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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Fotovoltinių modulių ir jų 

konstrukcijų sertifikavimui I

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 

punktas: Energetikos ministerija:

6) Rengia ir tvirtina technines taisykles, nustatančias būtiniausius

techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, taikomus elektros

iš atsinaujinančių energijos išteklių šaltinius jungiant į elektros tinklus.

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 2 dalis:

Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos užtikrina, kad visi leidimų

išdavimo, sertifikavimo ir licencijavimo procedūras reglamentuojantys

aprašai ir taisyklės, taikomi elektros energijos, šilumos ir vėsumos

energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginiams,

susijusioms perdavimo ir skirstymo tinklų infrastruktūroms ir biomasės

pavertimo biodegalais ar kitais energijos produktais procesams, būtų

objektyvūs, skaidrūs, proporcingi ir būtini, nediskriminuojantys

pareiškėjų ir kad juose būtų visiškai atsižvelgta į konkrečių

atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo technologijų ypatybes. 2



Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Fotovoltinių modulių ir jų 

konstrukcijų sertifikavimui II

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 50 straipsnio 7 dalis:

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija parengia ir patvirtina stogų

panaudojimo energijos gamybai iš saulės šilumos energijos ir saulės

šviesos energijos programą.

LR Atitikties įvertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas: Atitikties

įvertinimo objektai yra:

1) produktai, procesai ir paslaugos;

LRV nutarimo 2011-10-19 Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 3

dalies 3.2 punktas: Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Energetikos

ministerija:

3.2. nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose

reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimo tvarką;
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Fotovoltinių modulių ir jų 

konstrukcijų sertifikavimui III

LR Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis:

Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo

dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos

apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus LRV ar jos įgaliotos institucijos

nustatytais atvejais ir tvarka.

LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punktas:

4. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su

dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą

pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai

kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių

charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų,

efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos,

pristatymo laiko arba užbaigimo laiko
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Fotovoltinių modulių ir jų 

konstrukcijų sertifikavimui IV

LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 5 dalis:

5. Šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju perkančioji organizacija

nurodo pirkimo dokumentuose kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam

pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų

lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant

intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė.

LRV nutarimo 1999-12-27 Nr. 1482 Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti

privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo 1 dalies 1.1

punktas:

1. Nustatyti, kad techninius reglamentus bei kitus teisės aktus,

nustatančius privalomuosius produktų saugos reikalavimus, tvirtina:

1.1. Aplinkos ministerija – statybos produktų;

5



Siūloma FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ IR JUOS 

LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ SERTIFIKAVIMO teisinės 

bazės sukūrimo schema I

Remiantis įvardintais teisės aktais,

LR Aplinkos ministerija pagal kompetenciją kartu su LR Energetikos, Ūkio

bei Vidaus reikalų ministerijų rengia:

- Techninį reglamentą - dėl fotovoltinių modulių, jų konstrukcijų ir jų atitikimo

minimalių techninių ir saugos reikalavimų nustatymo;

- Fotovoltinių modulių ir jų konstrukcijų techninių ir saugos reikalavimų

atitikimo sertifikavimo tvarkos aprašą;

- Įsakymą dėl privalomo fotovoltinių modulių ir jų konstrukcijų sertifikato

reikalavimo bet kokioms naujoms fotovoltinėms elektros energijos

instaliacijoms Lietuvoje.

LR Aplinkos ministerija su LR Energetikos ministerija rengia:

- Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose reikalavimus ir šių

reikalavimų įgyvendinimo tvarką, kurioje įtvirtina privalomus fotovoltinių

modulių ir jų konstrukcijų minimalius techninius ir saugos reikalavimus ir

atitinkamo sertifikato reikalavimą. 6



Siūloma FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ IR JUOS 

LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ SERTIFIKAVIMO teisinės 

bazės sukūrimo schema II

LR Aplinkos ministerija kreipiasi į:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Nacionalinį akreditacijos biurą, kad

pastarieji teisės aktais akredituotų VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo

centrą ar kitą tinkamą sertifikavimo įstaigą vykdyti Fotovoltinių modulių ir jų

konstrukcijų techninių ir saugos reikalavimų atitikties sertifikavimą.

Nacionalinis akreditavimo biuras akredituoja atitinkamas Lietuvoje

veikiančias laboratorijas, galinčias atlikti fotovoltinių modulių ir jų

konstrukcijų atitikties tarptautiniams standartams bei tarpusavio

techninės atitikties vertinimus ir bandymus.
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo sistemos įteisinimui I

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 2 dalis:

• Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos užtikrina, kad visi leidimų

išdavimo, sertifikavimo ir licencijavimo procedūras reglamentuojantys

aprašai ir taisyklės, taikomi elektros energijos, šilumos ir vėsumos

energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginiams,

susijusioms perdavimo ir skirstymo tinklų infrastruktūroms ir biomasės

pavertimo biodegalais ar kitais energijos produktais procesams, būtų

objektyvūs, skaidrūs, proporcingi ir būtini, nediskriminuojantys

pareiškėjų ir kad juose būtų visiškai atsižvelgta į konkrečių

atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo technologijų ypatybes.

LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 50 straipsnio 7 dalis:

• Vyriausybė ar jos įgaliota institucija parengia ir patvirtina stogų

panaudojimo energijos gamybai iš saulės šilumos energijos ir saulės

šviesos energijos programą.
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo sistemos įteisinimui II
LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) išskiriamos šios pagrindinės nuostatos,

susijusios su žaliųjų pirkimų vykdymu:

•VPĮ 24 straipsnio 3 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, pirkdama

prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos

vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais

atvejais ir tvarka;

•VPĮ 24 straipsnio 4 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo

dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas

su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos

Sąjungos teisės aktus;

•VPĮ 24 straipsnio 6 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo

dokumentuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių kandidatas ar dalyvis

gali gauti atitinkamą informaciją apie šalyje ar pirkimo atlikimo vietoje

galiojančius reikalavimus, susijusius su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbų

sauga ir darbo sąlygomis, kurie bus taikomi atliekamiems darbams ar paslaugoms,

teikiamoms sutarties vykdymo metu; 9



Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo sistemos įteisinimui III
• VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis nustato reikalavimus

techninei specifikacijai;

• VPĮ 26 straipsnis nurodo, kad perkančioji organizacija gali nustatyti

galimybę tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus (tik tuo atveju, kai

pasiūlymams vertinti taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

vertinimo kriterijus);

• VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 36 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 37

straipsnio 2 dalies reikalavimais, perkančioji organizacija pirkimo

dokumentuose gali nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus

ar kvalifikacinės atrankos kriterijus;

• VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato galimybę vertinti pasiūlymus

taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, nustatant su pirkimo

objektu susijusias aplinkos apsaugos charakteristikas. Perkančioji

organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose

turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos

reikalavimus ir (ar) kriterijus LRV ar jos įgaliotos institucijos nustatytais

atvejais ir tvarka. 10



Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo sistemos įteisinimui IV

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012-11-14 įsakymo „Dėl LR

Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų,

aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos

perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar

darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 punktu:

7. Atlikus žaliąjį pirkimą, įgyjamas Produktas, kuris, palyginti su kitu tą

pačią funkciją atliekančiu produktu, pasižymi tuo, kad:

•jam pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau

gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka;

• jam pagaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama

mažiau elektros energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški

energijos ištekliai;
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Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, 

sudarančios pagrindą Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo sistemos įteisinimui V

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012-11-14 įsakymo „Dėl LR

Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų,

aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos

perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar

darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 ir 12 punktais:

12. Perkančioji organizacija aplinkos apsaugos kriterijus gali suformuluoti:

12.1. apibūdindama pirkimo objektą;

12.2. nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar

kvalifikacinės atrankos kriterijus;

12.3. techninėse specifikacijose;

12.4. nustatydama tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus (vertinant

pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų);

12.5. nustatydama pirkimo sutarties sąlygas. 12



Siūloma FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ SUPAPRASTINTO 

CO2 PĖDSAKO VERTINIMO SISTEMOS teisinės bazės 

sukūrimo schema I

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pagal kompetenciją rengia pataisas:

• LR Aplinkos ministro 2012-11-14 įsakymo „Dėl LR Aplinkos ministro 2011-

06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams 

taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir 

aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 

pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, įtraukiant Fotovoltinius modulius į Produktų 

sąrašą, kurių viešiesiems pirkimams taikomi aplinkos apsaugos 

kriterijai, bei nustatant Fotovoltinių modulių gamybos procesui 

Supaprastinto CO2 pėdsako vertinimo sistemą.

• LR Aplinkos ministro 2010-04-06 įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos 

specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priedo 

Nr. 2 Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 

vertinimo metodikos 5 punkto pakeitimas, leidžiant vertinti šiltnamio 

efektą sukeliančias dujas, atsirandančias gaminant diegiamą įrangą -

fotovoltinius modulius (praplečiant Netiesioginio ŠESD vertinimo 

sferą).
13



Siūloma FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ SUPAPRASTINTO 

CO2 PĖDSAKO VERTINIMO SISTEMOS teisinės bazės 

sukūrimo schema II

Jei reikia, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pagal kompetenciją rengia:

• Atskirą teisės aktą, kuriuo įtvirtina Supaprastinto CO2 pėdsako 

vertinimo metodiką fotovoltiniams moduliams ir įtvirtina privalomą jos 

naudojimą visuose fotovoltinių modulių ar saulės šviesos energijos 

elektrinių viešuosiuose pirkimuose.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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