leidimo sąlygose įrašoma, 

kaip turi būti įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir 

priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista, ir (ar) jį 

kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti ir 

(ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ūkinės veiklos 

vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu ar užbaigiant ūkinę veiklą.“ 

4.28. Pakeičiu 63.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„63.2. leidimo išdavimo ir pakeitimo (jei leidimas keičiamas) data;“. 

4.29. Papildau 64.5 papunkčiu: 

„64.5. nuoroda į PAV sprendimą, kuriuo remiantis priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą.“ 

4.30. Papildau 65.12 papunkčiu: 

„65.12. priemonės, kurių privaloma imtis taršos prevencijai ir (ar) siekiant mažinti pavojingųjų 

medžiagų naudojimą, kai jos neįrašytos aplinkosaugos veiksmų plane.“ 

4.31. Pakeičiu 68.14 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„68.14. paraiškoje pateiktos schemos ir žemėlapiai, tarp jų – detali nuotekų valymo įrenginių schema, 

kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, 

vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kur nuotekos gali 

patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas); stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema;“. 

4.32. Papildau 681.6 papunkčiu: 

„681.6. stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema.“ 

4.33. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip: 

„71. Taisyklių 70 punkte nurodytais atvejais AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos 

gavimo apie tai informuoja visuomenę, visais atvejais apie gautą paraišką – ir atitinkamos savivaldybės 

vykdomąją instituciją, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Savivaldybės vykdomoji 

institucija informuojama raštu, kartu prašant nurodytą informaciją paskelbti savivaldybės interneto 

svetainėje, visuomenė – pateikiant minėtą informaciją ALIS arba AAA interneto svetainėje, per spaudą 

(atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).“ 

4.34. Pakeičiu 72.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„72.2. kur (nurodomas AAA adresas, ALIS arba AAA interneto svetainės nuoroda), kada (nurodomos 

valandos ir terminas, iki kada galima susipažinti su informacija) ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška 

(išskyrus tai, ką ūkinės veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį);“. 

4.35. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip: 

„73. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų 

nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo 

išdavimo ar pakeitimo suinteresuota visuomenė turi teisę teikti nuo pranešimo paskelbimo apie paraiškos 

gavimą dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija pastabas turi pateikti per 7 darbo dienas nuo informacijos 

apie gautą paraišką gavimo dienos. AAA, pasibaigus visuomenės informavimo terminui, viešai ALIS arba 

savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos 

gautus pasiūlymus ir su leidimo sąlygų nustatymu susijusias iš ūkinės veiklos vykdytojo gautas ataskaitas ar 

nuorodas į jas, jeigu tokia informacija gauta. Informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurios apsaugą 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (asmens kodas, vienas 

arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio 

požymiai), neviešinama.“ 

4.36. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip: 

„75. Gauta pagal AAA, visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) NVSC pastabas 

patikslinta paraiška paskelbiama ALIS arba AAA interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Jei 
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savivaldybės vykdomoji institucija teikė pastabas ar pasiūlymus priminei paraiškai, AAA elektroniniu paštu 

šiai institucijai pateikia nuorodą, kur paskelbta patikslinta paraiška. Suinteresuota visuomenė turi teisę 

susipažinti su patikslinta paraiška ir raštu teikti pastabas ar pasiūlymus patikslintai paraiškai 10 darbo dienų 

nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos.“ 

4.37. Pakeičiu 76 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„76. Visais atvejais, kai AAA priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, viešai ALIS arba 

AAA interneto svetainėje skelbia:“. 

4.38. Pakeičiu 76.5 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„76.5. kaip nustatytos leidimo sąlygos atsižvelgus į GPGB ir išmetamųjų teršalų kiekį, nustatytą 

GPGB, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes; kokios nustatytos leidimo sąlygos mažinti pavojingųjų 

medžiagų naudojimą;“. 

4.39. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip: 

„90. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris 

nekeičiamas. Apie išduotą ar pakeistą leidimą arba apie sprendimą neišduoti leidimo per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas AAD, NVSC. Visuomenė informuojama Taisyklių VIII 

skyriuje nustatyta tvarka. Jei planuojama ūkinė veikla patenka į Planuojamos ūkinės veiklos objekto 

patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš 

eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimo tvarkos aprašas), taikymo sritį, 

sprendime išduoti ar pakeisti leidimą įrašoma, kad prieš pradėdamas eksploatuoti naują ar pakeistą ar išplėstą 

įrenginį ūkinės veiklos vykdytojas privalo Patikrinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikti AAA 

pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią. Kitais 

atvejais sprendime įrašomas reikalavimas prieš 10 darbo dienų raštu informuoti AAA ir AAD apie naujo ar 

pakeisto (išplėsto) įrenginio eksploatavimo pradžią.“ 

4.40. Pakeičiu 92.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„92.1. per du mėnesius, gavus informaciją iš AAD apie nustatytus leidimo sąlygų pažeidimus, išskyrus 

atvejus, kai AAD pateikta informacija atitinka Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytus leidimo 

panaikinimo pagrindus, kai sprendimas turi būti priimtas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 15 

dalyje nurodytais terminais;“. 

4.41. Pripažįstu netekusiu galios 92.7 papunktį. 

4.42. Papildau 92.15 papunkčiu: 

„92.15. gavusi informaciją apie planuojamus gyvulių rūšių pakeitimus įrenginiuose, kuriuose 

vykdoma Taisyklių 1 priedo 6.6.2 ir 6.6.3 papunkčiuose nurodyta ūkinė veikla, jei pateikti duomenys 

apskaičiuoti vadovaujantis Taisyklių 8 priede pateiktais metodiniais nurodymais.“ 

4.43. Pakeičiu 961 punktą ir jį išdėstau taip: 

„961. Leidimą AAA peržiūri: 

961.1. Taisyklių 92.4, 92.6–92.8, 92.10–92.12 ir 92.14 papunkčiuose nurodytais atvejais – per ne 

ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo šiuose papunkčiuose nurodytos informacijos ar dokumentų gavimo 

dienos; 

961.2. Taisyklių 92.5 papunktyje nurodytu atveju – per 1 metus nuo nurodytų teisės aktų įsigaliojimo 

dienos, jei šiuose teisės aktuose nenustatytos kitokios taikymo sąlygos. Leidimų sąlygoms peržiūrėti 

Taisyklių 92.5 papunktyje nustatytu atveju AAA parengia ir patvirtina leidimų peržiūrėjimo planą; 

961.3. Taisyklių 92.13 papunktyje nurodytu atveju – per 2 mėnesius nuo informacijos iš NVSC 

gavimo dienos. Šis terminas netaikomas, kai NVSC pateikta informacija atitinka Aplinkos apsaugos įstatymo 

191 straipsnyje nurodytus leidimo panaikinimo pagrindus, kai sprendimas turi būti priimtas Aplinkos 

apsaugos įstatymo 191 straipsnio 15 dalyje nurodytais terminais; 

961.4. Taisyklių 92.15 papunktyje nurodytu atveju – per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo 

dienos.“ 

4.44. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip: 

„99. Ūkinės veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio 

pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai. Pranešime ūkinės veiklos 

vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba 

išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus, pagal kurią AAA atlieka įvertinimą pagal Taisyklių 

100 punktą ir priima sprendimą dėl prievolės keisti leidimą ar poreikio tikslinti jo sąlygas. Jei pranešama 

apie planuojamus pakeitimus įrenginiuose, kuriuose vykdoma Taisyklių 1 priedo 6.6.2 ir 6.6.3 papunkčiuose 
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nurodyta ūkinė veikla, rengiant informaciją pranešimui, vadovaujamasi Taisyklių 8 priede pateiktais 

metodiniais nurodymais.“ 

4.45. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip: 

„104. Paraiška leidimui pakeisti teikiama, derinama ir leidimas pakeičiamas Taisyklėse naujo leidimo 

išdavimui nustatyta tvarka. Visuomenė apie gautą paraišką leidimui pakeisti ir leidimo pakeitimą turi būti 

informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka. Sprendimas pakeisti leidimą arba, vadovaujantis 

Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, sprendimas nekeisti leidimo priimamas ne 

vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką leidimui pakeisti priėmimo dienos. Jei 

keičiama daugiau kaip pusė leidimo punktų ir (ar) lentelių arba jei keičiama mažiau kaip pusė leidimo 

punktų ir (ar) lentelių, bet ūkinės veiklos vykdytojas teikdamas paraišką raštu prašo, turi būti keičiamas visas 

leidimas. Tokiu atveju AAA turi teisę motyvuotai pareikalauti papildyti arba pilnai užpildyti paraišką.“ 

4.46. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip: 

„106. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Aplinkos apsaugos 

įstatymo 191 straipsnio 14 dalyje. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 9 punkte nurodytu 

atveju, kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, 3 kartus 

per metus nustato leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su triukšmo arba kvapų normų viršijimu, AAA 

leidimo galiojimo panaikinimo procedūrą pradeda gavusi NVSC pranešimą, kuriame pateikiamas 

pagrindimas apie nustatytą leidimo galiojimo panaikinimo sąlygą su patikrinimų aktais ir kitais susijusiais 

dokumentais.“ 

4.47. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip: 

„107. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šia tvarka: 

107.1. prieš sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimą Aplinkos apsaugos įstatymo 191 

straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7, 8, 10 ir 11 punktuose nurodytais atvejais AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose 

papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėja raštu apie galimą leidimo 

galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas. Aplinkos apsaugos 

įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7, 10 ir 11 punktuose nurodytais atvejais AAA nustato 20 darbo 

dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes; Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 

14 dalies 8 punkte nurodytu atveju nustato 6 mėnesių terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas 

aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir AAD Aplinkos 

apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 10 punkte nurodytu atveju, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos 

įstatymo 191 straipsnio 15 dalyje nurodyta aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikia AAA patikrinimo aktą 

arba privalomąjį nurodymą ar kitą dokumentą, įrodančius, kad nurodytos aplinkybės pašalintos, leidimo 

galiojimas nepanaikinamas. AAA, gavusi įrodymus, kad įspėjime nurodytos aplinkybės pašalintos, per 3 

darbo dienas priima sprendimą nenaikinti leidimo galiojimo ir pateikia jį leidimo turėtojui ir AAD; 

107.2. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytais atvejais 

leidimo galiojimas panaikinamas per 3 darbo dienas nuo minėtuose punktuose išvardytų aplinkybių 

nustatymo Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 15 dalyje nurodyta aplinkos ministro nustatyta tvarka 

dienos be raštiško įspėjimo; 

107.3. sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šiais terminais: 

107.3.1. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 2, 3, 4, 7, 10 ir 11 punktuose nurodytais 

atvejais – per 3 darbo dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 20 darbo dienų terminui; 

107.3.2. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 8 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo 

dienas pasibaigus Taisyklių 107.1 papunktyje nurodytam 6 mėnesių terminui.“ 

4.48. Pripažįstu netekusiais galios 121 ir 122 punktus. 

4.49. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip: 

„123. AAA ALIS arba savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų ar 

pakeistų leidimų skaitmenines versijas kartu su Taisyklių 68.1–68.4, 68.6, 68.10–68.13 ir 68.16–68.18 

papunkčiuose nurodytais dokumentais ir (ar) informacija ar jų nuorodomis, jei jie paskelbti atskirai, ir 

sprendimus panaikinti leidimų galiojimą.“ 

4.50. Pakeičiu 1234 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1234. Apie išduotus ar pakeistus leidimus, patikslintas leidimų sąlygas, sprendimus panaikinti leidimų 

galiojimą AAA per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą arba sprendimo panaikinti 

leidimo galiojimą priėmimo dienos informuoja AAD, NVSC, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti ūkinę 

veiklą, vykdomąją instituciją, pateikdama nuorodą ALIS arba AAA interneto svetainėje. Išdavus ar pakeitus 

leidimą ūkinei veiklai ar jos pakeitimui, kuriai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, apie išduotą ar pakeistą 
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leidimą informuojami ir kiti, šiame punkte nenurodyti poveikio aplinkai vertinimo subjektai, dalyvavę 

priimant šį PAV sprendimą; jei atliktas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas ir (ar) tarpvalstybinės 

konsultacijos pagal Taisyklių IX skyriaus nuostatas – ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.“ 

4.51. Pakeičiu 1251.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1251.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu 

informuoja ūkinės veiklos vykdytoją ir AAD apie klaidas, jas nurodo, pateikia pataisytą leidimą ir paskelbia 

informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą leidimą ALIS arba AAA interneto svetainėje.“ 

4.52. Pakeičiu 4 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, 

kultūros, mokslo, sporto, gydymo, poilsio, religinės paskirties, su apgyvendinimu susijusios specialiosios 

paskirties pastatų ir pastatų, kuriuose įrengtos nurodytos paskirties patalpos, suformuotos atskirais 

nekilnojamojo turto objektais, gretimų įmonių, rekreacinių, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens 

telkinių apsaugos zonų ir juostų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu.“ 

4.53. Pakeičiu 5 priedo 15 ir 16 lenteles ir jas išdėstau taip: 

„15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis 

Įrenginio pavadinimas  

Eil. 

Nr. 

Atliekos Atliekų laikymas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Atliekų 

tvarkymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas 

laikyti bendras atliekų, įskaitant 

susidarančias apdorojimo metu, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

     

      

     

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki 

surinkimo (S8) 

Įrenginio pavadinimas  

Eil. 

Nr. 

Atliekos Atliekų laikymas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Didžiausias vienu metu leidžiamas 

laikyti bendras atliekų kiekis, t 

1 2 3 4 5“. 

    

     

    

“ 

4.54. Pakeičiu 5 priedo 20 ir 21 lenteles ir jas išdėstau taip: 

„20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis 

Įrenginio pavadinimas 

Eil. 

Nr. 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų laikymas 

Atliekų 

tvarkymo 

veiklos kodas 

(R13 ir (ar) 

D15) 

Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

susidarančias apdorojimo 

metu, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

    

      

     

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8) 

Įrenginio pavadinimas 

Eil. 

Nr. 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų laikymas 

Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti bendras 

atliekų kiekis, t 
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1 2 3 4 5 6 7“. 

 

  

    

 

 
    

    

“ 

4.55. Pakeičiu 6 priedo trečiojo skyriaus 2 punktą  ir jį išdėstau taip:  

„2. 2–6 grafose įrašomi duomenys vadovaujantis atskirų cheminių medžiagų ar cheminių mišinių 

saugos duomenų lapais arba kita viešai prieinama informacija apie cheminę medžiagą ar cheminį mišinį 

(duomenų bazės ar pan.).“ 

4.56. Papildau 8 priedu (pridedama). 

 

Aplinkos ministras     Simonas Gentvilas 

________ 

 

Taršos integruotos prevencijos ir  

kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

8 priedas 

 

METODINIAI NURODYMAI KIAULIŲ RŪŠIMS PERSKAIČIUOTI 

 

1. Šiame priede aprašytas kiaulių kiekio perskaičiavimo principas taikomas vykdant intensyvų kiaulių 

auginimą ir norint iš dalies ar visiškai pakeisti kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį. 

2. Keičiant auginamų kiaulių grupes ar kiaulių kiekį grupėse, privaloma atlikti Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (toliau – PAVĮ) nustatytas planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – poveikio aplinkai vertinimas) arba atrankos dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) procedūras ir prašyti Aplinkos 

apsaugos agentūros (toliau – AAA) pakeisti leidimą, jei planuojamas pakeitimas atitinka Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – AAĮ) 191 straipsnio 11 dalyje nustatytus atvejus. Bendras 

kiaulių kiekio pasikeitimas vertinamas visų grupių kiaulių skaičių perskaičiavus į vienos grupės kiaulių 

skaičių ir nustačius, kad kiaulių kiekio padidėjimas bent pagal vieną iš grupių (auginant skirtingų grupių 

kiaules perskaičiavus bent į vieną iš jų) viršija PAVĮ ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 1 priedo 6.6 papunktyje 

nustatytą ribinį dydį. 

3. Vertinant, ar ūkinės veiklos pakeitimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai 

arba aplinkai, kaip nustatyta PAVĮ, perskaičiuojant iš vienos kiaulių grupės į kitą taikomi šie koeficientai: 

3.1. 1 paršavedė = 3,33 penimos kiaulės (nuo 30 kg) = 55,56 paršeliai (nuo 7 iki 30 kg); 

3.2. 1 penima kiaulė (nuo 30 kg) = 0,3 paršavedės = 16,67 paršeliai (nuo 7 iki 30 kg); 

3.3. 1 paršelis (nuo 7 iki 30 kg) = 0,018 paršavedės = 0,06 penimos kiaulės (nuo 30 kg). 

4. Vertinant, ar ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas atitinka arba viršija TIPK taisyklėse nustatytas 

įrenginio pajėgumo ribas, perskaičiuojant taikomi šie koeficientai: 

4.1. 1 paršavedė = 2,67 penimos kiaulės (nuo 30 kg); 

4.2. 1 penima kiaulė (nuo 30 kg) = 0,375 paršavedės. 

5. Jeigu perskaičiavus kiaulių grupes šio priedo 3 ir (ar) 4 punkte nurodyta tvarka, planuojamas 

pakeitimas neatitinka nė vieno AAĮ nurodyto leidimo keitimo pagrindo, taip pat leidimo nereikia tikslinti 

TIPK taisyklėse nustatyta tvarka, nekeičiant ir netikslinant leidimo galima keisti kokybinę ir kiekybinę 

auginamų kiaulių sudėtį, tačiau dėl to negali būti: 

5.1. keičiama leidime nurodytų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių vieta;  

5.2. didėti leidime nurodytas iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis, įvertinant kiekvieno 

iš šių teršalų išmetimo pokytį: amoniako, kietųjų dalelių (KD), lakiųjų organinių junginių (LOJ);  

5.3. keičiami leidime nurodyti mėšlo tvarkymo būdai; 

5.4. leidime nurodytos neigiamą poveikį mažinančios priemonės keičiamos į mažiau efektyvias; 

5.5. didėti leidime nurodytas maksimalus vandens suvartojimas; 

5.6. keičiamas kiaulių laikymo būdas; kiaulės bus nuolatos laikomos tvartuose ant grotelėmis 

padengtų grindų. 

6. Skaičiuoti iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekį turi būti naudojama vėliausiai 

parengta Europos Aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba – 
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EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook (toliau – EMEP metodika) (žemės ūkio 

sektoriaus skyrius „3.B Mėšlo tvarkymas 2019“ (https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-agriculture/3-b-manure-management/view)). 

7. Amoniako kiekis, išsiskiriantis vienoje atitinkamos kiaulių grupės laikymo vietoje, apskaičiuojamas 

ir pateikiamas lentelėje. 

Amoniako kiekis, išsiskiriantis kiaulių grupės laikymo vietoje 
Kiaulių grupė 

Metinis azoto 

kiekis, 

išsiskiriantis 

vienoje 

kiaulių 

laikymo 

vietoje 

Bendrojo 

amoniakinio 

azoto santykis 

Kiaulių 

laikymo 

tvartuose 

laikotarpis 

Amoniako 

taršos 

(emisijos) 

faktorius, 

išreikštas 

bendrojo 

amoniakinio 

azoto dalimi 

Amoniako  

išmetamo 

kiekio 

mažinimo 

priemonės 

efektyvumas, 

išreikštas 

skaičiaus 

dalimi  

Koeficientas 

metiniam 

amoniako 

kiekiui 

vienoje 

kiaulių 

laikymo 

vietoje 

apskaičiuoti 

Niš, kg/m.  BAN ttv, d./m. EFNH3 r ENH3, t/m. 

2 3 4 5 6 7 

Paršavedės       

Penimos 

kiaulės 

      

Paršeliai       

7.1. 1 skiltyje rašoma kiaulių grupė ir atitinkamoje eilutėje pateikiama informacija apie šią kiaulių 

grupę. 

7.2. 2 skiltyje pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 4 grafą rašomas metinis azoto kiekis, išsiskiriantis 

vienoje kiaulių laikymo vietoje (Niš, kg/m.). 

7.3. 3 skiltyje pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 5 grafą (TAN) rašomas bendrojo amoniakinio azoto 

santykis (BAN). 

7.4. 4 skiltyje pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 3 grafą rašomas kiaulių laikymo tvartuose 

laikotarpis (ttv, d./m.). 

7.5. 5 skiltyje pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 7 grafą rašomas amoniako taršos (emisijos) 

faktorius, išreikštas bendrojo amoniakinio azoto dalimi (EFNH3). 

7.6. 6 skiltyje rašomas amoniako išmetamo kiekio mažinimo priemonės efektyvumas (r), išreikštas 

skaičiaus dalimi (pvz., kai priemonės efektyvumas 70 proc., rašoma 0,7). Jei priemonė netaikoma, rašomas 0. 

Reikšmė paimama iš gamintojo nurodytų parametrų, naudojama TIPK leidime pateikta informacija. 

7.7. 7 skiltyje rašomas koeficientas, taikomas apskaičiuoti metinį amoniako kiekį vienoje kiaulių 

laikymo vietoje. 

8. Amoniako kiekis, išsiskiriantis vienoje kiaulių laikymo vietoje, kur naudojama skystojo mėšlo 

sistema (tvartuose ant grotelėmis padengtų grindų), įvertinus amoniako  išmetamo kiekio mažinimo 

priemones, skaičiuojamas pagal formulę: 

, 

kur: 

ENH3 – metinis amoniako kiekis, išsiskiriantis vienoje laikymo vietoje (t/m.); 

Niš – metinis azoto kiekis, išsiskiriantis vienoje kiaulių laikymo vietoje (kg/m.), pagal EMEP 

metodikos 3.9 lentelės 4 skiltį; 

BAN – bendrojo amoniakinio azoto santykis (pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 5 skiltį visoms 

kiaulių grupėms 0,7); 

ttv – kiaulių laikymo tvartuose laikotarpis (d./m.) pagal EMEP metodikos 3.9 lentelės 3 skiltį; 

EFNH3 – amoniako taršos (emisijos) faktorius, išreikštas bendrojo amoniakinio azoto dalimi. Pagal 

EMEP metodikos 3.9 lentelės 7 skiltį laikant kiaules skystojo mėšlo sistemoje (tvartuose ant grotelėmis 

padengtų grindų), penimoms kiaulėms ir nujunkytiems paršeliams (gyvulių grupė 8–110 kg svorio) – 0,27; 

paršavedėms su nenujunkytais paršeliais iki 8 kg svorio – 0,35;  

r – amoniako išmetamo kiekio mažinimo priemonės efektyvumas, išreikštas skaičiaus dalimi (pvz., kai 

priemonės efektyvumas 70 proc., rašoma 0,7), jei priemonė netaikoma, rašomas 0. Efektyvumas nustatomas 

pagal gamintojo nurodytus parametrus; 

17/14 – masės perskaičiavimo koeficientas. 

