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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

LŠTA narių – įmonių vadovų metinis susitikimas
2013 m. sausio 25 d.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Vilnius

2006 2007 2008¹ 2009² 2010 2011

Patiekta į tinklą šilumos
(tūkst. MWh)

10393 9669,6 9603,2 9267,3 9803,5 8796,4

Patiekta šilumos vartotojams
(tūkst. MWh)

8545 7957,6 7947,8 7748,9 8173,9 7289,0

Vidutinė sąlyginio kuro kaina
(Lt/t.n.e)

602,1 809,9 1293,2 1089,7 1135,8 1345,6

Lyginamosios kuro sąnaudos
(kg.n.e./MWh)

98,3 98,7 99,0 97,7 97,6 94,4

Vidutinė šilumos kaina
(Lt/MWh)

119,7 138,0 177,2 218,9 207,3 231,9

(savik. 
-

121,8)

(savik. -
149,7)

(savik. -
209,4)

(savik. - 196,8) (savik. - 196,2)
(savik. – 225,8)³

Bendrasis pelnas (įskaitant 
karšto vandens tiekimą) (mln. 
Lt )

-26,0 -110,0 -233,0 33,0** 24** -40**

Sutartinio kuro sąnaudos
šilumos gamybai (t.n.e)

1 024 
607

944 266 886 966 883294 934509 813058

Biokuro dalis bendroje kuro 
struktūroje (%)

14,0 16,2 17,7 19,3 19,3 22,4

Šilumos vartotojų skaičius 
(vnt.)

609 
292

621 173 627 866 638566 646236 653520

¹- Duomenys pateikti įvertinus ir kitų šilumos tiekimo įmonių rezultatus (ne LŠTA narių)

²- Duomenys tik LŠTA narių

** - Pelnas (nuostolis) iš šilumos ir karšto vandens verslo be kompensacijos

ŠŠilumos ilumos ūūkio sektoriaus rodikliaikio sektoriaus rodikliai

³- Vidutinė šilumos savikaina yra be kompensacijos už šilumos tiekėjų bei gamintojų patirtas, bet nepadengtas sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių ir  
nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo.

1



Lietuvos Lietuvos ššilumos tiekimo ilumos tiekimo žžememėėlapis, 2012lapis, 2012
Metinė šilumos energijos 

Gamyba Lietuvoje 

~ 10000 GWh

Bendra instaliuota šilumos 

energijos šaltinių šiluminė

galia

~ 9800 MW

Didžiausia pareikalaujama 

apkrova šilumos šaltiniuose

~ 3500 MW

3

LLŠŠTA narTA narėės s -- ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės, 2013 m. sausio 1 d.s, 2013 m. sausio 1 d.

1. UAB “Vilniaus energija”
2. AB “Kauno energija”
3. UAB “Litesko” filialai:

• “Alytaus energija”
• “Kelmės šiluma”
• “Marijampolės šiluma”
• “Palangos šiluma”
• “Telšių šiluma”
• “Vilkaviškio šiluma”
• “Druskininkų šiluma”
• “Biržų šiluma”

4. AB “Panevėžio energija”
• “Kėdainių šilumos tinklai”
• “Rokiškio šilumos tinklai”
• “Kupiškio šilumos tinklai”
• “Pasvalio šilumos tinklai”
• “Zarasų šilumo tinklai”

5. AB “Klaipėdos energija”
6. AB “Šiaulių energija”
7. UAB “Eenergija” filialai:

• UAB “Prienų energija”
• UAB “Prienų energija” Trakų padalinys
• UAB “Miesto energija” (buv. UAB 

“Ukmergės energija”)
• UAB “Akmenės energija”

8. AB “Jonavos šilumos tinklai”
9. UAB “Mažeikių šilumos tinklai”
10. UAB “Utenos šilumos tinklai”

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai”

12. UAB “Šilutės šilumos tinklai”

13. UAB “Radviliškio šiluma”

14. UAB “Anykščių šiluma”

15. UAB “Raseinių šilumos tinklai”

16. UAB “Kaišiadorių šiluma”

17. UAB “Fortum Švenčionių energija”

18. UAB “Fortum Joniškio energija”

19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai”

20. UAB “Plungės šilumos tinklai”

21. UAB “Pakruojo šiluma”

22. UAB “Šakių šilumos tinklai”

23. UAB “Lazdijų šiluma”

24. UAB “Birštono šiluma”

25. UAB “Širvintų šiluma”

26. UAB “Molėtų šiluma”

27. UAB “Šilalės šilumos tinklai”

28. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”

29. UAB “Izobara”

30. UAB “Varėnos šiluma”

31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.)