9. Bendras per metus visose vienos atitinkamos kiaulių grupės laikymo vietose išsiskiriantis amoniako 

kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 
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, 

kur: 

– bendras per metus išmetamas amoniako kiekis (t/m.); 

– atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietų skaičius (vnt.); 

– metinis amoniako kiekis, išsiskiriantis vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo 

vietoje (t/m.). 

10. Kietųjų dalelių, išsiskiriančių vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietoje, kiekis, 

skaičiuojamas pagal formulę: 

, 

kur: 

EKD – metinis kietųjų dalelių kiekis vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietoje (t/m.); 

EFKD – pagal EMEP metodikos 3.5 lentelės 3 skiltį nustatomas kietųjų dalelių taršos (emisijos) 

faktorius (kg/vnt.).  

11. Bendras per metus išsiskiriantis kietųjų dalelių kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

, 

kur: 

– bendras per metus išsiskiriantis kietųjų dalelių kiekis (t/m.); 

– atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietų skaičius (vnt.); 

– kietųjų dalelių, išsiskiriančių vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietoje, kiekis 

(t/m.). 

12. Lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo 

vietoje, kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

, 

 

kur: 

ELOJ – metinis lakiųjų organinių junginių kiekis vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo 

vietoje (t/m.); 

EFLOJ – pagal EMEP metodikos 3.12 lentelės 4 grafą nustatomas lakiųjų organinių junginių taršos 

(emisijos) faktorius (kg/vnt.).  

13. Bendras per metus išsiskiriantis lakiųjų organinių junginių kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

, 

kur: 

– bendras per metus išsiskiriantis lakiųjų organinių junginių kiekis (t/m.); 

– atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo vietų skaičius (vnt.); 

– lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių vienoje atitinkamos kiaulių grupės kiaulių laikymo 

vietoje, kiekis (t/m.). 

14. Skaičiavimai gali būti atliekami kompiuterine skaičiuokle, parengta MS Excel ar analogiška 

programine įranga. Naudojant kompiuterinę skaičiuoklę, ji turi būti patikrinta, langeliai, kuriuose įvesti 

nekintantys dydžiai, negali būti redaguojami. Pavyzdinė skaičiuoklė pateikiama Aplinkos ministerijos 

interneto svetainėje. Skaičiuoklė atnaujinama pasikeitus EMEP metodikai. 

 
________________________________ 
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IS-991/716-I-3 priedas 

 

TN: tn,  

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2023-02-21 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas: 2023-03066 
Dokumento 

nr.: 
1-44 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
2023-02-21 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2023-

03-01 
Paskelbta: TAR, 2023-02-21, Nr. 3066 Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1-159 „DĖL 

DARBUOTOJŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ ELEKTROS IR ŠILUMOS ĮRENGINIUS, 

PRIEŠAVARINIŲ TRENIRUOČIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

2023 m. vasario 21 d. Nr. 1-44  

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių 

treniruočių taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. 1-159 „Dėl Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių 

treniruočių taisyklių patvirtinimo“, ir 15.2 papunktį išdėstau taip: 

„15.2. darbuotojams, baigusiems dubliavimą darbo vietoje arba apmokytiems pagal 

mokymo programų rengėjo su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintą programą, 

specialiai įrengtoje mokymo vietoje, pirmą kartą savarankiškai leidžiant dirbti operatyvinį darbą;“. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. kovo 1 d. 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

_______ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e0953f0f75411e3b62ec716086f051f?jfwid=-5wnpk02sr
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TN: tn,  

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2014-06-16 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas: 2014-07768 
Dokumento 

nr.: 
1-159 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
2014-06-18 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2014-

07-01 
Paskelbta: TAR, 2014-06-18, Nr. 7768 Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės aktais: Nėra 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ ELEKTROS IR ŠILUMOS ĮRENGINIUS, 

PRIEŠAVARINIŲ TRENIRUOČIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2014 m. birželio 16 d. Nr. 1-159 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu ir 

28 straipsnio 1 dalimi: 

1. T v i r t i n u Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių 

treniruočių taisykles (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.  

 

Energetikos ministras  Jaroslav Neverovič 

_________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2014 m.  birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159 

 

DARBUOTOJŲ, EKSPLOATUOJANČIŲ ELEKTROS IR ŠILUMOS ĮRENGINIUS, 

PRIEŠAVARINIŲ TRENIRUOČIŲ TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato priešavarinių treniruočių (toliau – treniruotės) rūšis, vykdymo 

periodiškumą, rengimo būdus ir tvarką, rezultatų nagrinėjimą, įvertinimą ir registravimą. 

2. Taisyklės privalomos energetikos įmonių, eksploatuojančių 6–400 kV elektros ir šilumos 

(elektrinės, katilinės ir šilumos perdavimo tinklai) įrenginius (toliau – energetikos įrenginiai) 

operatyviniams darbuotojams ir operatyviniams remonto darbuotojams. 

3. Treniruotės turi būti rengiamos elektros energetikos sistemoje, perdavimo sistemos ir 

skirstomųjų tinklų operatorių įmonėse, elektrinėse, šilumos tinkluose bei kitose įmonėse, 

eksploatuojančiose šilumos ir 6–400 kV elektros įrenginius, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir 

nuosavybės formų. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e0953f0f75411e3b62ec716086f051f?jfwid=-5wnpk02sr
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4. Treniruotės yra viena iš operatyvinių darbuotojų ir operatyvinių remonto darbuotojų 

lavinimo, kvalifikacijos kėlimo formų. 

5. Treniruočių metu turi būti sprendžiami šie uždaviniai: 

5.1. operatyvinių sprendimų įgūdžių formavimas arba jų atnaujinimas, esant avarinei 

situacijai, kai sudėtingos energetikos įrenginių režimo darbo aplinkybės bei esant ribotam 

sprendimų laikui; 

5.2. operatyvinių darbuotojų ir operatyvinių remonto darbuotojų gebėjimas savarankiškai 

atlikti veiksmus, reikalingus avarinei situacijai likviduoti; 

5.3. organizacinių ir techninių priemonių, skirtų darbuotojų, eksploatuojančių energetikos 

įrenginius, darbui ir įrenginių techninei būklei gerinti, sudarymas. 

6. Treniruotės vykdomos imituojant energetikos įrenginių gedimus, operatyvinį avarinių 

situacijų likvidavimą. 

7. Treniruotėje dalyvauja treniruotės vadovas ir dalyviai (operatyviniai darbuotojai ir 

operatyviniai remonto darbuotojai) ir esant poreikiui asmenys, atliekantys organizacines ir kontrolės 

funkcijas. 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatyme, Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių 

darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Energetikos darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas), ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ RŪŠYS 

 

9. Treniruočių rūšys elektros energetikos sistemoje nustatomos pagal apimtis ir skirstomos į: 

9.1. Elektros energetikos sistemos bendroji treniruotė. Bendrąja elektros energetikos 

sistemos treniruote laikoma treniruotė, kai avarinė situacija apima elektros energetikos sistemos 

dalį, į kurią įeina elektrinės, perdavimo ir skirstomieji elektros tinklai, pastotės ir kurioje kartu su 

elektros sistemos operatyviniu darbuotoju dalyvauja 2 arba 3 elektros energetikos objektų 

operatyviniai darbuotojai. 

9.2. Perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų:  

9.2.1. Bendroji elektros tinklų treniruotė. Bendrąja elektros tinklų treniruote laikoma 

treniruotė, kai avarinė situacija apima elektros tinklo dalį su rajonais (skyriais), pastotėmis ir kitais 

elektros energetikos objektais ir kurioje kartu su perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatyviniais 

darbuotojais dalyvauja 1-3 elektros energetikos objektų operatyviniai darbuotojai. 

9.2.2. Dispečerinė treniruotė. Dispečerine treniruote laikoma treniruotė, kurioje dalyvauja ir 

avarinę situaciją likviduoja tik perdavimo arba skirstomųjų tinklų operatyvinis darbuotojas 

(operatyvinių darbuotojų pamaina). Dispečerinėje treniruotėje gali dalyvauti ir pastotės 

operatyviniai darbuotojai, operatyvinė brigada bei kiti operatyviniai remonto darbuotojai. 

9.2.3. Pastotės treniruotė. Pastotės treniruote laikoma treniruotė, kurioje dalyvauja ir avarinę 

situaciją likviduoja pastotės operatyviniai darbuotojai. Pastotės treniruotėje gali dalyvauti 

operatyviniai remonto darbuotojai. 

9.3. Elektrinių: 

9.3.1. Bendroji elektrinės treniruotė. Bendrąja elektrinės treniruote laikoma treniruotė, kai 

avarinė situacija apima ne mažiau kaip pusę esamų cechų (padalinių) įrenginių, dirbančių bendrame 

elektros ar šilumos energijos gamybos technologiniame procese, ir kurioje kartu su elektrinės 

pamainos vadovu (operatyviniu darbuotoju) dalyvauja ir kiti šių cechų (padalinių) operatyviniai 

darbuotojai. 

9.3.2. Blokinė treniruotė. Blokine treniruote laikoma treniruotė, kai avarinė situacija apima 

vieno bloko energetikos įrenginius ir kurioje dalyvauja to bloko visi operatyviniai darbuotojai. 
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9.3.3. Cechinė (padalinio) treniruotė. Cechine (padalinio) treniruote laikoma treniruotė, 

kurioje dalyvauja vieno cecho (padalinio) operatyviniai darbuotojai. Cechinės (padalinio) 

treniruotės gali būti rengiamos dalyvaujant viso cecho (padalinio) pamainos operatyviniams 

darbuotojams arba paeiliui su atskirų darbo vietų operatyviniais darbuotojais. Į cechines (padalinio) 

treniruotes gali būti įtraukiami kito cecho (padalinio) operatyviniai darbuotojai, kurio energetikos 

įrenginiai technologiškai susiję su šio cecho (padalinio) įrenginiais. 

10. Šilumos perdavimo tinkluose pagal apimtį nustatomos šios treniruočių rūšys: 

10.1. Bendroji šilumos perdavimo tinklų treniruotė. Bendrąja šilumos perdavimo tinklų 

treniruote laikoma treniruotė, kai avarinė situacija apima šilumos perdavimo tinklo dalį su rajonais 

(skyriais), katilinėmis ir kitais šilumos ūkio objektais ir kurioje kartu su šilumos perdavimo tinklų 

dispečeriu (operatyviniu darbuotoju) dalyvauja 1–3 šilumos objektų arba skyrių operatyviniai 

darbuotojai. 

10.2. Dispečerinė treniruotė. Dispečerine treniruote laikoma treniruotė, kai dalyvauja ir 

avarinę situaciją likviduoja tik šilumos perdavimo tinklų dispečeris ar dispečerių pamaina 

(operatyviniai darbuotojai). Dispečerinėje treniruotėje gali dalyvauti ir šaltkalvių brigada 

(operatyviniai remonto darbuotojai). 

10.3. Cechinė (padalinio) treniruotė. Cechine (padalinio) treniruote laikoma treniruotė, 

kurioje dalyvauja vieno cecho (padalinio, katilinės) operatyviniai darbuotojai. 

11. Atsižvelgiant į šilumos perdavimo tinklų struktūrą, jų apimtį, esamas vietos sąlygas 

šilumos perdavimo tinklų įmonių vadovams leidžiama pasirinkti treniruočių rūšį, nurodytą 

Taisyklių 10 punkte. Šiuo atveju būtina priimti įmonės tvarkomąjį dokumentą, kuriame būtų 

nurodytos rengiamų treniruočių rūšys. 

12. Kitose elektros ir šilumos sektorių energetikos įmonėse organizuojamos pastotės, 

dispečerinės ir cechinės (padalinio) treniruotės. 

13. Treniruotės skirstomos į planines ir papildomas: 

13.1. Planine treniruote laikoma treniruotė, kuri rengiama pagal energetikos įmonės vadovo 

ar jo įgalioto asmens patvirtintą metinį treniruočių grafiką.  

13.2. Papildoma treniruote laikoma treniruotė, kuri rengiama papildomai pagal energetikos 

įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nurodymą šiais atvejais: 

13.2.1. po įvykusių energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų dėl darbuotojų kaltės; 

13.2.2. operatyviniam darbuotojui ar operatyviniam remonto darbuotojui gavus 

nepatenkinamą (neįskaitytą) įvertinimą planinės treniruotės metu; 

13.2.3. po operatyvinių darbuotojų darbo pertraukos (daugiau kaip 6 mėn.). 

14. Atsižvelgiant į dalyvių skaičių treniruotės skirstomos į grupines ir individualias: 

14.1. Grupine treniruote laikoma treniruotė, kai joje dalyvauja 2 ar daugiau operatyviniai 

darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai (pamaina ir kt.). 

14.2. Individualia treniruote laikoma treniruotė – kai joje dalyvauja 1 operatyvinis 

darbuotojas ar operatyvinis remonto darbuotojas. 

15. Individualios treniruotės rengiamos šiais atvejais: 

15.1. pagal energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą metinį grafiką; 

15.2. darbuotojams, baigusiems dubliavimą darbo vietoje, pirmą kartą savarankiškai 

leidžiant dirbti operatyvinį darbą; 

15.3. kai viso cecho (padalinio) energetikos įrenginius prižiūri vienas operatyvinis 

darbuotojas; 

15.4. po energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų įvykusių dėl operatyvinio darbuotojo ar 

operatyvinio remonto darbuotojo kaltės, energetikos įmonės vadovo, jo įgaliotų asmenų ar tyrimo 

komisijos, tyrusios avariją ar sutrikimą sprendimu; 

15.5. operatyviniam darbuotojui ar operatyviniam remonto darbuotojui gavus 

nepatenkinamą (neįskaitytą) įvertinimą individualios ar grupinės treniruotės metu; 

15.6. operatyviniam darbuotojui po darbo pertraukos (daugiau kaip 6 mėn.); 

15.7. operatyviniams darbuotojams ar operatyviniams remonto darbuotojams, kurie dėl 

pateisinamų priežasčių negalėjo dalyvauti grupinėje treniruotėje. 
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16. Pagal rengimo metodiką treniruotės skirstomos į: 

16.1. treniruotes, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai atlieka 

veiksmus prie energetikos įrenginių valdymo pulto ar schemų maketų; 

16.2. treniruotes, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai atlieka 

sąlyginius veiksmus; 

16.3. treniruotes, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai atlieka 

jungtuvų, armatūros (sklendžių) ir kitų elementų įjungimo ar išjungimo veiksmus prie neveikiančių 

energetikos įrenginių; 

16.4. treniruotes, naudojantis dispečerinio treniravimo sistemomis ar kitomis techninėmis 

operatyvinių darbuotojų ar operatyvinių remonto darbuotojų mokymo priemonėmis; 

16.5. mišrias treniruotes. 

 

III SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ RENGIMO PERIODIŠKUMAS 

 

17. Bendroji elektros energetikos sistemos treniruotė (dėl jų organizavimo sudėtingumo) 

rengiama ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus. Bendrąsias elektros energetikos sistemos 

treniruotes organizuoja perdavimo sistemos operatorius. 

18. Bendroji elektros tinklų treniruotė rengiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Bendrąsias elektros tinklų treniruotes su skirstomųjų tinklų operatoriais ir tinklų naudotojais 

organizuoja perdavimo sistemos operatorius. 

19. Operatyviniai darbuotojai treniruotėje privalo dalyvauti ne mažiau kaip du kartus per 

metus, o operatyviniai remonto darbuotojai treniruotėje privalo dalyvauti ne mažiau kaip vieną 

kartą per metus. 

 

IV SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ RENGIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA 

 

20. Energetikos įmonėse turi būti sudaryti treniruočių rengimo metiniai grafikai, patvirtinti 

įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Metiniame treniruočių rengimo grafike turi būti nurodyta 

treniruočių data (nurodant mėnesį), rūšys, temos, vadovai ir dalyviai. 

21.Treniruotės vadovas yra atsakingas už treniruotės parengimą ir vykdymą. Treniruotės 

vadovais skiriami energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų paskirti asmenys. 

22. Rengiant bendrąsias elektros energetikos sistemos, elektros tinklų, šilumos perdavimo 

tinklų ir elektrinės treniruotes taip pat skiriami treniruotės vadovai vietose (elektrinėse, katilinėse, 

tinkluose, pastotėse ir pan.). 

23. Rengiant treniruotę kartu su gaisrinės saugos treniruote, be treniruotės vadovo, dar 

skiriamas laikinasis gaisro gesinimo vadovas–elektrinės pamainos vadovas ir tinklų operatyvinis 

darbuotojas. 

24. Metiniame treniruočių rengimo grafike nurodyta treniruotės tema turi būti artima realiai 

situacijai ir joje neturi būti daug atsitiktinių reiškinių. Parenkant treniruočių temas turi būti 

atsižvelgta į: 

24.1. avarijas ir sutrikimus, anksčiau įvykusius energetikos įrenginiuose; 

24.2. galimas energetikos įrenginių avarines situacijas ar darbo sutrikimus, nurodytus jų 

eksploatavimo instrukcijose ar teisės aktuose; 

24.3. sezoninius reiškinius, keliančius pavojų energetikos įrenginių normaliam darbui 

(stiprus vėjas, perkūnija, lijundra, potvynis, labai žema oro temperatūra ir t.t.); 

24.4. energetikos įrenginių avarinių situacijų metu galimą gaisro kilimo riziką; 

24.5. naujų energetikos įrenginių paleidimą ir (ar) jų darbo režimų derinimą. 

25. Rengiantis grupinei treniruotei, treniruotės vadovas ar jo pavedimu kitas darbuotojas 

pagal treniruotės temą parengia jos organizavimo ir vykdymo programą. Programoje turi būti 

nurodyta: 
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25.1. treniruotės rūšis ir tema; 

25.2. data, laikas ir treniruotės rengimo vieta; 

25.3. treniruotės rengimo metodas; 

25.4. treniruotės vadovo vardas ir pavardė; 

25.5. laikinojo gaisro gesinimo vadovo vardas ir pavardė (treniruotėms rengiamoms kartu su 

gaisrinės saugos treniruotėmis); 

25.6. treniruotės dalyvių sąrašas; 

25.7. paskirtų treniruotės vadovų vietose (elektrinėse, tinkluose, pastotėse, katilinėse ir pan.) 

vardai ir pavardės; 

25.8. sąlyginis energetikos įrenginių avarinės situacijos laikas; 

25.9. energetikos įrenginių darbo režimas iki avarinės situacijos susidarymo; 

25.10. gaisro gesinimo priemonių būklė (treniruotėms rengiamoms kartu su gaisrinės saugos 

treniruotėmis); 

25.11. energetikos įrenginių avarinės situacijos priežastys, jos išplitimas ir pasekmės; 

25.12. treniruotės dalyvių nuoseklūs veiksmai, likviduojant avarinę energetikos įrenginių 

būklę (galimi variantai). 

26. Bendrosios elektros energetikos sistemos, elektros tinklų, šilumos tinklų ir elektrinės 

treniruočių programos turi būti suderintos su energetikos įmonių, dalyvaujančių treniruotėje, 

struktūrinių padalinių, vadovais. 

27. Rengiant treniruotę, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai 

atlieka sąlyginius veiksmus valdant energetikos įrenginius, būtina naudoti ženklus, kuriais bus 

imituojama komutacinių aparatų, sklendžių, prietaisų, apsaugų, signalizacijos padėtis. Nustatomi šie 

pagrindiniai ženklų kabinimo reikalavimai: 

27.1. ženklas kabinamas prie voltmetro – įtampos nėra; 

27.2. ženklas kabinamas prie valdymo raktų – dvipusis mirksi įjungta / išjungta; 

27.3. ženklas kabinamas signalizacijos veikimo vietoje – sirena; 

27.4. tuo atveju, kai blokiniuose ir kituose skyduose, kur yra didelis kiekis prietaisų, aparatų 

ir armatūros simbolių, pakabinti reikiamą kiekį ženklų neįmanoma, rekomenduojama prietaisų 

rodmenis pateikti kortelėse (pavyzdžiui, schemos maketas rodo: 2, 4, 6, 8 sklendės uždarytos, o  

3, 5, 7 – atidarytos, centrinės signalizacijos švieslentė rodo: aukšta garo temperatūra, mažas 

maitinamojo vandens slėgis). Šios kortelės išduodamos treniruotės dalyviams treniruočių metu; 

27.5. treniruotės vadovas turi teisę nustatyti ir kitus ženklų kabinimo reikalavimus. 

28. Treniruotėse naudojami ženklai turi skirtis savo forma ir spalva nuo standartinių ženklų 

ir turėti užrašą „treniruotė“. Individualiose treniruotėse pakanka pranešti žodžiu apie sąlygines 

energetikos įrenginių, aparatų, sklendžių, apsaugų padėtis, prietaisų rodmenis. 

29. Treniruotėje dalyvaujantiems operatyviniams darbuotojams ar operatyviniams remonto 

darbuotojams treniruotės temą ir organizavimo bei vykdymo programą iš anksto pranešti 

draudžiama. 

30. Treniruotės vadovas ir asmenys, atliekantys kontrolės funkcijas, su treniruotės 

organizavimo ir vykdymo programa supažindinami iš anksto. 

 

V SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ RENGIMO BŪDAI 

 

31. Grupinės ir individualios treniruotės gali būti rengiamos darbo metu, leidus energetikos 

įmonės struktūrinio padalinio vadovui ir jeigu tai netrukdo treniruotėje dalyvausiančių ar kitų 

darbuotojų tiesioginiam darbui. 

32. Treniruočių metu dalyviai turi vykdyti teisės aktų, nustatančių energetikos įrenginių 

saugą, reikalavimus. 

33. Treniruotės turi prasidėti įžangine dalimi, kurioje aptariamas energetikos įrenginių darbo 

režimas iki avarinės situacijos susidarymo ir užbaigiamos dalyvių veiksmų įvertinimu ir išvadų 

pateikimu. 
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34. Treniruotės prie energetikos įrenginių valdymo pultų ar schemų maketų rengiamos tokiu 

būdu: 

34.1. treniruotę vadovas pradeda įžangine dalimi apie energetikos įrenginių darbo režimo 

pasikeitimus, įrenginių atsijungimą, matavimo prietaisų rodmenis; 

34.2. treniruotėje vykdomi operatyviniai pokalbiai tarp treniruotės vadovo ir dalyvių. 

Operatyviniai pokalbiai turi vykti taip pat kaip ir realioje darbo aplinkoje. Jei treniruotė rengiama 

darbo vietoje, tai skambinantysis darbuotojas pokalbį pradeda žodžiu „treniruotė“. Visi treniruotės 

dalyviai turi turėti operatyvines schemas, kuriose būtų pažymėta komutacinės aparatūros, sklendžių 

ir (ar) kitų schemos elementų padėtis prieš energetikos įrenginių avarinę situaciją, be to, pažymėti 

duomenys, pateikti treniruotės vadovo įžanginėje dalyje. 

35. Treniruotės, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai atlieka 

sąlyginius veiksmus: 

35.1. treniruotės rengiamos tiesiogiai darbo vietose; 

35.2. treniruotės dalyviams draudžiama atlikti bet kokius veiksmus su energetikos 

įrenginiais, liesti mechanizmus, komutacinius aparatus ir armatūrą; 

35.3. apie treniruotės rengimą darbo vietoje turi būti iš anksto pranešta visiems pamainos 

operatyviniams darbuotojams. 

36. Treniruotės, kai operatyviniai darbuotojai ar operatyviniai remonto darbuotojai atlieka 

jungtuvų, armatūros (sklendžių) ir kitų susijusių elementų įjungimo ar išjungimo veiksmus prie 

neveikiančių energetikos įrenginių, vykdomos prieš pradedant eksploatuoti naujo tipo įrenginius, 

kad operatyviniai darbuotojai ir operatyviniai remonto darbuotojai geriau juos pažintų, išmoktų juos 

valdyti. 

37. Vykdant treniruotę, nurodytą Taisyklių 16.4 papunktyje, naudojamos šios techninės 

mokymo priemonės: dispečerinio treniravimo sistemos, treniruokliai, valdymo pultų kopijos, 

mokymo komplektai, poligonai, stendai, kompiuterinė technika ir kt. 

38. Vykdant mišrias treniruotes gali būti naudojami Taisyklių 16.1–16.4 papunkčiuose 

nurodyti treniruočių metodai. 

 

VI SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ REZULTATŲ NAGRINĖJIMAS IR ĮVERTINIMAS 

 

39. Treniruotės nagrinėjimo tikslas yra: 

39.1. įvertinti, ar teisingai likviduota energetikos įrenginių avarinė situacija; 

39.2. išnagrinėti kiekvieno dalyvio veiksmus ir išklausyti kontroliuojančiųjų asmenų 

įvertinimą; 

39.3. aptarti priemones dėl energetikos įrenginių patikimumo ir energetikos darbuotojų 

saugos darbe pagerinimo. 

40. Treniruotės nagrinėjamos ir įvertinamos joms pasibaigus. Bendrosios elektros 

energetikos sistemos, elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų ir elektrinės treniruotės turi būti 

išnagrinėtos ir įvertintos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 

41. Treniruotės dalyvių veiksmai vertinami rodikliu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

42. Treniruotės dalyviui padarius klaidą, kuri realiomis aplinkybėmis būtų išplėtusi 

energetikos įrenginių avariją arba dėl jos galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, jo veiksmai 

vertinami „neįskaityta“. 

43. Treniruotės dalyviui, kurio veiksmai „neįskaityti“, skiriama papildoma treniruotė. Jeigu 

pusės ar daugiau treniruotės dalyvių veiksmai įvertinti „neįskaityta“, visiems treniruotės dalyviams 

skiriama papildoma treniruotė. Abiem atvejais papildoma treniruotė turi būti skiriama ne vėliau 

kaip per 2 savaites po to kai treniruotės dalyvių veiksmai buvo įvertinti rodikliu „neįskaityta“. 

44. Treniruotės dalyviams, kurie padarė šiurkščių klaidų ir jų veiksmai 2 kartus iš eilės buvo 

„neįskaityti“, skiriamas papildomas žinių patikrinimas (atestacija) Energetikos darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 
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VII SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ REZULTATŲ REGISTRAVIMAS 

 

45. Treniruotės turi būti registruojamos treniruočių registre (žurnale). 

46. Treniruočių registre (žurnale) turi būti nurodyta: 

46.1. data; 

46.2. treniruotės tema ir vieta; 

46.3. įvertinimas, pastabos, pasiūlymai; 

46.4. treniruotės vadovo vardai, pavardės, pareigos ir parašai; 

46.5. treniruotės dalyvių vardai, pavardės, pareigos ir parašai; 

46.6. priemones dėl energetikos įrenginių patikimumo ir energetikos darbuotojų saugos 

darbe pagerinimo. Šioms priemonėms įgyvendinti turi būti sudarytas energetikos įmonės 

tvarkomasis dokumentas. 

47. Treniruočių registrai (žurnalai) saugomi energetikos įmonėse pagal Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą 

dokumentų saugojimo terminą. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

48. Treniruotes rekomenduojama rengti kartu su gaisrinės saugos treniruotėmis. 

49. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_____________ 
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IS-991/716-I-4 priedas 

 

TN: tn,  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. SAUSIO 31 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-24 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ 

SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 

2021–2025 M. LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ, KURIEMS 

NEMOKAMAI SKIRIAMI APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023 m. vasario 23 d. Nr. D1-58 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 

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

nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 

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

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

dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo 

patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10.  23 
 AB 

„Lifosa“ 
Katilinė 

151 

302  

177 

364 

177 

364 

177 

364 

177 

364 
860 758“. 

 

2. Papildau nauju 12 punktu: 

„12. 30 

UAB 

Lietuvos 

cukraus 

fabrikas 

Katilinė ir 

išspaudų 

džiovykla 

10 355 10 355 10 355 10 355 10 355 51 775“. 

 

3. Buvusius 12–66 punktus atitinkamai laikau 13–67 punktais. 

4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. 33 AB „Klaipėdos mediena“ Katilinė 4 059 4 060 – – – 
8 119“

. 

 

5. Pakeičiu 19 ir jį išdėstau taip: 

„19.  45 
AB „Ignitis 

gamyba“ 

Termofikacinė elektrinė Nr. 3 

(TE–3) 

3

4 
33  – – – 67“. 

 

6. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip: 

„48. 89 

UAB 

„Kaišiadorių 

šiluma“ 

Kaišiadorių 

katilinė 
1 350  1 676 1 676 1 676 1 676 8 054“. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02184380b37a11ed8df094f359a60216
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7. Pripažįstu netekusiu galios 66 punktą. 

8. Papildau 68 ir 69 punktais: 

„68. 212661 

UAB Kauno 

kogeneracinė 

jėgainė 

Kogeneracinė 

atliekų 

deginimo 

jėgainė 

21 

815 

21 

335 

20 

855 
20 375 19 895 104 275. 

69. 213220 
Klaipėdos 

mediena, AB 

Šilumos 

gamybos 

įrenginiai ir 

džiovykla 

36 

933 

36 

120 

35 

308 
34 496 33 683 176 540“. 

 

9. Pakeičiu  pastraipą, einančia po 69 punkto, ir ją išdėstau taip: 

„Iš viso: 4 552 212 4 617 334 4 607 547 4 601 850 4 596 155 22 975 098“. 

 

 

 

Aplinkos ministras   Simonas Gentvilas 
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IS-991/716-I-5 priedas 

 

TN: tn,  

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2022 M. 

GRUODŽIO 30 D. NUTARIMO NR. O3E-1811 „DĖL RINKOS PAJAMŲ NUSTATYMO IR 

PAJAMŲ PERVIRŠIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2023 m. vasario 23 d. Nr. O3E-209 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Reglamento (ES) 2022/1854 

įgyvendinimo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos 

skyriaus 2023 m. vasario 22 d. pažymą Nr. O5E-157 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų 

perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a: 

Pakeisti Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodiką, patvirtintą 

Tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų 

perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika): 

1. Pakeisti Metodikos 14 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„14. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, tais atvejais, kai subjektai pagamintą 

elektros energiją parduoda susijusiems asmenims, vertinant pajamų perviršio mokėjimo subjektų 

gaunamas rinkos pajamas už parduotą elektros energiją, susijusių asmenų gautos pajamos už 

tretiesiems asmenims parduotą elektros energiją laikantis Įstatymo 11 straipsnyje nustatytų sąlygų 

įvertinamos šios Metodikos 15–16 punktuose ir III skyriuje nustatyta tvarka. Taryba, 

įgyvendindama Reglamento 6 straipsnio 3 dalį, siekdama užtikrinti, kad subjektai neišvengtų 

pareigos mokėti pajamų perviršį, atlieka su subjektais susijusių asmenų sandorių, sudarytų su 

subjektais, vertinimą.“ 

2. Pakeisti Metodikos 19 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„19. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, pajamų perviršio mokėjimo 

subjektams, kurie iš dalies elektros energijos gamybai naudoja kitą iškastinį kurą nei gamtinės 

dujos, išskyrus subjektus, vykdančius elektros energijos gamybą bendruose šilumos ir elektros 

energijos gamybos įrenginiuose (kogeneracija), pajamų perviršis lygus pajamų skirtumui tarp 

faktinės valandinės elektros energijos biržos kainos, susiformavusios Lietuvos kainų zonoje ir 

patirtų faktinių elektros energijos gamybos kintamųjų kaštų. Pajamų perviršis šioje dalyje 

nustatytiems ūkio subjektams yra vertinamas tik tais atvejais, kai valandinė elektros energijos biržos 

kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje yra didesnė negu šio ūkio subjekto patirti faktiniai 

elektros energijos gamybos kintamieji kaštai. Laikotarpiais, kai subjekto patirti faktiniai elektros 

energijos gamybos kintamieji kaštai yra mažesni negu 180 Eur/MWh, laikoma, kad šiais 

laikotarpiais tokiam subjektui taikoma 180 Eur/MWh pajamų viršutinė riba. 

Šios nuostatos apimtyje kogeneracija nėra laikoma veikla, kai iš dalies elektros energijos 

gamybai naudojamas kitas iškastinis kuras nei gamtinės dujos, o gamybos įrenginiai yra bendri 

elektros energijos ir šilumos energijos gamybos įrenginiai, tačiau pagaminta šilumos energija yra 

naudojama tik savo reikmėms, t. y. nėra verčiamasi papildoma ūkine ekonomine (komercine) 

veikla, šilumos gamyba–pardavimas nėra vykdomas.“ 

3. Pakeisti Metodikos priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

4. Pakeisti Metodikos 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f57c0820b37711ed8df094f359a60216
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„13.3. pajamos, gautos pardavus elektros energiją, pagamintą elektros energijos gamybos 

įrenginiuose, kuriuose Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai 

naudojami kartu su kitais tradiciniais energijos ištekliais, tokiais kaip anglis, nafta ir gamtinės 

dujos. Laikoma, kad Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai 

naudojami kartu su kitais tradiciniais energijos ištekliais, tokiais kaip anglis, nafta ir gamtinės 

dujos, tik tada, kai subjektui išduotame leidime gaminti elektros energiją yra nurodyta tokia kuro 

rūšis ir tradiciniai ištekliai yra naudojami ne tik technologinėms reikmėms. Jeigu tokia kuro rūšis 

nėra nurodyta leidime ir (arba) tradicinis kuras naudojamas tik technologinėms reikmėms – tokiu 

atveju subjektui nėra taikoma šiame papunktyje nurodyta išimtis dėl į rinkos pajamas 

neįskaičiuojamų pajamų.“ 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius 

________ 

 

Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio  

skaičiavimo metodikos priedas 

 

______________________________________________________________________________ 
(ūkio subjekto fizinio asmens – vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens – 

pavadinimas, juridinio asmens kodas ir juridinio asmens buveinės adresas; telefono ryšio numeris ir fakso numeris, 

elektroninio pašto adresas) 

 

BALTPOOL, UAB  

Žalgirio g. 90  

LT-09303 Vilnius 

 

D E K L A R A C I J A  

DĖL RINKOS PAJAMŲ NUSTATYMO IR PAJAMŲ PERVIRŠIO SKAIČIAVIMO 

 

__________________ 
(data) 

__________________ 
(vieta) 

 

 ________________________________________________________________________________  
 (ūkio subjekto fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – pavadinimas) 

deklaruoja pajamų perviršį už _______________________________________ ataskaitinį laikotarpį. 
 (metai, mėnesis) 

Nurodau, kad su mano valdomais elektros energijos gamybos įrenginiais faktiškai 

pagamintas ir į elektros energijos tinklus perduotas kiekis sudaro: ______________ MWh; 

Nurodau, kad rinkos pajamos sudaro: ______________ Eur; 

Nurodau, kad pajamų perviršis sudaro: ______________ Eur; 

Nurodau, kad 90 proc. pajamų perviršis sudaro: ______________ Eur; 

Nurodau, kad nurodytą elektros energijos kiekį pardaviau ir rinkos pajamas gavau šiais 

būdais: 

☐ elektros energijos biržoje, parduotas kiekis sudaro _____ MWh; 

☐ Pagal „Mokėk, kiek pagaminta“ pirkimo–pardavimo sutartį (-is) dėl elektros energijos, 

parduotas kiekis sudaro ________ MWh; 

☐ Pagal Bazinės apkrovos kiekio dvišalę pirkimo–pardavimo sutartį (-is) dėl elektros 

energijos, parduotas kiekis sudaro ________ MWh; 

☐ Pagal išvestinę (-es) finansines priemonę (-es), kurios(-ių) atsiskaitymo laikotarpis yra 

ataskaitinis mėnuo, parduotas kiekis sudaro ________ MWh; 
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☐ Pagal išvestinę (-es) finansines priemonę (-es), kurios (-ių) atsiskaitymo laikotarpis yra 

metų ketvirtis, parduotas kiekis sudaro ________ MWh; 

☐ Pagal išvestinę (-es) finansines priemonę (-es), kurios(-ių) atsiskaitymo laikotarpis yra 

kalendoriniai metai, parduotas kiekis sudaro ________ MWh. 

Nurodau, kad ________ MWh elektros energijos pardaviau susijusiam (-iems) asmenims 

(-ims). 

Ūkio subjektas, teikdamas deklaraciją patikina, kad informacija pateikiama deklaracijoje, 

atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo ir Rinkos 

pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos nurodytus reikalavimus. 

 

PRIDEDAMA: 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.1 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.2 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.3 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.4 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.5 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.6 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.7 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.8 papunktį, ___ lapai (-ų); 

☐ Dokumentas pagal Metodikos 45.9 papunktį, ___ lapai (-ų). 

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 

   

_______ 

 

RINKOS PAJAMŲ NUSTATYMO IR PAJAMŲ PERVIRŠIO SKAIČIAVIMO METODIKA, 

Suvestinė redakcija nuo 2023-02-24, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-991/716-I-5-1 priedas 2023-02-27.doc). 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa1767a2888211edbdcebd68a7a0df7e/asr?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=180c14a6-8aac-4364-ab52-0267cee2f445
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PASIŪLYMAI; 
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IS-991/716-II-1 priedas 

 

TN: tn,  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJA 

PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO 

IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 102, 291 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2331 

2023-02-15  Nr. 117-P-1 

Vilnius 

 

1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Kasparas Adomaitis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Gapšys, Ligita 

Girskienė, Kęstutis Masiulis, Laima Nagienė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus.  

Seimo kanceliarijos patarėjos Rūta Bėčiūtė ir Jolanta Žaltkauskienė; Seimo Ekonomikos komiteto biuro patarėjas Žilvinas Klimka. 

Kviestieji asmenys prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Inga Žilienė, Energetikos ministerija, viceministrė; Karolis Švaikauskas, Energetikos ministerija, 

Energetikos konkurencingumo grupės vadovas; Vida Dzermeikienė, Energetikos ministerija, Energetinio konkurencingumo grupės patarėja; Vidmantas Macevičius, Mažeikių raj. 

meras; Vilmantas Markevičius, Energetikos ministerija, Energetinio konkurencingumo grupė; Aušra Ignotaitė, UAB Idex Baltic; Dainius Mikolaitis, UAB Idex Baltic; Evaldas 

Paulavičius, UAB Foksita, UAB Aldec General; Romualdas Rutka, UAB Ekopartneris; Vytautas Kisielius, LNŠGA; Donatas Jasas, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, 

pirmininko pavaduotojas; Matas Taparauskas; Beata Vilienė , Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP, advokatė; Vaidotas Ramonas, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 

direktorius; Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas; Mantas Paulauskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas; Vilma 

Skinderytė, AB „Kauno energija“, Ekonomikos sk. vadovo pavaduotoja Audronė Čepulienė, AB „Šiaulių Energija“, Finansų ir ekonomikos direktorė; Rita Morozovienė, AB 

„Panevėžio energija“, Finansų direktorė; Dainius Mikolaitis, UAB Idex Baltic; Renatas Pocius, VERT, pirmininkas; Anastasija Skunčikaitė, VERT, Elektros skyriaus patarėja, 

laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas. 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai): 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

1. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

2 57   Atsižvelgus į tai, kad projekte 

siūlomos vartoti Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse 

apibrėžtos sąvokos, pavyzdžiui, 

daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas, 

siūlytina projekto 2 straipsnyje 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnį ir jį papildyti 

57 dalimi. 

19. Papildyti 2 straipsnį 57 dalimi: 

„57. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, 

kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f657a020b27c11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df0d44de-2413-4b67-80a2-4a50521ef212
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

dėstomą Šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – keičiamas įstatymas) 2 

straipsnio 57 dalį papildyti, įrašant 

joje nurodytą kodeksą. 

teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.“ 

2. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

3 1  Atsižvelgus į tai, kad projektu 

formuluotė „mažiausios sąnaudos“ 

keičiama į formuluotę „pagrįstos 

būtinosios sąnaudos“, projektu 

turėtų būti keičiama ir keičiamo 

įstatymo 3 straipsnio 1 dalis. 

Nepritarti Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje būtų tikslinga palikti mažiausias sąnaudas, nes 

šioje dalyje apibrėžiamos konkurencinės sąlygos. Kadangi pvz. nustatant 

pigiausios technologijos kriterijų būtų labai aiškus konkurencinis kriterijus. Jeigu 

ištaisytumėme „pagrįstomis“ sąnaudomis, tai būtų sudėtinga nustatyti kokiu 

kriterijumi parenkama technologija iš visų alternatyvų. 

3. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

5 6  Projekto 5 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 8 straipsnio 6 

dalyje vietoje formuluotės „šio 

įstatymo 1 ir 8 straipsniuose 

nurodytus“ įrašytina formuluotė 

„šiame ir šio įstatymo 1 straipsnyje 

nurodytus“. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 5 straipsniu keičiamo Įstatymo 8 straipsnį ir jo 6 dalį 

išdėstyti taip: 

„5.6. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 

metai 10 metų, atsižvelgiant į šilumos ūkio plėtros priemones, šiame ir šio 

įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus ir uždavinius, taip pat šilumos 

gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos 

gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus 

veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 

12 mėnesių nuo šilumos ūkio plėtros priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų 

įsigaliojimo ir atitikti šiame ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus ir 

uždavinius.“ 

4. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

6 

6 

7 

15 

18 

19 

19 

19 

19 

1 

5 

2 

4 

13 

4  

18 

22 

25 

6 

 

 

 

3 

Projekto 6 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 82 straipsnio 1 

dalies 6 punkte vartojama 

formuluotė „šilumos tiekimo 

įmonės“. Atkreiptinas dėmesys, jog 

keičiamame įstatyme vartojama 

sąvoka „šilumos tiekėjas“, o ne 

„šilumos tiekimo įmonė“. 

Atsižvelgus į tai, projektas 

tobulintinas. Ši pastaba atitinkamai 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 

punktą išdėstyti taip: 

„6) šilumos tiekėjo teikiamų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės 

gerinimo planas;“. 

Pakeisti Įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo Įstatymo 82 straipsnio 5 

dalį išdėstyti taip: 

„5. Šilumos ūkio plėtros investicinis planas derinamas su šilumos 

tiekėjo valdyba, jeigu jos nėra, – su savivaldybės institucija.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 9 straipsnio 2 

dalį ir ją išdėstyti taip: 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

taikytina ir kitoms projekto 

nuostatoms, kur vartojama 

formuluotė „šilumos tiekimo 

įmonė“. 

„2. Jeigu šilumos tiekėjui dėl šio įstatymo 30 straipsnyje nurodytų 

priežasčių sustabdytas ar panaikintas šilumos tiekimo licencijos galiojimas ir 

šis šilumos tiekėjas negali vykdyti šilumos tiekimo veiklos, savivaldybės 

institucija, užtikrindama saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą 

vartotojams, nedelsiant Koncesijos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo ar 

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka parenka 

naują šilumos tiekėją ir šio įstatymo vienuoliktojo skirsnio nustatyta tvarka 

perduoda jai šilumos ūkio valdymą.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 15 straipsniu keičiamo Įstatymo 22 straipsnio 

4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių tiekėjų ir nepriklausomų 

šilumos gamintojų informacija apie metinius finansinius ir veiklos rodiklius, 

veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į 

sistemos plėtrą, yra vieša. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų ir šio 

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytų nepriklausomų šilumos gamintojų 

informacija apie šilumos pajamų bazinį lygį, šilumos pajamų lygio  

pastoviąją dalį ir šilumos pajamų lygio kintamąją dalį, kainų ir tarifų 

struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 18 straipsniu keičiamo Įstatymo 30 straipsnio 

13 dalies 5 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

„5) šilumos pajamų bazinio lygio laikotarpiui derinti su licenciją 

išdavusia institucija šilumos tiekėjo valdyba, jeigu jos nėra, – su savivaldybės 

institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir šilumos tiekėjo 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai šilumos tiekėjo valdybai ir 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planų vykdymą;“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 

4 dalį  ir ją išdėstyti taip:  

„4. Šilumos pajamų bazinis lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į 

patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos tiekimo sistemas, 

vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, 

šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, 

vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, 

kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. Sprendimas dėl 

šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba 

arba šio straipsnio 16 dalyje numatytu atveju šilumos tiekėjo įstatuose 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

nustatyta tvarka.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 

18 dalį  ir ją išdėstyti taip:  

„18. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta 

Karšto karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau – Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika), parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės 

institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens 

tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos 

dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi 

savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 kalendorinių dienų jų negavusi, ne 

vėliau kaip per 15 dienų per 30 kalendorinių dienų nustato karšto vandens 

kainos dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje nustatyta 

tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias 

nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris 

tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens 

kainų dedamąsias karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka, 

apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir 

suderinęs su Taryba. Ginčus ir skundus dėl karšto vandens kainos dedamųjų 

nustatymo teisėtumo nagrinėja Taryba. Karšto vandens tiekėjo, kuriam 

karšto vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių taryba, skundus dėl 

karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo teisėtumo ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba. Karšto vandens tiekėjo, kuriam karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių taryba, skundai nagrinėjami mutatis 

mutandis šio straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 

22 dalį  ir ją išdėstyti taip:  

„22. Savivaldybės institucija kontroliuoja, ar šilumos tiekėjas 

teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos ir karšto vandens kainas. Savivaldybės 

institucija, nustačiusi šilumos tiekėjo, realizuojančios ne mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus, šilumos ir (ar) karšto vandens kainų skaičiavimo ir 

taikymo neatitikimus nustatytoms šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, 

kreipiasi į Tarybą dėl atsakomybės taikymo.“  

Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 

25 dalį  ir ją išdėstyti taip:  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

„19.25. Taryba ir savivaldybės institucija šilumos bazinės kainos ar 

perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo pajamų bazinio lygio ar 

šilumos pajamų metinio lygio skaičiavimo metu patikrina, ar šilumos įmonės 

tiekėjas teisingai skaičiavo šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios 

dedamosios dydį ir kaip taikė šilumos ir karšto vandens kainas.“ 

5. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

6 

18 

5 

13 

 

5 

Projekto 6 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 82 straipsnio 5 

dalyje siūloma nustatyti: „Šilumos 

ūkio plėtros investicinis planas 

derinamas su šilumos tiekimo 

įmonės valdyba, jeigu jos nėra, – su 

kitu įmonės valdymo organu ir su 

savivaldybės institucija.“ Projekto 

nuostata tobulintina. Pastebėtina, 

kad šilumos ūkio plėtros planą 

rengia šilumos tiekimo įmonė, o 

pagal galiojančius įstatymus 

(Civilinį kodeksą, Akcinių 

bendrovių įstatymą) šios įmonės 

valdymo organai atsako už jos, kaip 

juridinio asmens, veiklos 

organizavimą. Šilumos ūkio plėtros 

investicinį planą turi pasirašyti 

šilumos tiekimo įmonės vadovas, 

kaip juridinio asmens vienasmenis 

valdymo organas, atstovaujantis 

įmonei civiliniuose santykiuose su 

kitais asmenimis, todėl projekte 

siūlomas nustatyti reikalavimas 

šilumos tiekimo įmonės vadovui 

derinti šilumos ūkio plėtros planą 

pačiam su savimi neturi teisinės 

logikos, todėl išbrauktinas. Jeigu 

norima nustatyti, kad tais atvejais, 

kai šilumos tiekimo įmonėje 

sudarytas kolegialus valdymo 

organas – valdyba, šilumos ūkio 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo Įstatymo 82 straipsnio 5 dalį 

išdėstyti taip: 

„5. Šilumos ūkio plėtros investicinis planas derinamas su šilumos 

tiekėjo valdyba, jeigu jos nėra, – su savivaldybės institucija.“ 

Pakeisti Įstatymo projekto 18 straipsniu keičiamo Įstatymo 30 straipsnio 

13 dalies 5 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

„5) šilumos pajamų bazinio lygio laikotarpiui derinti su licenciją 

išdavusia institucija šilumos tiekėjo valdyba, jeigu jos nėra, – su savivaldybės 

institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir šilumos tiekėjo 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai šilumos tiekėjo valdybai ir 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planų vykdymą;“ 
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plėtros planas turi būti suderintas su 

šilumos tiekimo įmonės valdyba, 

projektas atitinkamai taisytinas. Ši 

pastaba atitinkamai taikytina ir 

projekto 18 straipsnyje dėstomam 

keičiamo įstatymo 30 straipsnio 13 

dalies 5 punktui. 

6. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

11 1  Projekto 11 straipsnyje 

dėstomoje keičiamo įstatymo 12 

straipsnio 1 dalyje išbrauktini 

žodžiai „šilumos kainą, tai yra“, nes 

įstatyme turi būti tik norminio 

pobūdžio nuostatos. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 11 straipsniu keičiamo Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį  ir 

ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą 

pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos 

apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo pasirinktą šilumos kainą, tai 

yra šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos 

vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų 

rodmenimis.“ 

7. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

14 5  Projekto 14 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 20 straipsnio 5 

dalyje vietoje formuluotės „gali būti 

taikomos Tarybos nustatytos 

sankcijos“ įrašytina formuluotė 

„Taryba gali taikyti sankcijas 

Energetikos įstatymo nustatyta 

tvarka.“ Atkreiptinas dėmesys, kad 

sankcijų dydžiai yra nustatyti 

Energetikos įstatyme. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 14 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 5 dalį  ir 

ją išdėstyti taip: 

„5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties teisės 

aktuose nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus 

atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų 

dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato 

Taryba. Taryba, gavusi skundą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemų netinkamo eksploatavimo ir (ar) parengimo šildymo sezonui 

Tarybos nustatyta tvarka gali atlikti daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemų patikrinimą dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems 

reikalavimams. Taryba, nustačiusi neatitikimus teisės aktuose nustatytiems 

reikalavimams, įpareigoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti Tarybos nustatytų daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemų reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos 

įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) Taryba gali taikyti sankcijas Energetikos 

įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai dėl įpareigojimų vykdymo 

nebuvo gautas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pritarimas 



 

44 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

dėl reikalingų veiksmų atlikimo ir finansavimo.“ 

8. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 5  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 5 

dalyje vietoje formuluotės „3-5 

metams“ įrašytina formuluotė „ne 

trumpesniam nei 3 metų ir ne 

ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui“. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 5 dalį  ir 

ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus, šilumos pajamų bazinį lygį ne trumpesniam nei 3 metų ir ne ilgesniam 

nei 5 metų laikotarpiui nustato Taryba, šilumos tiekėjams, realizuojantiems 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus – savivaldybės taryba.“ 

9. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 8,9  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 8 ir 

9 dalių nuostatų santykis neaiškus. 

Pagal dėstomas keičiamo įstatymo 

32 straipsnio 8 dalies nuostatas, 

savivaldybės taryba nustato kasmet 

koreguojamus šilumos pajamų 

metinius lygius, o kai šilumos 

tiekėjas realizuoja mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus – ir 

šilumos pajamų bazinį lygį. Pagal 

dėstomas keičiamo įstatymo 32 

straipsnio 9 dalies nuostatas – 

šilumos pajamų bazinį lygį kasmet 

koreguoja šilumos teikėjas, o 

pakoreguotą šilumos pajamų bazinį 

lygį (šilumos pajamų metinį lygį) 

nustato savivaldybės taryba, 

nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo 

realizuojamo per metus šilumos 

kiekio. Nurodytų dalių nuostatos 

derintinos tarpusavyje. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 9 dalį  ir 

ją išdėstyti taip: 

„9. Šilumos pajamų bazinį lygį kasmet koreguoja šilumos tiekėjas, 

vadovaudamasis Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos pajamų metinį 

lygį, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato 

savivaldybės taryba.“ 

10. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 9  Neaišku, kodėl projekto 19 

straipsnyje dėstomo keičiamo 

įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje 

šilumos pajamų metinis lygis 

rašomas skliaustuose po šilumos 

pajamų bazinio lygio. Pastebėtina, 

kad šie lygiai nėra tapatūs ir nėra 

vienas kitam alternatyva. Projektas 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 9 dalį  ir 

ją išdėstyti taip: 

„9. Šilumos pajamų bazinį lygį kasmet koreguoja šilumos tiekėjas, 

vadovaudamasis Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos pajamų metinį 

lygį, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato 

savivaldybės taryba.“ 
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tobulintinas, pašalinant šį 

neaiškumą. 

11. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 10  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 10 

dalyje siūloma nustatyti, jog Taryba 

atitinkamais atvejais peržiūri 

šilumos tiekėjo pakoreguotą 

šilumos pajamų bazinį lygį, tačiau 

iš projekto nuostatų nėra aiškios 

tokios „peržiūros“ teisinės 

pasekmės. Siūlytina projektą 

papildyti atitinkamomis 

nuostatomis. Be to, siūlytina 

analizuojamą dalį skaidyti į dvi 

dalis ir nuostatas dėl šilumos 

bazinio lygio peržiūrėjimo ir 

šilumos pajamų metinio lygio 

patikrinimo dėstyti atskirose 

straipsnio dalyse. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 10 dalį  

ir ją išdėstyti taip: 

„10. Taryba peržiūri šilumos tiekėjo pakoreguotą šilumos pajamų 

bazinį lygį, kai planuojamas šilumos pajamų metinis lygis, nevertinant kuro 

ir perkamos šilumos kainų įtakos, viršija nustatytą šilumos pajamų metinį 

lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos tvirtinamame ūkio subjektų 

technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše 

nustatyta tvarka Tarybos atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo 

vertinimo metu nustatoma, kad šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas yra 

nepakankamas arba nustatoma didesnė nei leistina investicijų grąža ir 

priima šio straipsnio 12 dalyje nurodytus sprendimus. Taryba, siekdama 

įsitikinti, kad šilumos tiekėjo apskaičiuotas ir nustatytas šilumos pajamų 

metinis lygis atitinka šio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos 

nuostatas, turi teisę kasmet atlikti šilumos tiekėjų, pasirinktų pagal Šilumos 

kainų nustatymo metodikoje nustatytą tvarką ir kriterijus, šilumos pajamų 

metinio lygio patikrinimą.“ 

12. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 11  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 11 

dalies pirmasis sakinys tikslintinas, 

nurodant, kam teikiamas 

pakoreguotas šilumos pajamų 

bazinio lygio projektas, pavyzdžiui, 

„šioje dalyje nurodytoms 

institucijoms“. Be to, iš 

analizuojamos dalies nuostatų 

neaišku, kodėl savivaldybė nustato 

šilumos pajamų metinį lygį pagal 

šilumos tiekėjo pakoreguotą 

šilumos pajamų bazinio lygio 

projektą, o ne pagal pakoreguotą 

šilumos pajamų bazinį lygį, ir koks 

analizuojamos projekto dalies 

santykis su keičiamo įstatymo 32 

straipsnio 9 dalies nuostatomis. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 11 dalį  

ir ją išdėstyti taip: 

„8.11. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Šilumos kainų nustatymo 

metodika, parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos pajamų 

metinio lygio galiojimo pabaigos, teikia šioje dalyje nurodytoms institucijoms 

pakoreguotą šilumos pajamų bazinio lygio projektą. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų 

šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą pakoreguotų šilumos 

pajamų bazinių lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybės institucijai, o 

šio straipsnio 10 dalyje numatytu atveju ir Tarybai, bei savivaldybei, kiti 

šilumos tiekėjai, – tik savivaldybei realizuojantys mažiau kaip 10 GWh 

šilumos per metus – savivaldybės institucijai. Savivaldybės taryba per 30 

kalendorinių dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. šilumos pajamų metinį 

lygį. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybės taryba laiku 

nenustatė šilumos pajamų metinio lygio šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai per 

30 kalendorinių dienų nustatyti laikiną šilumos pajamų metinį lygį.“ 



 

46 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

13. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 15  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 15 

dalies pabaigoje išbrauktinas 

perteklinis žodis „privalomai“. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 15 dalį  

ir ją išdėstyti taip: 

„15. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 10 GWh šilumos 

per metus, skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos pajamų 

bazinio lygio ir (ar) šilumos pajamų metinio lygio ne teismo tvarka nagrinėja 

Taryba. Skundas dėl savivaldybės tarybos sprendimo, nustatančio šilumos 

pajamų bazinį lygį ir (ar) šilumos pajamų metinį lygį šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas 

per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Šilumos tiekėjo, 

realizuojančio mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kreipimasis į Tarybą 

nepanaikina jo teisės kreiptis į teismą. Šioje dalyje nurodyti skundai 

nagrinėjami pagal Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos pajamų bazinio lygio ir (ar) šilumos pajamų metinio lygio 

nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus šioje dalyje 

nurodytus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos pajamų 

bazinio lygio ir (ar) šilumos pajamų metinio lygio, įsigalioja nuo Tarybos 

sprendime nurodytos datos ir turi būti privalomai vykdomi.“ 

14. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 18  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 18 

dalyje vartojama formuluotė „karštą 

vandenį tiekianti įmonė“. 

Atkreiptinas dėmesys, jog 

keičiamame įstatyme vartojama 

sąvoka „karšto vandens tiekėjas“, o 

ne „karštą vandenį tiekianti įmonė“. 

Atsižvelgus į tai, projektas 

tobulintinas. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 18 dalį  

ir ją išdėstyti taip: 

„11.18. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta 

Karšto karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau – Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika), parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės 

institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens 

tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos 

dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi 

savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 kalendorinių dienų jų negavusi, ne 

vėliau kaip per 15 dienų per 30 kalendorinių dienų nustato karšto vandens 

kainos dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje nustatyta 

tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias 

nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris 

tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens 

kainų dedamąsias karšto vandens tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka, 

apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir 

suderinęs su Taryba. Ginčus ir skundus dėl karšto vandens kainos dedamųjų 
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nustatymo teisėtumo nagrinėja Taryba. Karšto vandens tiekėjo, kuriam 

karšto vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių taryba, skundus dėl 

karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo teisėtumo ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba. Karšto vandens tiekėjo, kuriam karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių taryba, skundai nagrinėjami mutatis 

mutandis šio straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka.“ 

15. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

19 22  Projekto 19 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 32 straipsnio 22 

dalies nuostata „Savivaldybės 

institucija, nustačiusi šilumos 

tiekimo įmonės, realizuojančios ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus, neatitikimus nustatytoms 

šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainoms <...>“ (pabraukta mūsų) 

stokoja logikos, todėl taisytina. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 22 dalį  

ir ją išdėstyti taip: 

„22. Savivaldybės institucija kontroliuoja, ar šilumos tiekėjas 

teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos ir karšto vandens kainas. Savivaldybės 

institucija, nustačiusi šilumos tiekėjo, realizuojančios ne mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus, šilumos ir (ar) karšto vandens kainų skaičiavimo ir 

taikymo neatitikimus nustatytoms šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, 

kreipiasi į Tarybą dėl atsakomybės taikymo.“  

16. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

21   Projekto 21 straipsnyje dėstomo 

keičiamo įstatymo 35 straipsnyje 

siūloma nustatyti, kad „Šilumos 

tiekėjų investicijos derinamos su 

savivaldybės institucija ir (ar) 

Taryba“. Pastebėtina, kad iš 

siūlomo reguliavimo neaišku, 

kokiais atvejais šilumos tiekėjai 

investicijas derina su savivaldybės 

institucija, o kada – su Taryba. 

Projektas tobulintinas pašalinant šį 

neaiškumą. 

Pritarti Pakeisti Įstatymo projekto 21 straipsniu keičiamo Įstatymo 35 straipsnį  ir jį 

išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Šilumos tiekėjų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba jos  institucija ir (ar) Taryba Energetikos įstatymo 15 

straipsnyje nustatyta tvarka ir šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų 

nepriklausomų šilumos gamintojų investicijos derinamos su Taryba jos 

nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, 

realizuojančio ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, investicijas ir 

nepateikus atsisakymo derinti pagrindimo, tokios investicijos šilumos tiekėjo 

prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus 

dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.“ 

17. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

25 2  Atsižvelgus į tai, kad šilumos 

gamintojai, šilumos tiekėjai ir 

savivaldybių institucijos iki 2023 

m. liepos 1 d. turės pasirengti 

įstatymo įgyvendinimui, 

svarstytina, ar projekto 25 

straipsnio 2 dalyje neturėtų būti 

nustatyta ankstesnė įstatymo 

Pritarti Pakeiti Įstatymo projekto 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2023 m. birželio 30 1 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“ 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. 

str. 

d. 
p. 

įgyvendinamųjų teisės aktų 

priėmimo data. 

18. Seimo 

kanceliarijos 

Teisės 

departamentas, 

2022-12-13 

25 3  Siekiant teisinio nuoseklumo 

projekto 25 straipsnio 3 dalies 

formuluotė „šio įstatymo 6 

straipsnyje, papildančiame Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymą 

82 straipsniu, nurodytas“ dėstytina 

taip: „šio įstatymo 6 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnyje 

nurodytas“. 

Pritarti Pakeiti Įstatymo projekto 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo 82 straipsnyje, nurodytas dešimties metų šilumos ūkio plėtros 

investicinis planas turi būti patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d.“   

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta 

6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai: 

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIVP-2331 ir siūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui įstatymo projektą tobulinti, 

atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems Komisija pritarė. 

6.2. Pasiūlymai:  

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

1. Energetikos ir 

darnios plėtros 

komisija 

2023-02-15 

10 1   Argumentai: 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 

30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) poreikis 

iškilo siekiant užtikrinti šilumos tiekimo sistemų dekarbonizaciją ir sudaryti skatinamąsias sąlygas 

atliekinės šilumos panaudojimui šilumos ūkio rinkoje.  

Teikiamu Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad atliekinę šilumą generuojantys asmenys 

turi teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos tiekimo sistemą. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje 

aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą superka ne šilumos aukciono būdu Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) patvirtiname šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vienų kalendorinių metų laikotarpiui 

VERT nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina.  

Manytina, kad VERT nustatoma didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina 

Pritarti  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komisijos 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

vienų kalendorinių metų laikotarpiui nėra pakankamas terminas siekiant planuoti investicijas į  

atliekinės šilumos panaudojimo galimybes, todėl siūlytina Įstatymo projekte nustatyti, kad 

didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina VERT būtų nustatoma ne trumpesniam kaip 

vienų metų laikotarpiui.  

Pasiūlymas:  

Pakeisti projekto 10 straipsniu keičiamo įstatymo 102 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Atliekinę šilumą generuojantys asmenys turi teisę atliekinę šilumą tiekti į šilumos 

tiekimo sistemą. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę 

šilumą superka ne šilumos aukciono būdu Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne didesne kaip vienų kalendorinių metų laikotarpiui 

Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina, kuri nustatoma ne 

trumpesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje šiluma 

gaminama ir (ar) superkama aukciono būdu, šilumos tiekėjui šio įstatymo 101 straipsnio 2 

dalyje nustatyta tvarka energijos išteklių biržos operatoriui teikiant prognozuojamą gaminti 

ir (ar) supirkti šilumos kiekį, prognozuojamas atliekinę šilumą generuojančių asmenų 

patiekti šilumos kiekis atimamas iš vartotojų poreikiams patenkinti reikalingo šilumos 

kiekio.“ 

2. Energetikos ir 

darnios plėtros 

komisija 

2023-02-15 

10 5   Argumentai: 

Pagal Įstatymo projektu siūlomą teisinį reguliavimą atliekinės šilumos panaudojimo 

skatinimas taikomas tik potencialiems atliekinės šilumos gamintojams (pvz., prekybos centrams, 

duomenų centrams, vandenvalos įmonėms ir pan.), tačiau nesudaromos sąlygos  panaudoti 

išmetamos į orą atliekinės šilumos, susidarančios atliekinę šilumą bendros šilumos ir elektros 

energijos  gamybos (kogeneracijos) būdu generuojančių asmenų, kurių pagrindinė veikla nėra 

elektros energijos ir (ar) šilumos gamyba (pvz. naftos perdirbimo įmonė). 

Todėl, skatinant šilumos tiekimo sistemų dekarbonizaciją, prioritetą teikiant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas mažinančioms technologijoms, siūlome Įstatymo projektą papildyti 

nuostata, kad atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo bendrieji principai mutatis mutandis  

būtų taikomi ir atliekinę šilumą bendros šilumos ir elektros energijos  gamybos (kogeneracijos) 

būdu generuojantiems asmenims, kurių pagrindinė veikla nėra elektros energijos ir (ar) šilumos 

gamyba. 

Pasiūlymas:  

Papildyti Įstatymo projekto 10 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šiame straipsnyje nustatyti atliekinės šilumos supirkimo ir panaudojimo 

bendrieji principai mutatis mutandis taikomi ir atliekinę šilumą bendros šilumos ir elektros 

energijos  gamybos (kogeneracijos) būdu generuojantiems asmenims, kurių pagrindinė veikla 

nėra elektros energijos ir (ar) šilumos gamyba.“ 

Pritarti  

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu. 
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8. Komisijos paskirti pranešėjai: Justinas Urbanavičius. 

Komisijos pirmininkas       (Parašas) Justinas Urbanavičius 

(Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patarėja aptarnaujanti Seimo komisijas, Rūta Bėčiūtė) 

________ 

 

LRS EDP komisijos 2023-02-15 posėdžio vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=5ZI2J6GRAQQ  

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 

STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO IR VIENUOLIKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 102, 291 

STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-II-1-1 priedas 2023-02-27.zip). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZI2J6GRAQQ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f657a020b27c11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df0d44de-2413-4b67-80a2-4a50521ef212
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IS-991/716-II-2 priedas 

 

TN: tn,  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g.  4,  LT-01105 Vilnius,  

tel.  8 626 22 252,  el. p.  info@am.lt ,  https://am.lrv.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Pagal adresatų sąrašą  
 

 

 2023-02-21 Nr. 23-2311 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO 

NR. D1-2 „DĖL GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS 

BIOPRODUKTUS IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO 

EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 

d. įsakymą Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir 

lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  projektą (toliau – projektas) ir prašome pateikti pastabas. 

Projekto tikslas – pakeisti Taisyklių 3 priedo 18 ir 19 straipsnius atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos konkurencijos tarybos pateiktas pastabas, kad šios atitiktų 2018 m. gruodžio 11 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją V priedo „Biodegalų, skystųjų bioproduktų ir lygintino iškastinio kuro sukeliamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisykles“ C dalies nuostatas.   

Projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms. 

Projektu neįgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos. 

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Priimtas projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.  

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymų nuostatų ir atitinka bendrines lietuvių kalbos normas. 

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo 

projekto paskelbimo TAIS. Dėl projekto su visuomene konsultuotasi nebuvo ir papildomai 

konsultuotis nenumatoma. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus 

laikoma, kad projektui pritarta.  

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (grupės vadovė Vilija 

Augutavičienė, tel. 8 686 17484, vilija.augutaviciene@am.lt; Vyresn. patarėjas Tomas Aukštinaitis, 

tel. 8 610 79 985, tomas.aukstinaitis@am.lt; patarėjas  Paulius Zvicevičius, tel. 8 672 71 381, 

paulius.zvicevicius@am.lt). 

 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 1 lapas. 

2. Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.  

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/535efde1b1d811ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=9782cc31-d83d-47b3-9e11-e74205692a20
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4.   Įsakymo projekto 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

(ES) 2018/2001 atitikties lentelė, 3 lapai. 

 

Aplinkos viceministras Danas Augutis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Zvicevičius tel.  8 672 71 381, el. p. paulius.zvicevicius@am.lt 
 

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 

D1-2 „DĖL GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS BIOPRODUKTUS 

IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ 

DUJŲ POVEIKIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

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

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

administratorių, žyma:IS-991/716-II-2-1 priedas 2023-02-27.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/535efde1b1d811ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=9782cc31-d83d-47b3-9e11-e74205692a20
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IS-991/716-II-3 priedas 

 

Tarybos 2023-02-23 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn,  
 

II DALIS 

1. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko 

nustatymo. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

2. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė 

Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Vilija Janickienė 

Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. veiklos ataskaitos derinimo. APSVARSTYTA 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: UAB „Šilalės vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: UAB „Trakų vandenys“ atstovai.  

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl AB „Litgrid“ investicijų projekto „330/110/10 kV Jonavos transformatorių pastotės rekonstravimas“ 

derinimo. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys 

Dalyvauja: LITGRID AB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl teisės aktų pakeitimo projektų. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB 

„Panevėžio energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1811 

„Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 

(papildomas klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjas Ignas Kazakevičius 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, 

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos 

biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos saulės 

energetikos asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, „Enefit Wind“, UAB, „Vydmantai wind park“, 

UAB, AB „Akmenės cementas“, AB „Dolomitas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis 

gamyba“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos baldai“, AB „Klaipėdos mediena“, AB „Lifosa“, AB 

„ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus degtinė“, AB Vilniaus 

šilumos tinklų, FuseBox OU, LITGRID AB, MB „Birštono Elektra“, UAB „9 sparnai“, UAB „Alytaus 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-02-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/kretingos-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/kretingos.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/plunges-bioenergija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/vilniaus-kogeneracin%c4%97.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/baltpool.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/silales-vandenys-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/traku-vandenys-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/litgrid.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/teises-aktu-projektu.pdf
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šilumos tinklai“, UAB „Alungu“, UAB „Amberwind“, UAB BALTPOOL, UAB „Bevielės technologijos“, 

UAB „Bio energija“, UAB „Biovela-Utenos mėsa“, UAB „BOGVILA“, UAB „CONTINENTAL 

AUTOMOTIVE LITHUANIA“, UAB „Dainavos elektra“, UAB „DALIS GERO“, UAB „Danpower Baltic 

Biruliškių“, UAB „Degaičių vėjas“, UAB „EE Emerald Holding“, UAB „Egto energija“, UAB „Eko 

energija“, UAB „EKORESURSAI“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Eurakras“, UAB 

„Foksita“, UAB „GRANULITA“, UAB „Gren Klaipėda“, UAB „Hidroenergija“, UAB „Hidrogreen“, UAB 

„Horreum“, UAB „Idex Taikos elektrinė“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Kauno kogeneracinė 

jėgainė“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Kietaviškių gausa“, UAB „Klaipėdos biokuras“, 

UAB „Kurana“, UAB „L-VĖJAS“, UAB „Megatronas“, UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės, UAB 

„Pamario jėgainių energija“, UAB „Pramonės energija“, UAB „RELIT“, UAB „Renerga“, UAB „RETAL 

Lithuania“, UAB „Revelita“, UAB „Scener“, UAB „Solarbank“, UAB „Solis spectrum“, UAB „SPG 

Energija“, UAB „Šilalės mediena“, UAB „Terra Fortis“, UAB „Toksika“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, 

UAB „Vakarų Beržas“, UAB „Vėjo gūsis“, UAB „VĖJO VATAS“, UAB „Vėjų spektras“, UAB „Ventus 

industria“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VVP Investment“, VŠĮ 

Energetinių tyrimų agentūros atstovai.  

Posėdžio medžiaga 

9. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ energetikos įrenginių avarijos tyrimo akto 

patvirtinimo. APSVARSTYTA 

Pranešėjas – Kauno teritorinio skyriaus patarėjas Saulius Vaitkevičius  

Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. V. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas 

klausimas). APSVARSTYTA 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

 Kiti klausimai. 

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

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

________ 

 

VERT 2023-02-23 posėdžio: „4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. veiklos 

ataskaitos derinimo.“; „4. Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 m. veiklos ataskaitos 

derinimo.“; „9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo 

Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos 

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

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

administratorių, žyma:IS-991/716-II-3-1 priedas 2023-02-27.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/pajamu-pervirsio-metodika-p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2023-02-23/eso_aktas.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2023-02-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-991/716-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2023-02-21 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn, 

 

 
Paskutinis taškas 2023-02-21 

 
 

Vėliausio 2023-02-21 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš 2023-02-21 aukcioną 09 00 

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 62 720 27.68 -9.97 % 11 970 31.55 35.78 9 520 

M03-2023  Smulkinta mediena 29 050 27.62 -4.27 % 0 0.00 0.00 0 

M04-2023  Smulkinta mediena 4 200 24.67 -1.34 % 8 960 21.95 0.00 0 

Q02-2023  Smulkinta mediena 3 850 24.90 0.00 % 14 630 19.67 28.00 3 850 

Q03-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 19 950 20.00 0.00 0 

SUM-2023  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 380 19.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 620 49.71 +6.36 % 720 56.50 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
2 380 26.62 0.00 % 2 380 24.50 24.50 2 380 

 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=2387154&oldti=2756576
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BK prekybos rodikliai po 2023-02-21 aukciono 17 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 57 400 26.19 -3.74 % 700 22.00 0.00 0 

M04-2023  Smulkinta mediena 17 360 22.58 -9.26 % 5 600 23.00 0.00 0 

Q02-2023  Smulkinta mediena 5 390 22.90 -8.73 % 0 0.00 0.00 0 

Q03-2023  Smulkinta mediena 5 250 21.30 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 650 49.14 -0.90 % 50 45.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
2 380 26.62 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-991/716-III-2 priedas 

 

VERT 2023-02-24 pranešimas. VERT skelbia Šilumos sektoriaus įmonių lyginamosios 

analizės santykinių rodiklių nustatymo studijos ataskaitą  

TN: tn, 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paviešino Šilumos sektoriaus įmonių 

lyginamosios analizės santykinių rodiklių nustatymo studijos ataskaitą.  

Studiją atliko UAB „Energy Advice“. Atkreiptinas dėmesys, kad VERT, rengdama 

lyginamosios analizės santykinių rodiklių nustatymo aprašo pakeitimus, pasilieka teisę dalinai 

atsižvelgti arba visai neatsižvelgti į studijos rezultatus. 

Studijos ataskaitą galima rasti ČIA.  

_______ 
 

UAB „Energy Advice“ studijos ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ LYGINAMOSIOS 

ANALIZĖS SANTYKINIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS 2022-11-03 Ataskaita TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-III-2-1 priedas 2023-02-

27.pdf). 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-24/vert-skelbia-silumos-sektoriaus-imoniu-lyginamosios-analizes-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/siluma/Santykini%c5%b3%20rodikli%c5%b3%20analiz%c4%97s%20studija.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2023-metai/2023-02-24/vert-skelbia-silumos-sektoriaus-imoniu-lyginamosios-analizes-ataskaita.aspx
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IS-991/716-III-3 priedas 

 

 APVA 2023-02-22 pranešimas. 

TN: tn,  

 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA: NAUJAS KVIETIMAS SIEKIANTIEMS AUKŠČIAUSIO 

ENERGINIO EFEKTYVUMO STANDARTŲ 

 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šiandien paskelbė naują kvietimą teikti 

paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Pagrindinė kvietimo sąlyga – atnaujinus daugiabutį, 

pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir šiluminės energijos sąnaudas 

sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. 

Šiam kvietimui skirta 410 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį 

efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo priemonėms. Kvietimo pabaiga – 2023 m. 

spalio 2 d. 

„Prieš skelbiant šį kvietimą aplinkos ministerijos užsakymu buvo atlikta analizė, kuri 

akivaizdžiai parodė, jog atnaujinti daugiabutį namą iki A energinio naudingumo klasės apsimoka – 

nors projekto išlaidos padidėja, tačiau mėnesio įmokos išauga nežymiai, o per 20 metų laikotarpį 

namo gyventojai už šildymą gali sutaupyti daugiau nei 200 tūkst. eurų,“ – tvirtina aplinkos 

ministras Simonas Gentvilas. 

Pasak S. Gentvilo, įvertinus visus aspektus – nuo investicijų ekonominio naudingumo, 

nekilnojamojo turto vertės padidėjimo iki šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo – 

akivaizdu, jog gyventojams abejonių dėl A energinio naudingumo klasės pasirinkimo turėtų likti vis 

mažiau. 

Pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administratoriai, savivaldybės bei 

savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai. 

Valstybės parama bus skiriama projektams po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip A 

pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas 

sumažinusiems ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto 

įgyvendinimo. 

Šiems projektams numatomas lengvatinis kreditas, 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms 

apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto 

parengimo dalims, administravimo išlaidoms), 30 proc. kompensacija bei papildoma 20 proc. 

kompensacija įgyvendinus projektą. 

„Tad kviečiu gyventojus, daugiabučių administratorius, bendrijas suskubti kreiptis į 

Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Ši žiema parodė, kad 

tie, kas renovavosi, nebijo nei šildymo sąskaitų, nei šaltų žiemos naktų, nes A klasė padeda 

sumažinti šilumos sąskaitas kartais. Laukia ateitis, kai visi nauji pastatai bus gaminantys energiją, o 

seniems pastatams kils standartas. Todėl gyventojai, galvodami apie renovaciją, turėtų apsispręsti 

dėl A klasės, nes valstybė savo finansus kreips būtent į ją,“ – pabrėžia aplinkos ministras. 

Šiame kvietime konkursinis paraiškų atrankos būdas netaikomas. 

Visos paraiškos bus teikiamos per Agentūros APVIS sistemą nuo vasario 24 d. 

*** 
 

Daugiabučių renovacija A klasei 2023-02 Nr. DNM-AM-DNAM10  

TN: tn,  

 

Priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)  

Paraiškos priimamos nuo : 2023-02-22 08:00  

https://www.apva.lt/daugiabuciu-renovacija-naujas-kvietimas-siekiantiems-auksciausio-energinio-efektyvumo-standartu/
https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/
https://apvis.apva.lt/
https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/
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Paraiškos priimamos iki: 2023-10-02 17:00  

Kompensacinė išmoka: Eur. 

Kvietimui numatytas finansavimas: 410000000.00 Eur.  

Paramos gavėjai 

Daugiabučių namų, pastatytų pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, butų ir kitų 

patalpų savininkai. 

Paraiškų teikėjai 

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. 

2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projekto) 

įgyvendinimo administravimo paslaugas. 

3. Savivaldybės vykdomoji institucija. 

4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 

administratorius. 

Paraiška     

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – 

Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota 

paraiškos forma. 

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) su 

pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę 

redakciją. 

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės 

butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos 

patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo 

atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl 

lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų 

patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos 

įgyvendinimo administratorius). 

4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti projekto 

įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam 

asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas. 

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi projektui 

įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas. 

Kvietimo lėšų suma 

Statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonėms įgyvendinti suma, numatyta investicijų planuose.     

Suma - 410 mln. Eur 

Finansuotojas   

Finansų įstaiga, teikianti lengvatinį kreditą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti). 

Tinkamos finansuoti išlaidos  

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

patvirtinimo“ (toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonės. 

Minimalūs reikalavimai projektams 

Netaikomi. 

Reikalavimai projektams 

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo 

klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su 

šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. 
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Specialieji reikalavimai projektams 

Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos 

tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su 

paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas suteikti 

lengvatinį kreditą. 

Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama A ar aukštesnė pastato energinio 

naudingumo klasė 

Valstybės parama 

• Lengvatinis kreditas 

1.  Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos 

apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės 

palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. 

• Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų 

dydžių   

1. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose 

nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo 

sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato 

energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto 

įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) 

užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, 

statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti. 

2. Statybos techninei priežiūrai vykdyti. 

3. Administruoti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą. 

• 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą. 

1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede. 

• 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą. 

1. Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus 

balansinius ventilius ant stovų. 

2. Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos 

balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus 

ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 

• Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta 

tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto 

savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. 

Pastaba. 

Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama paraiškos teikėjui pasirašius valstybės 

paramos sutartį su Agentūra 

Paraiškų vertinimas ir atranka 

• Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, 

vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. 

balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą 

teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta 

tvarka. 

• Netaikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. 

• Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų. 

Paraiškų reitingavimas 

Netaikomas. 

Rezervinis projektų sąrašas 

Nesudaromas. 

Finansuojamų projektų sąrašo sudarymas 

1. Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą. 

Finansuojamų projektų sąrašas atnaujinamas ir suderintos paraiškos įtraukiamos kas 10 darbo dienų, 

pradedant nuo pirmosios paraiškos derinimo dienos. 

2. Paraišką įtraukus į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis. 
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Teisinė informacija: 

Teisės aktai 

Paraiškų teikimas 

Terminas 

Investicijų planai rengiami ir paraiškos priimamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2023 m. spalio 2d. 

arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų. 

Vieta 

Paraiškos teikiamos APVIS. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, 

Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS 

funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Išnykus aplinkybėms, dėl 

kurių negalėjo būti atliekami veiksmai APVIS, visa reikalinga informacija (ir teikta, gauta ir (ar) kaupiama 

raštu) registruojama APVIS. 

Skaičius 

Neribojamas. 

Konsultacijos: 

Pirmadieniais - Penktadieniais 8:00 iki 17:00 

renovacija@apva.lt 8 614 99699 

  

GABIJA DRIUKIENĖ 

gabija.driukiene@apva.lt, Tel. 8 646 19 276 

Kontaktai pasiteiravimui pagal kuruojamą regioną: ČIA 

 

 

https://modernizuok.apva.lt/teisine-informacija/teises-aktai/114
mailto:renovacija@apva.lt
mailto:%20gabija.driukiene@apva.lt
https://modernizuok.apva.lt/kontaktai/pastatu-energinio-taupumo-departamentas/355/?c-56/t-134
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IS-991/716-III-4 priedas 
 

TN: tn, 

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 

 

Viešoji įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. 8 613 61 536, el. p. info@ena.lt, https://www.ena.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304937660 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Pagal adresatų sąrašą                                2023-02-23 Nr. SD-378-(1.6 Mr) 

 

DĖL 2022 METAIS VYKDYTO ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO DOKUMENTŲ PATIKRINIMO 

 

Vadovaudamasi Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos 

aprašu1, kiekvienais metais Europos Komisijai Energetikos ministerija teikia ataskaitą apie pažangą, 

padarytą įgyvendinant nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus. 

Minėtai ataskaitai parengti reikalinga informacija bei duomenys apie įgyvendintas priemones, 

kurios tiesiogiai arba netiesiogiai didina energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą arba jų 

taupymą, įskaitant energiją, sutaupytą pagal elektros, šilumos ar dujų energijos tiekėjų susitarimus 

dėl energijos taupymo (toliau – Susitarimas). 

Pažymėtina, kad Jūsų įmonė su Energetikos ministerija yra sudariusi Susitarimą, kurio 2.1 

papunkčiu įsipareigojo kasmet teikti ataskaitas apie per praėjusius metus įgyvendintas energijos 

vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones. 

Primename, kad vadovaujantis sudarytu Susitarimu ir Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu2 (toliau – Švietimo ir konsultavimo tvarkos 

aprašas), iki 2023 m. vasario 15 d. turėjote pateikti ataskaitas apie 2022 m. įgyvendintas energijos 

vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones ir pagal jas sutaupytą energijos kiekį. 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), kaip įpareigota teisės 

aktais3, atlieka energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) 2022 metais vykdyto švietimo ir 

konsultavimo priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimą. 

Atsižvelgdami į tai, prašome ne vėliau nei iki 2023 m. kovo 10 d. el. p. skp@ena.lt pateikti 

dokumentų kopijas arba kitą informaciją, pagrindžiančią tiekėjų Agentūrai teikiamose 2022 metų 

metinėse ataskaitose nurodytų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą. Jūsų patogumui 

pridedame lentelę (2 priedas), kurioje rasite rekomenduojamus pateikti priemonių įgyvendinimą 

patvirtinančius ar (ir) pagrindžiančius dokumentus ir kitą informaciją. Rašto 1 priede pateikiame 

informaciją, kurią prašome patvirtinti. Tiekėjai savo nuožiūra gali pateikti ir kitus dokumentus ar 

informaciją, kuri tinkamai patvirtintų ir (ar) pagrįstų tiekėjo 2022 metais vykdytą galutinių vartotojų 

švietimo ir konsultavimo veiklą. 

Primename, kad tiekėjų vykdoma galutinių vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla turi būti 

dokumentuojama, o dokumentus tiekėjai privalo saugoti 3 metus. Minėti dokumentai turi būti 

pasiekiami kompetentingų institucijų ar įgaliotų įstaigų patikrinimams4. Tiekėjai yra atsakingi už 

dokumentų tikrumą ir teisingumą5. 

Prašome informaciją apie kiekvieną priemonę susisteminti ir lydraštyje ar kitu būdu nurodyti 

kuriai priemonei, kuri tiekėjo informacija skirta (pagal rašto 1 ir 2 priedus). Taip pat prašome 

nurodyti asmenį (-is), kuris (-ie), esant poreikiui, galės pakomentuoti teikiamą informaciją.  

 
1 Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. 

nutarimu Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
2 Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. 
rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktas. 
3 Ten pat, 18 punktas. 
4 Ten pat, 16 punktas. 
5 Ten pat, 17 punktas. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2023/02/230223_LEA_SKP_2022-m._doc_patikros_rastas-2023-02.docx
https://www.ena.lt/
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Kilus neaiškumų galima teirautis telefonu: +370 680 12 915. 

PRIDEDAMA:  

1. Informacija, kurią tiekėjai turi patvirtinti pagal Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo nuostatas, 1 lapas; 

2. Rekomenduojamas švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančių ir (ar) 

pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas, 1 lapas. 

 

Direktorius Virgilijus Poderys 

Agnė Stonienė, tel. 8 680 12 915, el. p. Agne.Stoniene@ena.lt   

________ 

 

 Viešosios įstaigos 

Lietuvos energetikos agentūros 

2023-02-    rašto Nr. SD-    

1 priedas  

 

Informacija, kurią tiekėjai turi patvirtinti pagal pagal Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo nuostatas 

 
1. Su tiekėjo informacija teikiamame lydraštyje prašome patvirtinti: 

1.1. priemonių tinkamumą pagal Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo 

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 ir 14 punktus, tai yra, ar buvo pasirinktos ir įgyvendintos tokios 

priemonės, kurios nėra privalomai tiekėjo taikomos galutiniams vartotojams pagal kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus ir ar pasirinktos priemonės nedubliuoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, kurios yra tiekėjo įgyvendinamos pagal kitų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatymo straipsnių, nei šio įstatymo 8 straipsnis, nuostatas; 

1.2. priemonių prieinamumą kiekvienam galutiniam vartotojui pagal Aprašo 4 punktą (taip pat 

nurodyti, kaip buvo nustatytas galutinių vartotojų skaičius), tai yra, ar galutiniai vartotojai šviečiami ir 

konsultuojami apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir sprendimus taip, kad bent kartą 

per metus informacija būtų prieinama kiekvienam galutiniam vartotojui (jei įgyvendinat priemonę 

informacija galutinių vartotojų tikslinei grupei buvo pateikta internete ar spaudoje, laikomasi nuomonės, kad 

tiekėjas sudarė sąlygas kiekvienam tos tikslinės grupės galutiniam vartotojui susipažinti su teikiama 

informacija, todėl šiais atvejais tiekėjui pagrįsti priemonės prieinamumo galutiniam vartotojui nebūtina); 

1.3. ar priemonės buvo įgyvendintos mažiausiomis sąnaudomis (Aprašo 13 punktas) (taip pat pridėti 

įgyvendinimo sąnaudas pagrindžiančius dokumentus); 

1.4. jei tiekėjas įgyvendino priemones, kurioms Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 

sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos apraše nėra nustatytas energijos sutaupymo 

koeficientas, ar tiekėjas nustatyta tvarka (Aprašo 12 punktas) suderino taikomą koeficientą su Energetikos 

ministerija (Aprašo 12 punktas). 

2. Taip pat prašome: 

2.1. jei galutiniams vartotojams skirtos priemonės buvo įgyvendinamos per kitus asmenis ar 

dalyvaujant kitų asmenų veiklose, renginiuose ar programose: 

2.1.1. pateikti sudarytų susitarimų ar sutarčių (sudaroma vadovaujantis Aprašo 10 ir 15 punktais) tarp 

tiekėjo ir kito asmens kopijas; 

2.1.2. nurodyti, kaip buvo apskaičiuotas ar išmatuotas vartotojų skaičius, kuriems buvo taikomos šios 

priemonės; 

2.1.3. pateikti veiklų, kurių metu galutiniams vartotojams buvo teikiamos žinios ir (ar) informacija 

apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą, aprašymus; 

2.2. nurodyti tikslų adresą (vietą), kur tiekėjas savo interneto svetainėje skelbė informaciją pagal 

Aprašo 25 punktą, tai yra, tiekėjai savo interneto svetainėse turi skelbti bendrą informaciją apie sudarytus 

energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus, planuojamas, įgyvendinamas ir įgyvendintas 

priemones, jomis siūlomus energijos vartojimo didinimo efektyvumo sprendimus ir jų planuojamus 

rezultatus; 

2.3. nurodyti priemonių periodiškumo tipą pagal Aprašo 11 punktą. 

-------------- 
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 Viešosios įstaigos 

Lietuvos energetikos agentūros 

2023-02-    rašto Nr. SD-    

2 priedas  

 

Lentelė. Rekomenduojamas švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą 

patvirtinančių ir (ar) pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Švietimo ir konsultavimo 

priemonės tipas 

Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinantys ir 

(ar) pagrindžiantys dokumentai ir kita informacija 

1. 
Informacijos skelbimas 

interneto svetainėje 

1. Tikslus adresas, kur tiekėjas savo interneto svetainėje paskelbė 

informaciją pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus; 

2. Internetinės svetainės su informacija galutiniam vartotojui PDF 

kopija. 

2. 

Informacijos skelbimas 

spaudoje ar spaudiniuose arba 

informacijos 

skelbimas televizijoje ar radijo 

laidose 

1. Informacija paskelbta spaudoje ar spaudiniuose (pilnas tekstas); 

2. Sandorį su spaudos ar spaustuvės atstovais įrodantys dokumentai; 

3. Informacija paskelbta televizijoje ar radijuje (internetinė nuoroda į 

paskelbtą informaciją ar televizijos, radijo laidos įrašas);  

4. Sandorį su televizijos ar radijo atstovais įrodantys dokumentai. 

3. 

Palyginamosios analizės 

vartotojų grupėje kartu su 

energijos taupymo patarimais 

teikimas spaudinyje ar 

elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu 

1. Spaudinys (ar jo kopija); 

2. Sandorį su spaudos ar spaustuvės atstovais įrodantys dokumentai. 

3. Tikslus adresas (internetinis), kur tiekėjas paskelbė informaciją 

pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus, elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu; 

4. Palyginamosios analizės pateikimo elektroniniu (skaitmeniniu) 

būdu faktą patvirtinantys dokumentai. 

4. 

Viešinimo renginys, apimantis 

energijos vartojimo 

efektyvumo didinimą 

1. Viešinimo renginio informacija (renginyje pateikta viešinimo 

medžiaga); 

2. Renginio faktą bei dalyvių skaičių pagrindžiantys dokumentai; 

5. 

Konsultacijos elektroniniu 

paštu, tiesiogiai internetu ar 

telefonu gavus vartotojo 

prašymą 

1. Galutiniams vartotojams pateikta informacija (pilnas tekstas) ir 

(ar) nuorodos į šią informaciją; 

2. Galutinių vartotojų konsultacijos faktą ir skaičių pagrindžiantys 

dokumentai; 

3. Galutinių vartotojų tikslinės grupės kontaktiniai duomenys 

(konsultacijos atvykus pas galutinį vartotoją atvejais). 
6. 

Konsultacijos atvykus pas 

vartotoją 

7. 

Energijos matuoklių ar 

kitokios matavimo įrangos 

skolinimas 

1. Energijos matavimo įrangos skolinimo faktą patvirtinantys 

dokumentai; 

2. Atliktų matavimų duomenys/rezultatai; 

3. Galutinių vartotojų konsultacijos faktą ir skaičių pagrindžiantys 

dokumentai, jų kontaktiniai duomenys.  

8. 

Energetinių sistemų ir 

įrenginių efektyvaus 

eksploatavimo mokymai 

1. Dalyvių mokymų medžiaga (pilnas tekstas) ir (ar) nuorodos į šią 

medžiagą;  

2. Dalyvių mokymo faktą pagrindžiantys dokumentai, dalyvių 

(tikslinės grupės) kontaktiniai duomenys; 

Pastaba: Jei priemonė buvo įgyvendinta per kitus asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose, vadovautis 

Aprašo 10 ir 15 punktais. 

-------------------- 
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-991/716-IV-1 priedas 

 

 LEA 2023-02-24 pranešimas. 

TN: tn,  

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR BIOKURO KAINOS TEBEMAŽĖJA, O ES DUJŲ SAUGYKLŲ 

UŽPILDYMAS IŠLIEKA ISTORIŠKAI DIDELIS 

 

 
 

Lietuvos energetikos agentūros ekspertų duomenimis, gamtinių dujų kainos ir toliau 

mažėja: vasario 17–23 d. jos krito 2,6 procento. Svarbu tai, kad šią žiemą ES dujų saugyklų 

užpildymas išlieka didelis ir toks prognozuojamas iki pat šildymo sezono pabaigos. Biokuras 

jau atpigo iki prieš metus buvusio lygio, o vidutinė elektros kaina beveik visame Baltijos 

regione per savaitę sumažėjo vidutiniškai 5,1 procento. Dyzelinas Lietuvoje pinga jau tris 

savaites iš eilės, tačiau benzinas vėl brangsta. 

Dujų kainos nuosekliai mažėja. TTF kainų vidurkis, palyginti su ankstesne savaite, 

sumažėjo 2,6 proc. – nuo 55,7 Eur/MWh iki 54,2 Eur/MWh. Nuoseklų dujų kainų kritimą ir toliau 

lemia šiltesni nei įprasta orai bei aukštas dujų kiekis Europos Sąjungos dujų saugyklose.  

Pagal gamtinių dujų ateities sandorių naujausius duomenis matyti, kad gamtinės dujos 2023 

m. gali būti apie 2–3 Eur/MWh pigesnės, nei buvo manyta prieš savaitę. 

ES dujų saugyklų užpildymas aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, 

sumažėjo nuo 64,8 proc. iki 63 proc., tačiau jų užpildymas ir toliau išlieka istoriškai 

didelis. Pagal ES saugyklų dujų kiekio 2023 m. pavasariui scenarijų (dujų kiekio mažėjimo 

vidurkį lapkričio 14 d. – vasario 22 d.), dujų kiekis saugyklose 2023 m. balandžio pradžioje 

gali siekti 51 procentą. 

Latvijoje esančios Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas sumažėjo nuo 40,8 iki 39,2 

procento. Pagal dujų srauto iš saugyklos pernai lapkričio 16 d. – šių metų vasario 22 d. vidurkį, 

balandžio pradžioje saugyklos užpildymas gali siekti apie 32 procentus. 

Nagrinėjamu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą buvo importuota 581,61 GWh, 

arba 11,4 proc. mažiau dujų, nei ankstesnę savaitę. 62 proc. (364,48 GWh) per terminalą 

importuotų dujų keliavo į Latviją ir Lenkiją. 

Lietuvoje dujų suvartojimas mažėjo 3 proc. ir nagrinėjamą savaitę siekė 217,33 GWh, 

palyginti su 224,13 GWh ankstesnę savaitę. Į Latviją siunčiamų dujų kiekis per šį laikotarpį mažėjo 

2,7 proc., palyginti su ankstesne savaite (per nagrinėjamą savaitę siunčiamų dujų kiekis siekė 

301,75 GWh, ankstesnę savaitę – 310,1 GWh). Iš Lenkijos dujų srautas nebeteka jau dvyliktą 

savaitę iš eilės. Į Lenkiją buvo išsiųsta 62,73 GWh, palyginti su 119,11 GWh ankstesnę savaitę. 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/eda-20230224/
https://www.ena.lt/uploads/news/id408/pictures/0001_m-m_kw001-0104_1677245723.png
https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-24-sav-en-data-apzvalga/1-2023-02-17-energetikos-duomenu-apzvalga-2023-02-23.png
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Vidutinės elektros kainos vasario 17–23 d. mažėjo visame Baltijos regione, išskyrus 

Suomiją. Kainų kritimui įtakos turėjo augusi elektros gamyba vėjo ir saulės elektrinėse. Lietuvoje 

vidutinė elektros kaina siekė 103,3 Eur/MWh ir buvo 7,1 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai 

siekė 111,2 Eur/MWh.  

Latvijoje elektros kaina mažėjo 6,6 proc. – iki 103,3 Eur/MWh, Estijoje – 6,1 proc., iki 

103,3 Eur/MWh. Švedijos 4 kainų zonoje didmeninė elektros kaina mažėjo 10,2 proc. – iki 74,5 

Eur/MWh ir tapo mažiausia regione, o Vokietijoje mažėjo 20,5 proc. – iki 109,8 Eur/MWh. 

Lenkijoje vidutinė elektros kaina ir toliau išlieka didžiausia regione, nors per savaitę ji krito 

15,2 proc. – iki 121,7 Eur/MWh. Suomijoje elektros kaina didėjo 29,7 proc. – iki 84,3 Eur/MWh. 

Vertinant naujausius elektros ateities sandorius, matyti, kad 2023 m. prognozuojamas Vokietijos 

elektros kainų lygis galėtų būti 120–180 Eur/MWh, o Šiaurės Europoje galima prognozuoti 60–120 

Eur/MWh kainas.  

Lietuvos didmeninės elektros kainos nagrinėjamą savaitę ir toliau išliko arčiau Vokietijos 

kainų lygio. Vertinant elektros kainų ateities sandorius, matyti, kad per savaitę Vokietijos ateities 

sandoriai 2023 m. vidutiniškai sumažėjo 2,6 proc., tačiau Šiaurės Europos padidėjo 5,2 procento.  

Bendra elektros gamyba Lietuvoje nagrinėjamą savaitę augo 13,9 proc., palyginti su 

ankstesne savaite, ir siekė 113,1 GWh. Elektros gamyba vėjo elektrinėse, palyginus su ankstesne 

savaite, augo 34 proc., saulės elektrinėse – 27 proc. Vėjo ir saulės elektrinės pagamino 26 proc. viso 

Lietuvos elektros energijos poreikio.  

Importuojamos elektros dalis mažėjo nuo 62 proc. iki 57 proc. viso šalies elektros 

poreikio. Per Latvijos jungtį importas sumažėjo 42,9 proc. – iki  65,9 GWh, iš Švedijos ketvirtosios 

zonos (SE 4) importas augo 13,5 proc. ir siekė 111,3 GWh.  
 

 
 

Biokuro kainos, kritusios 7 savaites iš eilės, praėjusią savaitę sumažėjo iki 26 

Eur/MWh ir pasiekė 2022 m. vasario viduryje buvusį kainų lygį.  

Benzino vidutinės kainos trijose lyginamose valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje ir 

Lenkijoje – vasario 13–20 d. didėjo 1,1–2,0 proc., Vokietijoje sumažėjo 0,5 proc., o Estijoje 

kainos nesikeitė. Dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,3–1,5 

proc., Lenkijoje ir Estijoje jos nesikeitė. Pigiausi degalai Baltijos šalyse ir toliau išlieka 

Lietuvoje. 

 

 

https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-24-sav-en-data-apzvalga/2-2023-02-17-energetikos-duomenu-apzvalga-2023-02-23.png
https://www.ena.lt/uploads/images/2023-02-24-sav-en-data-apzvalga/3-2023-02-17-energetikos-duomenu-apzvalga-2023-02-23.png
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Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės Energetikos 

duomenų apžvalgą.  

Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas 

vida.cerniauskiene@ena.lt, mob. tel. +370 661 89 175 

_______ 

 

LEA ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA, 2023 m. vasario 17–23 d., TN: tn, (šie 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-IV-1-1 priedas 2023-02-27.pdf). 

________ 

https://www.ena.lt/uploads/Sav-en-duomenu-apzvelgtis/2023-02-17-energetikos-duomenu-apzvalga-2023-02-23.pdf
https://www.ena.lt/uploads/Sav-en-duomenu-apzvelgtis/2023-02-17-energetikos-duomenu-apzvalga-2023-02-23.pdf
mailto:vida.cerniauskiene@ena.lt
https://www.ena.lt/Naujiena/eda-20230224/
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 LEA 2023-02-21 pranešimas. 

TN: tn,  

 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ FIKSUOTŲ PLANŲ 

KAINOS TOLIAU MAŽINAMOS 

 

Išliekantys šilti šios žiemos orai toliau mažina energijos poreikį ir leidžia kaupti visų 

energijos resursų atsargas, dėl to mažėja didmeninės elektros energijos kainos, kurios išlieka 

palyginti žemos. Taip pat toliau mažinamos nepriklausomų elektros energijos tiekėjų 

buitiniams vartotojams siūlomos fiksuotų planų kainos. 

Per šią savaitę, palyginti su ankstesnės savaitės kainomis, du tiekėjai („Enefit“ ir „Elektrum 

Lietuva“) siūlomų fiksuotų planų kainų nekeitė, o „Ignitis“ šias kainas sumažino 0,7 procento. 

Lietuvos energetikos agentūros analitikų duomenimis, vasario 1–21 d. vidutinė Nord Pool 

biržos 1 kWh kaina, palyginti su sausio mėnesio vidutine kaina, padidėjo 12 proc. ir siekė 0,115 

Eur/kWh. 

Tačiau nuo šių metų pradžios iki vasario vidurio nepriklausomų elektros energijos tiekėjų 

fiksuotos kainos planų 1 kWh kaina sumažėjo 23–34 proc., nes per 2023 m. sausį, palyginti su 

pernai gruodžio vidurkiu, didmeninės elektros rinkos kainos sumažėjo daugiau nei du kartus ir 

išlieka žemos. „Ignitis“ kainas sumažino vidutiniškai 0,15 Eur/kWh, „Elektrum Lietuva“ – 

vidutiniškai 0,10 Eur/kWh, „Enefit“ –vidutiniškai 0,08 Eur/kWh. 

Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.) 1 kWh vidutinė kaina siekė 

0,27 Eur/kWh. Visų 3 tiekėjų siūlomos dviejų laiko zonų naktinio tarifo kainos yra 0,196–0,259 

Eur/kWh ir mažesnės už valstybės kompensacijos žemutinę ribą (0,28 Eur/kWh). 

Vienas tiekėjas („Elektrum Lietuva“) siūlo vienos laiko zonos 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 nustatytą kompensavimo žemutinę ribą – atitinkamai 0,25 Eur/kWh ir 

0,265 Eur/kWh. 

Šiuo metu 6 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas („Elektrum Lietuva“), 12 

mėn., 24 mėn. – vienas tiekėjas („Ignitis“), 36 mėn. – du tiekėjai („Elektrum Lietuva“ ir „Enefit“), 

84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas („Enefit“). 

Visuomeninio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. yra 0,28 

Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,32 Eur/kWh bei 0,193 Eur/kWh (dvi laiko zonos). 

Garantinio tiekimo kaina (vienos ir dviejų laiko zonų) vasario mėnesį, palyginti su sausio 

mėnesiu, vidutiniškai sumažėja 51 procentu. 

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina (vienos laiko zonos) 1 kWh kaina sausio 

mėnesį, palyginti su gruodžiu, vidutiniškai sumažėjo 47 proc. – nuo 0,421 Eur/kWh iki 0,223 

Eur/kWh. 

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant 

prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. 

Daugiau informacijos – Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose. 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų 

vertinimui, jų pasiūlymų reklamai. 

Kilus klausimų, prašome kreiptis: 

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas vida.cerniauskiene@ena.lt, tel. 8 661 89 175 

________ 
 

LEA Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymai, 2023-02-21, TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-991/716-IV-1-2 priedas 2023-02-27.pdf). 

https://www.ena.lt/Naujiena/nepriklausomu-et-kainos-20230221/
https://www.ena.lt/uploads/Neprikl-ET-pasiulymai/Elektros-energijos-tiekejai-20230221.pdf
mailto:vida.cerniauskiene@ena.lt
https://www.ena.lt/Naujiena/nepriklausomu-et-kainos-20230221/
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IS-991/716-IV-2 priedas 

 

EM 2023-02-15 pranešimas. Energetikos priemonės įtrauktos į ES šalių ekonomikos 

gaivinimo planus 

TN: tn,  

 

 
 

Europarlamentarai pritarė, kad į nacionalinius planus būtų įtrauktos energetikos reformos, 

kuriomis siekiama mažinti priklausomybę nuo Rusijos kuro ir įveikti energijos nepriteklių. 

Europarlamentarai patvirtino, kad paraiškas dėl papildomų lėšų pagal pakeistą gaivinimo ir 

atsparumo planą teikiančios ES valstybės turės numatyti energijos taupymo, švarios energijos 

gamybos ir tiekimo įvairinimo priemones, kaip nustatyta ES plane „REPowerEU“. Naujosios 

taisyklės bus taikomos atgaline data nuo 2022 m. vasario 1 d. su tam tikromis išimtimis. EP nariai 

užtikrino, kad būtų remiamos investicijos, skirtos panaikinti energijos nepriteklių, kurį patiria 

pažeidžiami namų ūkiai, smulkus ir vidutinis verslas. 

Europarlamentarams derybose pavyko pasiekti, kad ES valstybės turėtų ne mažiau kaip 30 

proc. savo išlaidų skirti daugiašalėms priemonėms esamoms energijos perdavimo kliūtims šalinti, 

energijos paskirstymui ir kaupimui užtikrinti bei tarpvalstybiniams srautams didinti, net jeigu tai 

daro viena ES šalis. Jie taip pat pasiekė, kad būtų įvestos naujos skaidrumo taisyklės, taikomos 100 

daugiausiai lėšų gaunančių galutinių paramos gavėjų. 

Įgyvendinamoms priemonėms galios reikšmingos žalos aplinkai nedarymo principas. 

Laikinos išimtys taikomos priemonėms, kuriomis sprendžiamos neatidėliotinos ES energetinio 

saugumo problemos, mažinama potenciali žala aplinkai ir netrukdoma siekti ES klimato tikslų. 

Parlamento derybininkai užtikrino, kad iš Europos Komisijos siūlomų papildomų 20 mlrd. 

eurų dotacijų 8 mlrd. eurų bus lėšos, gautos anksčiau aukcionuose pardavus nacionalinius taršos 

leidimus pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS). 12 mlrd. eurų bus paimti 

iš inovacijų fondo.  

Daugiau informacijos: www.europarl.europa.eu  

_______ 

 

EM 2023-02-17 pranešimas. Vašingtone energetikos viceministras su transatlantiniais 

partneriais aptarė regionines energetinio saugumo aktualijas 

TN: tn,  

 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-priemones-itrauktos-i-es-saliu-ekonomikos-gaivinimo-planus
http://www.europarl.europa.eu/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vasingtone-energetikos-viceministras-su-transatlantiniais-partneriais-aptare-regionines-energetinio-saugumo-aktualijas
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Energetikos viceministras Albinas Zananavičius vasario 14–15 d. su darbo vizitu lankėsi 

Vašingtone, JAV. Vizito metu įvyko susitikimai su JAV Valstybės departamento, JAV Energetikos 

departamento ir kitais JAV Administracijos pareigūnais. Susitikimų metu aptarti regioniniai 

energetinio saugumo klausimai, įgyvendinamų bendrų projektų eiga ir perspektyvos stiprinti 

bendradarbiavimą kitose svarbiose energetinio saugumo srityse. „Geopolitinės saugumo aplinkos 

pokyčiai tapo galimybe dar labiau sustiprinti transatlantinę partnerystę su JAV, ir mes ja 

pasinaudojome. Lietuva ypatingai vertina šią energetinę partnerystę ir vertindama ne tik dabartinę 

situaciją, bet taip pat žvelgdama į ateitį kalbasi apie galimybes ją stiprinti. Partnerystės dėl 

transatlantinio bendradarbiavimo energetikos srityje formatas reikšmingai prisideda prie dvišalių ir 

daugiašalių santykių stiprinimo“, – sakė viceministras A. Zananavičius. 

JAV valstybės pareigūnai išsakė padėką Lietuvai, rodančiai lyderystę teikiant pagalbą 

Ukrainai siekiant atstatyti sugriautą energetinę infrastruktūrą. Taip pat pažymėjo pasirengimą teikti 

visokeriopą paramą Lietuvai ir kitoms regiono šalims siekiant stiprinti šalių energetinės sistemos 

atsparumą. 

Kovo 1–2 d. Zagrebe, Kroatijoje, vyks Partnerystės dėl transatlantinio bendradarbiavimo 

energetikos srityje susitikimas, kuriame bus toliau kalbamasi, kaip transatlantinė partnerystė 

energetikos srityje gali prisidėti prie energetinės sistemos Europoje atsparumo bei tolimesnės 

pažangos žaliosios transformacijos link. Renginio metu vyks JAV Energetikos sekretorės ir Baltijos 

šalių ministrų, atsakingų už energetikos politiką, susitikimas. Tai jau trečiasis tokio formato 

susitikimas, kurio metu JAV ir Baltijos šalių lyderiai energetikos srityje aptaria regionines 

energetinio saugumo aktualijas. Renginyje Lietuvą atstovaus energetikos ministras Dainius Kreivys 

ir energetikos viceministras Albinas Zananavičius. 

_______ 

 

EM 2023-02-21 pranešimas. Jungtinėje Karalystėje – dėmesys energetiniam saugumui 

Baltijos šalyse 

TN: tn,  

 

 
 

Vasario 20 d. energetikos viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Londone, Jungtinėje 

Karalystėje, vykusioje konferencijoje „Energetikos saugumas Baltijos šalyse ir Šiaurės Europoje“, 

kurioje pristatė Lietuvos kelią į energetinę nepriklausomybę. „2014 metais pradėjęs veikti SGD 

terminalas Klaipėdoje tapo saugumo ir nepriklausomybės garantu ne tik Lietuvai, bet ir kitoms 

regiono šalims. Lietuva planuoja plėsti terminalo pajėgus, taip atverdama dar platesnes galimybes 

regiono šalims sustiprinti savo energetinį saugumą. SGD terminalas, kuris simboliškai pavadintas 

„Nepriklausomybės“ vardu, yra tik dalis Lietuvos žingsnių energetinės nepriklausomybės link. 

Šiandien laukia dar viena didžiulė užduotis – atsijungti nuo BRELL žiedo ir pereiti prie Europos 

tinklo. Lietuva daro viską, kas būtina, kad jau 2024 m. pradžioje galėtume sinchronizuotis su 

Europos tinklais. Be to, elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ jau šį pavasarį atliks 

izoliuoto darbo bandymą“, – sakė viceministras A. Zananavičius. 

Konferencijos metu viceministras pabrėžė, kad žalioji energetika yra labai svarbus 

energetinio saugumo elementas. Nepriklausomų energetikos ekspertų grupės „EMBER“ parengtoje 

2023 m. Europos elektros energijos apžvalgoje Lietuva buvo išskirta kaip šalis, kurioje vėjo 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/jungtineje-karalysteje-demesys-energetiniam-saugumui-baltijos-salyse
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energijos dalis elektros gamyboje procentais yra antra pagal dydį Europos Sąjungoje. Planuojama 

Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje pastatyti du jūros vėjo jėgainių parkus po 700 MW 

galios, kurie turėtų patenkinti pusę šalies elektros energijos poreikio. Taip pat Lietuva daug dėmesio 

skiria ir sausumos vėjo bei saulės energijos projektams. 

Kembridžo universiteto Geopolitikos centro organizuojama konferencija skatina platesnį 

supratimą ir diskusijas apie tai, kaip Baltijos ir Šiaurės Europos šalys, įskaitant Jungtinę Karalystę, 

gali bendradarbiauti spręsdamos savo energetikos poreikius taip, kad sumažintų priklausomybę nuo 

energijos importo iš Rusijos ir sustiprintų savo geopolitinį saugumą. 

Konferencijoje dalyvavo Jungtinės Karalystės, Baltijos ir Šiaurės Europos regiono politikai 

bei sprendimus priimantys verslo ir valdžios atstovai, taip pat mokslininkai, besispecializuojantys 

istorijos, geopolitikos, energetikos politikos ir žaliosios energijos technologijų srityse. 
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IS-991/716-IV-3 priedas 

 

 
AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ KLIENTAMS – IT NAUJOVĖS 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2023 m. vasario 22 d. Tvari Lietuva, www.delfi.lt, 

 

TN: tn,  

 

 
 

Kone dvejus metus pasaulyje siautusi koronaviruso pandemija su griežtais karantino 

apribojimais privertė paslaugas teikiančias įmones rasti nuotolinių bendravimo būdų. 

Užsidarė įprasti klientų aptarnavimo padaliniai, konsultantai išmoko viską paaiškinti ir 

sutvarkyti telefonu ar elektroninėmis priemonėmis. Bet tobulumui ribų nėra. AB „Klaipėdos 

energija“ Klientų aptarnavimo centro specialistai nuolat suka galvas, kaip bendravimą su 

klientais padaryti dar sklandesnį ir pasiūlo vis naujas formas. O grįžtamasis ryšys, kai 

klientai išsako savo pageidavimus, netgi tampa naujomis bendrovės paslaugomis.  

Kryptis – viskas iškart išmaniajame įrenginyje 

Tik pažvelgus į telefoną ar kompiuterį sužinoti savo informaciją, gauti sąskaitą ir vienu 

paspaudimu ją apmokėti – tai ne svajonė, o realybė, kurią jau yra įdiegusi ir AB „Klaipėdos 

energija“. 

Bendrovės paslaugų vartotojai už šilumą gali atsiskaityti tiesiogiai per sąskaitoje pateiktą 

QR kodą, nuskanuodami jį savo mobiliuoju įrenginiu. 

 
Klientai, kurie naudojasi bendrovės svetainėje patalpinta E-paslaugų sistema, pranešime 

apie suformuotą sąskaitą taip pat gauna papildomą nuorodą, per kurią gali atsiskaityti vieno 

mygtuko paspaudimu. 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/ab-klaipedos-energija-klientams-it-naujoves.d?id=92608449
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61637-92608465.jpg
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61642-92608585.jpg
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61641-92608569.jpg
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Tokia funkcija taupo žmonių laiką ir palengvina atsiskaitymą už šilumos energiją. Tačiau 

bendrovė neatsisakė ir senųjų, daugeliui vartotojų įprastų būdų, apmokant paslaugas per bankinius 

mokėjimo ruošinius ar atsiskaitant prekybos centrų ar kitų mokesčių priėmimo vietų kasose. „Mūsų 

paslaugomis naudojasi visų amžiaus grupių gyventojai, ir kiekvienas turi teisę pasirinkti sau 

tinkamą atsiskaitymo būdą. Nors karantino metu buvome atsisakę fizinio klientų aptarnavimo, 

praėjusių metų pabaigoje atnaujinome Klientų aptarnavimo centrą, į kurį klaipėdiečiai gali ateiti ir 

pasikonsultuoti. Nors tai yra papildomi kaštai bendrovei, tačiau iš pagausėjusių užklausų 

supratome, jog Klaipėdoje atsirado naujakurių - nuo karo pabėgusių ir čia įsikūrusių ukrainiečių 

bendruomenė, kuriai yra sudėtinga perprasti mūsų sistemą, ir jiems patraukliausia yra ateiti ir viską 

išsiaiškinti su mūsų specialistu. Taip pat ir vyresnės kartos klaipėdiečiai, kurie kompensacijų, 

apskaitos ar kitais klausimais mieliau ateina pasitarti gyvai, o ne telefonu“, - pasakojo dr. Ignas 

Mikalauskas, AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo centro vadovas. 

 dr. Ignas Mikalauskas 

Beje, Klientų aptarnavimo centras yra skaitmenizuotas, sutarčių bei prašymų sudarymui 

naudojamos planšetės, atsisakyta popierinių sutarčių. 

Žinios padeda priimti teisingus sprendimus 

Ankstesniais metais įpratę prie santykinai nebrangių centralizuoto šildymo paslaugų 

gyventojai šį šildymo sezoną patyrė šoką: dėl pasaulinės energetinės krizės per metus šilumos 

kainos Lietuvos miestuose išaugo keliasdešimt procentų. Bet tai kartu sukėlė žmonių susidomėjimą, 

kiek šilumos naudoja jų namas, kiek šalia stovintis kaimyno, kiek taupo renovuotas ar kiek mažiau 

moka naujos statybos namų gyventojai. Ši statistika taip pat yra svarbi namų administratoriams, 

bendrijų primininkams, teikiant rekomendacijas gyventojams, ką būtų galima padaryti jų name ir 

kaip sutaupyti išlaidas pabrangusiai šilumai. 

AB „Klaipėdos energija“ atjaunino įrankį, kuriame E-paslaugų naudotojai gali matyti visų 

„Klaipėdos energijos“ namų grafinę šilumos energijos suvartojimo analizę: palyginti skirtingų 

paslaugų tipų suvartojimą per pasirinktą laikotarpį, palyginti suvartojimą su namo vidurkiu ar su tos 

pačios klasės namo vidurkiu. Taip pat atnaujintas sąskaitų ir mokėjimų bei deklaravimo istorijos 

atvaizdavimas – padidintas atvaizdavimo laikotarpis iki 3 metų įskaitant einamuosius. „Šilumos 

energijos suvartojimo analizė atlieka svarbų vaidmenį ugdant vartotojus. Jiems būtina žinoti apie 

sunaudotą energijos kiekį, ieškoti būdų, kaip taupyti brangius energetinius išteklius“, - inovacijas 

komentavo I. Mikalauskas. 

 

 
 

https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61639-92608537.jpg
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Naujovė – meistras į namus 

Neabejojama, kad susidomėjimo sulauks naujos AB „Klaipėdos energija“ E-paslaugos. 

Internetu klientai gali deklaruoti laikiną karšto vandens nevartojimą, gauti technines sąlygas 

radiatorių keitimui, pateikti prašymus perskaičiavimui ir kita. 

Taip pat bendrovės E-paslaugų naudotojai gali užsisakyti papildomas paslaugas: šildymo 

sistemos, santechnikos, elektros instaliacijos ir kitus, netgi nebūtinai su šildymo paslaugomis 

susijusius, darbus. „Idėja sklandė seniai, nuolatos susidurdavome su klientų klausimais: kas gali 

pakeisti vandens čiaupą, radiatorių, prijungti naują buitinę techniką, ar kas atliks šildymo sistemų 

praplovimą. Kai kuriuos darbus gali atlikti mūsų darbuotojai, kitoms paslaugoms turime pasirinkę 

partnerius, tad klientams nuo šiol siūlome įvairias paslaugas“, - pasakojo I. Mikalauskas. 

Šias paslaugas „Klaipėdos energijos“ klientai galės gyvai užsisakyti bendrovės klientų 

aptarnavimo centre, bendruoju telefonu arba el. paštu, užpildę užsakymo formą. Vis dėlto 

patogiausias būdas tai daryti yra per E-paslaugų puslapį, pasirenkant norimą paslaugą iš pateikto 

sąrašo. Norint tapti E-paslaugų naudotoju, pakanka svetainėje www.klenergija.lt paspausti mygtuką 

„Užsiregistruoti“ ir užpildyti pateiktą formą. „Nuosekliai investuojame į IT infrastruktūrą ir 

stengiamės išnaudoti technologijas kurdami pridėtinę vertę savo klientams. Siekiame, kad 

atsiskaitymas už paslaugas būtų greitas ir patogus, o E-paslaugų puslapyje būtų kuo didesnė 

pasiūlymų įvairovė, leidžianti naudotojams be didelių pastangų rasti ieškomą informaciją, pateikti 

užsakymą ar analizuoti savo šilumos energijos suvartojimą. Šiemet taip pat esame paruošę ir 

diegsime naujoves, kurios padės dar labiau taupyti mūsų klientų laiką“, - sakė dr. Ignas 

Mikalauskas, AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo centro vadovas. 

 

 
 

 

http://www.klenergija.lt/
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61640-92608553.jpg
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ŠILUMOS TAUPYMAS NAMUOSE: PAPRASTI PATARIMAI, KAIP KONTROLIUOTI 

ŠILDYMO IŠLAIDAS 

IKEA, 2023 m. vasario 20 d. www.delfi.lt, 

TN: tn,  

 

 
 

Kasmet visame pasaulyje atliekamas IKEA tyrimas „Gyvenimas namuose“ atskleidžia, 

jog kas penktas Lietuvos gyventojas norėtų, kad namai jiems padėtų sutaupyti pinigų. 

Keičiant savo įpročius ir kasdienį elgesį, galima taupyti bei sumažinti ne tik elektros, vandens, 

bet ir šildymo sąskaitas. Ekspertai pataria, kokie paprasti sprendimai namuose padės gyventi 

taupiau, bet komfortiškai ir už šildymą mokėti mažiau.  

Kasdienių įpročių įtaka 

„Žinoma, renovuotuose arba naujos statybos namuose gaunamos mažesnės sąskaitos už 

šildymą nei senos statybos. Tačiau mūsų elgesys tai pat daro įtaką buto ar namo energijos 

sąnaudoms: aukštesnė patalpų temperatūra, intensyvesnis vėdinimas arba langų atvėrimas irgi gali 

prisidėti prie didesnės šildymo sąskaitos. Tinkamai įvertinus, kaip ir kodėl naudojama energija, 

kasdieniais įpročiais galima sumažinti šiluminės energijos vartojimą iki 10-20 proc.“, – sako 

energijos efektyvumo ekspertas, „Vilnius Tech“ docentas Karolis Januševičius. 

 Karolis Januševičius 

Anot jo, užsandarinus langus ir duris galima sutaupyti iki 2-4 proc. išlaidų šildymui, tiek pat 

– tinkamai vėdinant patalpas. „Po 1-2 proc. sutaupytume nakčiai uždengdami langus arba 

pasirūpindami, kad radiatorių skleidžiama šiluma nebūtų blokuojama. Sumažinti šildymo sąskaitą 

net 5 proc. taip pat galima vienu laipsniu sumažinus kambario temperatūrą. Daugiabučių atveju, jei 

juose nėra individualios apskaitos, taupymo nauda padalijama visiems gyventojams, todėl kuo 

daugiau kaimynų taikys šiuos principus, tuo šildymo sąnaudų ir sąskaitų sumažėjimas bus labiau 

juntamas“, – pataria K. Januševičius. 

Tačiau jis pabrėžia, kad taupymo priemonių procentinių poveikių negalima tiesiogiai 

sumuoti, nes jis yra sudėtinis ir priklauso nuo to, ar taikomas vienas ar keletas veiksmų. Pasak K. 

Januševičiaus, tausoti šilumą namuose padeda ir šiltesnė apranga, nes tuomet, esant galimybei, 

galima mažiau šildyti patalpas. 

 HOPPVALS 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/verslas-pranesa/silumos-taupymas-namuose-paprasti-patarimai-kaip-kontroliuoti-sildymo-islaidas.d?id=92591691
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61565-92591903.jpg
https://www.delfi.lt/temos/ikea
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61564-92591767.jpg
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61563-92591751.jpg
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Užuolaidos – it burtų lazdelė 

IKEA interjero dizaino skyriaus vadovė Eimantė Nemanė atkreipia dėmesį, kad apie šilumos 

taupymą verta galvoti ir paprastose gyvenimiškose situacijoje, pavyzdžiui, net ir renkantis 

užuolaidas. 

 Eimantė Nemanė 

„Įtakos turi ir pats audinys – storesnio tankio užuolaidos geriau apsaugo nuo skersvėjų, 

tačiau būtina įsitikinti, kad jos yra tinkamo ilgio ir neuždengia radiatorių. Žiemą reikalingą šilumą 

išsaugosite ne tik naktį jomis uždengę langus, bet ir atvėrę jas kas kartą, kai šviečia saulė. Itin 

šaltose mažose patalpose galima pagalvoti ir apie žaliuzes. IKEA turi specialias korėtos struktūros 

HOPPVALS žaliuzes, kurios labai gerai sulaiko orą ir šilumą. Jei reikia sandarinti lauko duris, 

galima ir čia įrengti užuolaidų širmą: storas audinys priešais duris suveiks kaip skersvėjo gaudyklė 

ir blokuos šaltą orą bei išlaikys šilumą viduje”, – pataria pašnekovė. 

Daugiausiai šilumos išsaugoti namuose padės tos užuolaidos, prie kurių nurodyta, kad jos 

yra temdančiosios. IKEA parduotuvėse visos užuolaidos turi specialų žymėjimą, padedantį suprasti 

audinio šviesos pralaidumą. Atkreipkite dėmesį į nurodytą užuolaidų storį ir ikonas su saulės 

spinduliais. Pavyzdžiui, šviesos nepraleidžiančių BENGTA užuolaidų IKEA parduotuvėse galima 

įsigyti už 12,99 Eur. 

 BENGTA 

Taupykite miegodami 

Anot E. Nemanės, kalbant apie didelių išlaidų nereikalaujančius sprendimus, galima 

pagalvoti ir apie kitą tekstilę – kilimus, antklodes, pledus, patalynę. Puikiai prie miegamojo lovos 

tiksiantį lygaus audimo kilimą TIPHEDE galite įsigyti vos už 11,99 Eur. 

„IKEA parduotuvėse turime platų kilimų pasirinkimą. Tačiau jie šiuo atveju svarbūs ne tik 

dėl estetinių priežasčių, bet ir suteikia šilumos jausmą ant jo vaikštant. Tai ypač aktualu tiems, kurie 

gyvena pirmame namo aukšte. Taip pat specialiai žiemai galima rinktis ir patalynę. Turime 

vėsesniems orams pritaikytas antklodes, kuriose yra daugiau užpildo, todėl galima komfortiškai 

jaustis naktį net ir esant žemesnei temperatūrai. Ne mažiau svarbus ir tinkamos patalynės 

pasirinkimas, įsigilinat bei atsižvelgiant į medžiagų savybes“, – sako dizainerė. 

 HOPPVALS  

Jos teigimu, svarbų vaidmenį vaidina ir tinkamas lovos čiužinys: „Jei naktį jums visada 

šalta, rinkitės čiužinį iš putų poliuretano, nes jis geriau išlaiko šilumą nei spyruoklinis čiužinys.“ 

Renovacijos būtinybė – nenuginčijama 

Visgi, energijos efektyvumo ekspertas K. Januševičiaus pabrėžia, kad didelę įtaką turės 

įvairūs techniniai sprendimai. 

https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61562-92591735.jpg
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61566-92591813.jpg
https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61567-92591837.jpg
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 TIPHEDE 

„Didelį energijos taupymo efektą, be abejonės, sukurs investicijos į techninius sprendimus. 

Pavyzdžiui, pastato sienų, stogų, grindų renovacija, langų atnaujinimas. Žymiai sumažinti išlaidas 

taip pat padės šilumos punkto ar šilumos šaltinio atnaujinimas ir šildymo sistemos renovacija. Šios 

techninės priemonės, nors ir remiamos valstybės, reikalauja iš vartotojo reikšmingo finansinio 

indėlio. Tai gali lemti šildymo sąnaudų mažėjimą 50-70 proc., tačiau jų atsipirkimo gali siekti 20 ir 

daugiau metų“, – apibendrina K. Januševičius. 

Daugiau idėjų ir ekspertų patarimų laimės teikiančiam gyvenimui namuose čia. 

 

https://g.delfi.lt/images/pix/projektai-61568-92591853.jpg
https://www.ikea.lt/en/inspirations/a-home-to-be-myself
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IS-991/716-V-1 priedas 
 

ISH 2023 paroda Frankfurte 

TN: tn,  

 

 

 

Data 13 kovo, 2023  

Organizatorius Messe Frankfurt  

Vieta Frankfurtas prie Maino  

 

UAB „Ekspozicijų centras“ atstovaujanti Messe Frankfurt parodų rūmus Pabaltijos šalims 

kviečia į 2023 m. kovo 13-17 d. Frankfurte prie Maino vyksiančią labai didelę, pasaulyje 

pirmaujančią parodą ŠVOK + vanduo, apimančią šildymą, ventiliaciją, oro kondicionavimą, 

vandenį.  

ISH 2023 m. paroda vyks su šūkiu „Sprendimai tvariai ateičiai“. Penkias dienas 

svarbiausioje pasaulyje ŠVOK+Vandens parodoje viskas suksis apie inovacijas, kurios padeda 

siekti klimato apsaugos tikslų ir atsakingai bei efektyviai naudoti išteklius. 

Išsami informacija apie parodą – https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

Bilietus į ISH2023 galima įsigyti paspaudus nuorodą:  

https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en/ticket_select.html?reset_remove_personal

ized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_2013 

 

Jeigu kyla klausimų, skambinkite arba rašykite:  

Diana Saveiskienė, Projektų vadovė  

+370 612 49221 

+370 5 2779354  

messefrankfurt@expo.lt, diana@expo.lt 

s
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_2013
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/en/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_2013
mailto:messefrankfurt@expo.lt
mailto:diana@expo.lt
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IS-991/716-V-2 priedas 
 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos INFO. 

 
From: Airida Tylienė <a.tyliene@vtdko.lt>  

Sent: Friday, February 24, 2023 12:44 PM 

To: Airida Tylienė <a.tyliene@vtdko.lt> 

Subject: KVIETIMAS 

 
Kviečiame jus į 2023 m. kovo 23 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakultetas 

organizuojamą renginį BIM forumas 2023. 

Renginio metu bus pristatomos įžvalgos, patirtys BIM tematika, diskutuojama trimis pagrindinėmis 

kryptimis: Skaitmenizacija statybos sektoriuje, pagrindiniai iššūkiai ir problemos; Inovacijos ir pažangūs 

sprendimai BIM srityje; BIM taikymo galimybės ir perspektyvos rengiant ateities inžinierius. 

Forumo formatas: Trumpi pristatymai kiekviena tematika, diskusijos po kiekviena tematika, bendras 

aptarimas ir diskusija prie kavos+. forumo pabaigoje. 

Forumo pranešėjai: Lietuvos ir kitų šalių įmonių, organizacijų, mokymo įstaigų atstovai. 

Forumo kalba: anglų k. 

Numatoma renginio trukmė: 9.00-15.00 val. 

Klausytojų registracija vyksta iki 2023-03-10 20 val. (registracijos nuoroda kvietime, prisegtuke) 

Pageidaujantiems po renginio bus išduoti dalyvio pažymėjimai. 

Dalyvavimas nemokamas. 

P.S. jei norėtumėte sudalyvauti su trumpu (10-15 min) pranešimu ir diskusijoje viena ar kita 

tematika, ne vėliau kaip iki kovo 10 d. parašykite man šiuo el.paštu. 

Taip pat, yra galimybė paplatinti lankstinukus ar kitą medžiagą/informaciją forumo metu 

studentams, praktikų vadovams ir kitiems dalyviams apie jūsų įmonę ir veiklas - jei domintų tokia galimybė, 

būtinai duokite žinoti - suorganizuosime. 

 

 
Linkėjimai / Best regards 

Airida Tylienė 

 
Statybos fakulteto prodekanė / Vice Dean of Civil Engineering Faculty 

tel. (8 5) 234 1490, mob. +370 640 52923, vietinis tel. 115;  

el.p. a.tyliene@vtdko.lt 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija / Vilnius College of Technologies and Design 
Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius / Antakalnio str. 54 Vilnius, Lithuania 

www.vtdko.lt  

 

mailto:a.tyliene@vtdko.lt
mailto:a.tyliene@vtdko.lt
mailto:a.tyliene@vtdko.lt
https://www.vtdko.lt/


 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

 

NAUDINGA 

INFORMACIJA 



 

84 

 

IS-991/716-VI-1 priedas 

 

 

 

 

2023 m. vasario 23 d. (ketvirtadienis) 
Lietuvos energetikos ir technikos muziejus, Vilnius 

 

PROGRAMA 

 

I dalis - Visuotinis ataskaitinis LŠTA narių susirinkimas 

 

Dalyvauja tik LŠTA narių-įmonių vadovai, įgalioti atstovai  

10:20 - 10:30  Sutikimo kava 

10.30 – 11:30 Visuotinio narių susirinkimas pagal numatytą darbotvarkę 

11:45 – 12:00 - Diskusijos 

12.00 – 13:00 Pietūs, ekskursija po naujausią muziejaus “Virsmo” salės ekspoziciją 

 

II dalis – CŠT įmonių ir valdžios įstaigų vadovų susitikimas 

“Centralizuoto šilumos tiekimo aktualijos ir tolimesnio vystymosi 

perspektyvos” 
 

Dalyvauja: LŠTA narių-įmonių vadovai ir kviestiniai svečiai:  J. Neverovič, T.Lukoševičius (LR 

Prezidentūra), A. Kupčinskas (LR Seimas), D. Krinickas, Š. Navickaitė-Dulaitienė (LR Vyriausybė), S. 

Gentvilas (Aplinkos ministerija), I. Žilienė,  K.Švaikauskas, A. Petkevičius (Energetikos ministerija), D. 

Jasas, M. Taparauskas (VERT), A. Smaliukas, V.Jonutis (BALTPOOL), V. Poderys (Lietuvos energetikos 

agentūra), V. Kaubrė, R. Petkevičienė (Valstybinių miškų urėdija), A. Kazlauskienė (Lietuvos savivaldybių 

asociacija), G. Burbienė (APVA). 

Planuojamas dalyvių skaičius apie 70 žm. 

13:0 – 13:15 CŠT sektoriaus aktualijos ir perspektyvos /Valdas Lukoševičius, LŠTA prezidentas/ 

13.15 – 13:25 Informacija apie AM planus teisėkūroje, aktualius CŠT sektoriui, įžvalgos dėl 

siūlymo suformuoti valstybinį biokuro rinkos segmentą, siekiant užtikrinti Lietuvos 

miestų šildymo prieinamumą /Simonas Gentvilas, Aplinkos ministras / 

13:25 – 13:40 Planuojami šilumos ūkio reguliacinės aplinkos pokyčiai (Šilumos ūkio įstatymo pataisos), 

ES paramos perspektyvos, šilumos tiekimo patikimumo ir saugumo reikalavimai /Inga 

Žilienė, Energetikos viceministrė / 

13:40 – 13:55  VERT planuojami pokyčiai kainodaros ir investicinės aplinkos srityse /Matas 

Taparauskas, Valstybinės energetikos ir reguliavimo tarybos narys / 

13.55 – 14:05 Biokuro rinkos 2022 m. apžvalga ir perspektyvos /Vaidotas Jonutis, BALTPOOL 

prekybos vadovas/ 

14:05 – 14:15 Biokuro žaliavos potencialas Lietuvos valstybiniuose miškuose ir VMU planai biokuro 

gamybos srityje.  /Valdas Kaubrė, VMU generalinis direktorius/ 

14:15 - 14:45 Kitų dalyvių pasisakymai ir diskusijos  

14.45 – 15:00 Pabaiga 
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2023 m. vasario 23 d. Vilniuje, Energetikos ir technikos muziejuje įvyko Visuotinis ataskaitinis 

LŠTA narių susirinkimas ir pasitarimas su valdžios įstaigų atstovais tema “Centralizuoto šilumos 

tiekimo aktualijas ir tolimesnio vystymosi perspektyvos”. Pridedame šio renginio apžvalgą. 

Daugiau informacijos (nuotraukas, pranešimus) taip pat rasite čia (prisijungus prie www.lsta.lt 

uždaros narių zonos): https://lsta.lt/aktualijos/informacija-apie-visuotini-lsta-nariu-susirinkima/ 
 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 

http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/informacija-apie-visuotini-lsta-nariu-susirinkima/
http://www.lsta.lt/
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IS-991/716-VI-2 priedas 

 

 
 

AB “Kauno energija” 2023-02-20 pranešimas. 

TN: tn,  

 

EKSPERTAS ĮVARDIJO PRIEŽASTIS, KODĖL DAUGIABUČIUOSE BUTAI ŠYLA 

NEVIENODAI: PRISIDEDA IR PATYS GYVENTOJAI 

 

Situacijų, kai daugiabutyje dalis patalpų perkaista, o kitų gyventojai skundžiasi žemesne nei 

norėtų temperatūra, pasitaiko dažnai. Šilumą Kauno miesto, rajono ir Jurbarko gyventojams 

tiekiančios bendrovės „Kauno energija“ ekspertas atskleidžia, kad priežasčių, lemiančių bendros 

namo šildymo sistemos išbalansavimą – gausu. O viena iš jų – ir gyventojų saviveikla butuose.  

„Kauno energijos“ Kontrolės skyriaus vadovas Mantas Užolinskas atskleidžia, kad itin 

dažna problema, su kuria susiduria daugiabučių gyventojai, yra bendros namo šildymo sistemos 

hidraulinis išbalansavimas. Taip nutinka tuomet, kai buto savininkas savavališkai ir netinkamai 

atlieka šildymo prietaisų (radiatorių) keitimą į didesnius ar mažesnius, dalį jų demontuoja ar netgi 

įrengia papildomus, kurių nė neturėtų būti.  

Pasitaiko ir atvejų, kai daugiabučio gyventojai nuo šildymo ar karšto vandens cirkuliacinių 

stovų (rankšluosčių džiovintuvų) įsirengia grindinį šildymą. Kiekviena tokia neteisėta intervencija į 

šildymo sistemą turi savo padarinius, dėl kurių dažniausiai nukenčia ne pats veikos darytojas, o likę 

daugiabučio gyventojai.  

Savavališkas remontas bute – didesnės sąskaitos kaimynams  

„Įsivaizduokite situaciją: butą remontuojantis kaimynas radiatorius pakeičia naujais – 

didesniais nei buvo numatyta projektuojant pastatą. Tuo pačiu demontuoja, jo manymu, 

„nereikalingus“ vamzdžius. Jo bute šilčiau nei įprasta, jis gali žiemą langus prasiverti, tačiau bendra 

daugiabučio šildymo sistema jau išbalansuota, nes šilumą „nešiojantis“ vanduo (šilumnešis) name 

pasiskirsto netolygiai“, – atskleidžia specialistas.  

Pasak jo, tokia kaimynų saviveikla itin neparanki senų daugiabučių gyventojams su 

vienvamzde šildymo sistema, kurioje šilumnešis teka nuosekliai per šildymo prietaisus, todėl 

sutrikdyti tinkamą jos veikimą gan paprasta. Atlikus savavališkus pakeitimus šio tipo šildymo 

sistemoje, užtikrinti komfortiškas sąlygas visiems daugiabučio gyventojams tampa sudėtinga. Tai 

gali būti ir viena iš priežasčių, kodėl dalis namo pradeda šalti.  

Siekiant suvienodinti temperatūrą pastate ir kompensuoti šilumos praradimus, kurie atitenka 

„gudriems“ kaimynams, tokiais atvejais daugiabutis pradeda vartoti daugiau šilumos. Tad tokie 

savavališki šildymo sistemos pakeitimai yra nuostolingi tiek energiniu, tiek finansiniu požiūriu.  

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ekspertas-atskleide-priezastis-kodel-daugiabuciuose-butai-syla-nevienodai-prisideda-ir-patys-gyventojai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ekspertas-atskleide-priezastis-kodel-daugiabuciuose-butai-syla-nevienodai-prisideda-ir-patys-gyventojai
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ekspertas-atskleide-priezastis-kodel-daugiabuciuose-butai-syla-nevienodai-prisideda-ir-patys-gyventojai
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M. Užolinsko teigimu, būtent finansinis aspektas daugiabučių gyventojams yra 

skausmingiausias. „Jeigu daugiabutyje nėra įrengti neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, 

vadovaujantis įstatymais įtvirtintais šilumos paskirstymo metodais, šilumos kiekis butams 

paskirstomas pagal klientui priklausantį naudingąjį gyvenamąjį plotą. Tad galutiniame rezultate 

gaunasi taip, kad vartotojas, kuris nelegaliai pasididino šilumos prietaisų kiekį (jų paviršiaus plotą), 

mokės beveik tą pačią sumą kaip visada, o likęs šilumos kiekis, kurį jis sunaudojo, papildomai bus 

paskirstytas visiems gyventojams proporcingai pagal tai, kokio ploto būste jie gyvena, nors 

pastarieji tos šilumos ir nesuvartojo“. Kuo tokių savavališkų šildymo sistemos pakeitimų 

daugiabutyje daugiau, tuo ir finansiniai nuostoliai apmokant šildymo sąskaitas gyventojams bus 

didesni.  

Siekiant išvengti tokių situacijų, butų savininkams pirmiausia rekomenduojama būsto 

remontą atlikti atsakingai – galvojant ne tik apie save, bet ir apie kaimynus bei bendrą pastato 

šildymo sistemos būklę. „Esant galimybei, rekomenduojama vienvamzdę šildymo sistemą 

daugiabutyje pakeisti į dvivamzdę, įsirengti individualius šilumos apskaitos prietaisus butuose. Tai 

suteiks galimybę ne tik pagal savo poreikius reguliuotis šildymą atskirose būsto patalpose, bet ir 

mokėti tik už tą šilumos kiekį, kurį suvartojote patys“, – patarimu dalijasi ekspertas. 

Būtina gauti leidimą  

Netinkamai atlikti remonto darbai butuose, kai šildymo sistemos dalys keičiamos neturint 

tam reikiamų žinių ir įgūdžių, didina vamzdynų pralaidumo ir trūkių tikimybę. To pasekoje gali būti 

užliejamos patalpos, sugadinamas asmeninis bei kitų gyventojų turtas.  

Todėl asmenims, norintiems pakeisti radiatorius ar atlikti bet kokius kitus su pastato šildymo 

sistema susijusius remonto darbus bute, privaloma kreiptis į pastato administratorių ir gauti tam 

skirtą leidimą. Taipogi būtina parengti paprastojo remonto projektą (aprašą). Projektus tokio 

pobūdžio darbams atlikti paprastai ruošia projektavimo įmonės, tam leidimus turintis pastato 

administratorius ar daugiabučio šilumos ūkio prižiūrėtojas.  

„Kauno energijos“ Kontrolės sk. vadovas atkreipia dėmesį, kad rengiant projektą, privaloma 

tinkamai apskaičiuoti ir įvertinti, kokio tipo, dydžio ir galingumo naujieji radiatoriai turi būti. „Tik 

specialistui teisingai apskaičiavus būsto šildymui reikalingų prietaisų parametrus, bendra pastato 

šildymo sistema nebus išbalansuota. Todėl itin svarbu, kad projektą parengtų kvalifikuotas 

specialistas“.  

Po projekto parengimo jį būtina suderinti su pastato administratoriumi. Tik gavus leidimus 

darbams bute atlikti, galima imtis projekte numatytų šildymo prietaisų demontavimo ir keitimo 

darbų. 

Sutrikimus lemia ir netinkama sistemų priežiūra 

Kalbant apie šildymo sistemų veikimo sutrikimus, su kuriais susiduria daugiabučių 

gyventojai, M. Užolinskas atkreipia dėmesį, jog nemažos dalies senos statybos daugiabučių šildymo 

sistemos tolygiai netiekia šilumos į butus ir dėl paprastesnių priežasčių – techninių nesklandumų, 

kuriuos lemia netinkama arba nepakankama šildymo sistemos priežiūra.  

„Dalis pastato gali perkaisti, o kita dalis vėsti ir tuomet, kai nesureguliuotas šilumos 

punktas, nesuderinta šildymo ir karšto vandens sistema, kai neveikia balansiniai ventiliai, 

vamzdynas nebuvo laiku praplautas, todėl užako ir kt. Būtent dėl to susidūrus su situacija, kai 

daugiabutyje dalis būstų savininkų vargsta dėl per didelio šilumos kiekio, o kita dalis – šąla, 

pirmiausia rekomenduojama kreiptis į pastato administratorių, galintį padėti išspręsti susidariusias 

problemas“, – teigia ekspertas.  
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 AB “Kauno energija” 2023-02-23 pranešimas.  

 

KTU INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKSLEIVIAI ATLIKO PRAKTIKĄ „KAUNO 

ENERGIJOJE“ 

TN: tn,  

 

 
 

Netrukus svarbų apsisprendimą dėl savo karjeros priimsiantys KTU inžinerijos licėjaus 

vienuoliktokai atliko praktiką „Kauno energijoje“. Moksleivių teigimu, susipažinimas su miesto 

šilumos gamybos ir tiekimo užkulisiais atskleidė ir naujas studijų pasirinkimo galimybes – 

energetikos sektorius jiems pasirodė labai įdomus ir perspektyvus. 

„Buvo labai įdomu pamatyti kaip Kaune veikia šilumos gamybos ir tiekimo procesas, 

sužinojome daug naujų dalykų, kurie bus naudingi einant į gyvenimą. Laikas pasirinkimui ką 

studijuoti, kokį profesinį kelią rinktis jau darosi ribotas, todėl pamatyti dar vieną sritį – energetiką – 

labai prasminga. Susidomėjimas energetikai tikrai atsirado“, – įspūdžiais po dvi dienas trukusios 

praktikos dalijosi KTU inžinerijos licėjaus vienuoliktokai Danielius, Austėja, Martynas ir Liudas.  

Apie šilumą kitąmet licėjų baigsiantiems jaunuoliams pasakojo energetikos ekspertas 

Kęstutis Buinevičius, Gamybos skyriaus vadovas Ernestas Verikas, Tinklo valdymo skyriaus 

vadovas Audrius Pupininkas ir vyresnysis inžinierius Paulius Rimkevičius. Moksleiviai aplankė 

„Inkaro“ katilinę, dispečerinėje stebėjo kaip valdomas miesto šilumos tinklas, apžiūrėjo naują 

siurblinę. 

Moksleiviai susipažįsta su „Kauno energijos“ veikla: 

 

 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ktu-inzinerijos-licejaus-moksleiviai-atliko-praktika-kauno-energijoje
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ktu-inzinerijos-licejaus-moksleiviai-atliko-praktika-kauno-energijoje
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/ktu-inzinerijos-licejaus-moksleiviai-atliko-praktika-kauno-energijoje
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Inkaro%20katiline_25-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Inkaro%20katiline_46-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Inkaro%20katiline_28-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Dispečerinė_KKJ_09-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Dispečerinė_KKJ_10-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Dispečerinė_KKJ_06-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/cache/PS/KTU_licejus/Kauno%20energija_Dispečerinė_KKJ_04-crop-h700.jpg
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IS-991/716-VI-3 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2023-02-21 pranešimas 

TN: tn,  

 

ZARASŲ MIESTO KATILINĖJE PRADEDA DARBĄ SAULĖS ELEKTRINĖ 

 

   

Nuotr. Zarasų katilinės teritorijoje įrengta saulės elektrinė 

 

AB „Panevėžio energija“ tęsia šilumos ūkio modernizavimą, plėtodama saulės elektrinių 

įrengimą eksploatuojamo regiono rajonuose. Įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės Rokiškyje, 

Zarasuose, Kėdainiuose leis sumažinti bendrovės šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudas, 

didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą. Įgyvendintas projektas prisidės prie Europos 

žaliojo kurso, klimato kaitos, švarios ir saugios energijos panaudojimo. 

AB „Panevėžio energija“ pradėjo eksploatuoti vieną iš pirmųjų įrengtų saulės elektrinių 

Zarasų miesto katilinėje. Katilinės teritorijoje ant žemės sumontuoti 106 saulės moduliai užtikrins 

40 kW galios elektrinės veiklą. Elektros energiją generuojanti saulės elektrinė galės pagaminti apie 

39,3 tūkst. kWh per metus elektros energijos. Ekologiška saulės energija bus panaudojama katilinės 

technologinėms reikmėms. Tai leis bendrovei kuo mažiau pirkti elektros energijos. 

AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa sako, kad tokiu būdu turėsime 

ne tik galimybę sutaupyti lėšų, bet ir prisidėti prie didesnio atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo, žalesnės aplinkos kūrimo. Pabaigus įgyvendinti projektą „Saulės fotovoltinių elektrinių 

įrengimas AB „Panevėžio energija“ objektuose Kėdainiuose, Rokiškyje, Zarasuose“, 89 tonomis 

bus sumažintas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimas. Saulės elektrinės per 

metus pagamins apie 230 tūkst. kWh elektros energijos. 

AB „Panevėžio energija“ saulės elektrinėms įrengti suteikta valstybės subsidija. Iki 32 proc. 

projekto įgyvendinimo išlaidų finansuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra iš Klimato kaitos 

programos lėšų. AB „Panevėžio energija“ investicija į tris saulės fotovoltines elektrines sudaro 202 

tūkst. eurų. 

Šiais metais bus įrengta 249 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė Panevėžio miesto 

katilinės (Senamiesčio g.) teritorijoje. Nuo 2021 metų 150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė 

jau veikia Pušaloto g. katilinėje Panevėžyje. 

  

Atnaujinta 2023-02-21 

 
 

https://www.pe.lt/news/608/47/Zarasu-miesto-katilineje-pradeda-darba-saules-elektrine
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IS-991/716-VI-4 priedas 

 

TN: tn,  
 

 
 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=balance2022
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IS-991/716-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. 2023-03-06 pirmadienio mokymai Mokesčiai, apskaita ir finansinė atskaitomybė 

pagal LFAS 

 

KVIETIMAS_LŠTA pirmadienio mokymai_230306_Mokesčiai, apskaita ir finansinė atskaitomybė 

pagal LFAS 

 

Kviečiame š.m. kovo 6 d. (pirmadienį) nuo 14:00 iki 17:00 val. dalyvauti LŠTA nuotoliniame 

seminare tema „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių mokesčiai, apskaita ir finansinė 

atskaitomybė pagal LFAS“ (lektorė Jurgita Navikienė )  

 

Dalyvavimas LŠTA nariams nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas. Užsiregistravę dalyviai el. 

paštu gaus prisijungimą prie Teams platformos: UŽPILDYTI FORMĄ 

 

Registracija vyksta iki kovo 3 d. (penktadienio).  

 

Programa pridedama. 
 

Jeigu turite klausimų ar dominančias temas, atsiųskite mums iš anksto,  kad lektorė galėtų 

koncentruotai pasiruošti ir per numatytą laiką pateiktų medžiagą, atsakytų į klausimus. 

 

Pasiūlymus galite pateikti iš anksto registruojantis arba el.p. ramune@lsta.lt 

 

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 

______ 

 

LŠTA 2023-03-13 pirmadienio webinaras Linea Ignis apie baterijas ir kaupiklius 

 
Š.m. kovo 13 d. (pirmadienį ) 14 val. LŠTA pirmadienio webinaro tema „Baterijos/kaupikliai, jų nauda 
kogeneracinių elektrinių savininkams“. Linea Ignis atstovai pristatys globalius energetinius 
sprendimus,  kurie šiandien dienai verslams padeda optimizuoti išlaidas už elektrą, bei uždirbti 
papildomų pajamų. 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmFjoqkPqHlTx5UP5GPQkX4EkVQCgLhM5IHDkxDk_X-NiL0A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA2M2Q2MDQtZjk4NS00NjIxLWIwZjMtZGNmNzhjNzE5NGE2%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
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Meeting ID: 364 715 327 739  

Passcode: CXThEH  

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 2023-03-27 pirmadienio webinaras_Logstor skaitmeniniai įrankiai CŠT infrastruktūrai 

 
Š.m. kovo 27 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaro tema:  www.logstor.com “online tools” – programos 
skirtos investicijų atsipirkimo / viso amžiaus kaštų palyginimui, vamzdynų šilumos nuostolių, hidraulinių 
nuostolių, stipruminiams skaičiavimams, sandūrų movų kokybės ir pozicionavimo kontrolei ir kt. 
Pranešėjai: Gintautas Barila, Gintaras Aleksiūnas (Logstor/Kingspan) 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 399 186 049 904  

Passcode: 8UkUwm  

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 
 
 

 

 

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_YTA2M2Q2MDQtZjk4NS00NjIxLWIwZjMtZGNmNzhjNzE5NGE2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
http://www.logstor.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdlZmFmMTgtYWE2Zi00MzVkLWJmZDUtYTMxNWRjOThkYjEx%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_YjdlZmFmMTgtYWE2Zi00MzVkLWJmZDUtYTMxNWRjOThkYjEx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-991/716-VI-6 priedas 

 

VERT INFO. Kvietimas į diskusiją dėl pajėgumų aukcionų 

 
-----Original Appointment----- 
From: Aleksandr Nasyr <aleksandr.nasyr@vert.lt>  
Sent: Monday, February 20, 2023 11:30 AM 
To: Aleksandr Nasyr; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; info@lnsga.lt; info@chc.lt; info@kaunoenergija.lt; 
VKJ; info@kkj.lt; info.klaipeda@gren.com; info@silumamiestams.lt 
Cc: Donatas Jasas; Matas Taparauskas; Rasa Valatkevičienė 
Subject: Kvietimas į diskusiją dėl pajėgumų aukcionų 
When: antradienis 2023 m. vasaris 28 15:00-17:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 
Where: Posėdžių salė 
 

Laba diena, 

 

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje buvo 

paskelbtas Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 

35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymo projektas (toliau – ŠŪĮ projektas). ŠŪĮ projekto 10 

straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas 

nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis ir (ar) šilumos gamybos 

pajėgumai, reikalingi šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, nustatomi ir (ar) superkami šilumos 

aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma ir (ar) nustatomi 

šilumos gamybos pajėgumai, kurių Tarybos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gamybos apimtį, 

dengiamos pagrįstos būtinosios, eksploatacinės pastoviosios, nusidėvėjimo sąnaudos ir protingumo 

kriterijus atitinkanti investicijų grąža, ir kurie  atitinka kokybės, tiekimo patikimumo ir 

aplinkosaugos reikalavimus. 

Atsižvelgiant į tai, kad priėmus ŠŪĮ projekte numatytus pakeitimus, atsiranda naujas 

šilumos aukcionų tipas – šilumos gamybos pajėgumų (galios) aukcionai, siekiant užtikrinti tinkamą 

šių pakeitimų įgyvendinimą, kviečiame į diskusiją šilumos gamybos pajėgumų (galios) 

galimiems reglamentavimo principams aptarti.  

Diskusija vyks Tarybos patalpose (posėdžių salėje) Verkių 25C-1, Vilniuje, 2023 m. 

vasario 28 d. 15 val. Pirmajai diskusijai planuojame skirti 2 val. t. y. iki 17 h. 

Siekdami užtikrinti sklandžią ir konstruktyvią diskusiją, prašome asociacijų nuo 

asociacijos deleguoti ne daugiau kaip 3 atstovus, įmonių – nuo įmonės po 1 atstovą. 

Apie dalyvaujančius asmenis prašome pranešti el. paštu aleksandr.nasyr@vert.lt, 

nurodant vardą, pavardę, el. paštą.  

Žemiau pateikiame diskutuotinus klausimus ir prašome pagal galimybes iki susitikimo 

pateikti savo nuomonę/pasiūlymus dėl jų bei, esant poreikiui, pasiūlyti papildomus klausimus, kurie 

turėtų būti įtraukti į diskusiją.  

Atkreipiame dėmesį, kad pirmoji diskusija yra įvadinė. Jos metu išsikeliame klausimus, 

kurie mūsų vertinimu gali reikalauti gilesnės analizės ar platesnio aptarimo. Diskusijos pabaigoje 

pasidalinsime įžvalgomis dėl galimų tolimesnių diskusijų formato ir jų intensyvumo.  

 

Diskutuotini klausimai: 

1. Pirmo pajėgumų aukciono organizavimo ir rezultatų įsigaliojimo terminai 

Jei ŠŪĮ pakeitimai įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d., tada tikimasi, kad Supirkimo 

tvarkos pakeitimai patvirtinami iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Planuojama, kad Supirkimo 

tvarkos pakeitimo nutarime bus numatytas pirmo pajėgumų aukcionų terminas (pvz.,  spalio 

30 d.) ir pirmo pajėgumų aukciono rezultatų įsigaliojimo datą (pvz., nuo 2024 metų šiltojo 

laikotarpio pradžios). 

mailto:aleksandr.nasyr@vert.lt
mailto:info@lnsga.lt
mailto:info@chc.lt
mailto:info@kaunoenergija.lt
mailto:info@kkj.lt
mailto:info.klaipeda@gren.com
mailto:info@silumamiestams.lt
mailto:aleksandr.nasyr@vert.lt
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2. Pajėgumų (galios) aukcionų tipas 

a) Mišrūs (galios ir kiekio) aukcionai. Vyksta pajėgumų (galios) aukcionas 3-5 metų 

laikotarpiui ir tuo pačiu vyksta mėnesiniai (ir savaitiniai balansavimo) šilumos 

kiekio aukcionai.  

b) Kitos alternatyvos. (pvz., Pajėgumų (galios) aukcionuose CFD (kainos skirtumo) 

modelio taikymas) 

3. Sistemos pajėgumų poreikis 

Kokiam pajėgumų kiekiui organizuojamas pajėgumų aukcionas? 

a) 70 proc. nuo maksimalios sistemos galios poreikio; 

b) Vidutinė šalčiausio mėn. galia; 

c) Vidutinė šaltojo metų laikotarpio galia; 

d) Kitos alternatyvos. 

4. Kaip atrenkami pajėgumų aukcionų laimėtojai 

a) Mažiausios pasiūlyto santykinio pajėgumo išlaikymo kainos Eur/MW principas; 

b) Mažiausio metinio pajamų lygio Eur/metus principas (išreikštas santykiniu rodikliu 

Eur/MWh?); 

c) Kitos alternatyvos. 

5. Kokiose sistemose taikomi pajėgumų aukcionai 

a) Taikomi sistemose, kur pakankami gamybos pajėgumai. Kriterijai tie patys kaip ir dėl 

balansavimo šilumos aukcionų vykdymo (ne mažiau nei 5 šilumos aukciono 

dalyviai, įrenginių galia daugiau nei 100 proc. sistemos galios poreikio, nei vienas 

neužima daugiau nei 50 proc. rinkos).  

b) Papildomai gali būti taikomi sistemose, kur vienas NŠG, o šilumos tiekėjas neturi 

konkurencinių įrenginių? 

c) Kitos alternatyvos. 

6. Pajėgumų aukciono laikotarpis 

Pirmas pajėgumų aukcionas trumpesniam laikotarpiui (pvz., 1-3 metams), sekantys 3-5 

metų laikotarpiui. Diskutuotini laikotarpio nustatymo principai: 

a) Plyno lauko investicijų principas – laikas reikalingas naujiems pajėgumams atsirasti; 

b) Įrangos tarnavimo iki kapitalinio remonto laikotarpis; 

c) Kitos alternatyvos. 

7. Kokios sąnaudos dengiamos per pajėgumų aukcionus 

a) Dalis pastoviųjų sąnaudų be investicijos grąžos (investicijos grąža ir kita dalis 

pastoviųjų sąnaudų per kiekio aukcionus), esant Eur/MW laimėtojų parinkimo 

atveju; 

b) Visos pastoviosios be investicijos grąžos (investicijos grąža per kiekio aukcionus), 

esant Eur/metus ar kitam rodikliui laimėtojų parinkimo atveju; 

c) Kitos alternatyvos. 

8. Rodikliai naudojami pajėgumų aukcionų palyginamosioms nustatyti 

a) Turto vertės rodiklio lygio nustatymas; 

b) Galimas eksploatacinių sąnaudų diferencijavimas pagal įrenginio darbo laiką (pvz., 

einamojo remonto ir aptarnavimo rodikliai, kai dirba 12 mėn., 6 mėn., 3 mėn.); 

c) Kitos alternatyvos. 
 

 

 