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje4
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1. UAB “Alfa Laval”;

2. UAB “LOGSTOR”;

3. UAB “Axis Technologies”;

4. UAB “Grundfos Pumps”;

5. UAB “Fortum Heat Lietuva”;

6. Lietuvos Techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba;

8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;

9. UAB “Gandras energoefektas”;

10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos“;

11. UAB “ENG”

LLŠŠTA vienija 31 TA vienija 31 ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės ir 11 kits ir 11 kitųų
įįmonimoniųų, veikian, veikianččiiųų ššilumos ilumos ūūkio sektoriujekio sektoriuje

5

1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

2. SĮ “Skuodo šiluma”;

3. UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”;

4. VĮ “Visagino energija”;

5. UAB “Gelvita”;

6

ŠŠilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės ne Ls ne LŠŠTA narTA narėės 2012 m.s 2012 m.

6.   UAB “Nemėžio komunalininkas”;

7.   UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos 
namai”;

8.   VšĮ “Velžio komunalinis ūkis" 

9.    UAB “Balterma ir ko”

10.  UAB “Nemenčinės komunalininkas”
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• LR Prezidentūra
• LR Seimas
• LR Vyriausybė
• Ūkio ministerija
• Energetikos ministerija
• Aplinkos ministerija
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
• Valstybinė energetikos inspekcija
• VĮ Energetikos agentūra
• Lietuvos statistikos departamentas

GIMININGOS ASOCIACIJOS:
• Lietuvos savivaldybių asociacija
• PET Lietuvos komitetas
• Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija
• Lietuvos elektros energetikos asociacija
• LITBIOMA
• Lietuvos energijos konsultantų asociacija 
• LIŠTIA
• Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 
• Lietuvos miško savininkų asociacija
• Lietuvos dujų asociacija
• Lietuvos pramoninkų konfederacija
• Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių ir 
vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, 

mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas 
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas
• VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras
• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS
• Būsto rūmai: LR daugiabučių namų savininkų

bendrijų federacija
• Buitinių vartotojų sąjunga
• Lietuvos vartotojų asociacija
• Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
• Nacionalinė pastatų administratorių asociacija
• Asociacija "Lietuvos butų ūkis“

KONSULTACINĖS BENDROVĖS: 
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas

7

LLŠŠTA ir Lietuvos TA ir Lietuvos ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės ypas ypačč glaudglaudžžiai iai 
bendradarbiauja:bendradarbiauja:

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS:
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas 
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

KONSULTACINĖS BENDROVĖS: 
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• UAB “Energetikos linijos”
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PagrindinPagrindinėės us užžsienio organizacijossienio organizacijos

• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai 
tiekiamos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos 
asociacija)

• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo 
Paslaugų Federacija)

• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių

asociacija 
• Estijos elektros ir šilumos asociacija 
• Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai 
• Danijos šilumos tiekėjų asociacija 
• Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba 
• Čekijos šilumos tiekėjų asociacija 
• Suomijos energetikos įmonių asociacija 
• Švedijos šilumos tiekėjų asociacija 
• Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos 

tiekimas“;
• Vokietijos šilumos ir elektros asociacija 9

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais 
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Vilniaus m. šilumos tiekimo schema
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais 
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Kauno m. šilumos tiekimo schema

12

Grupė pagal 
šilumos 
gamybą

Pogrupis
pagal šilumos 

gamybą

Kiekis, 
vnt.

Pagaminta 
šilumos 

GWh/metus

Instaliuota 
galia, 
MW

Pasiekta 
galia, 
MW

Panaudota 
instaliuotos 

galios dalis, %

5 GWh ir 
daugiau

>150 10 7292 7743 3048 39

�90 – iki 150 2 253 205 69 34

�50 – iki 90 8 601 620 208 34

�25 – iki 50 19 687 712 182 26

�5 – iki 25 48 588 510 176 35

Iš viso: �5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0 
GWh šilumos
kas met

8971

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
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ŠŠiluma centralizuotai tiekiama iluma centralizuotai tiekiama ššilumos tinklais, kuriilumos tinklais, kuriųų
ššiuo metu bendras ilgis siekia iuo metu bendras ilgis siekia 22876*876* kmkm

Per nepriklausomybės laikotarpį (nuo 1991 iki 2011 m.) iš viso buvo 
įrengta naujų ir senų pakeistų naujais vamzdynais apie 560 km, t.y. ~20 %

• *2011 m. Įvertinus vartotojams priklausančių dvigubo vamzdžio/trasų ilgius (~400,0 km), 
bendras  (su šilumos tiekimo įmonėms priklausančių) - trasų ilgis 2011 m. yra apie 2876 km., 
termofikacinių viengubo vamzdžių ilgis siekia ~ 5752 km.

• Lietuvoje termofikacinių vamzdžių diametras yra ne vienodas, tam tikslui yra naudojamas sutartinio 
(1 m ilgio vamzdžio diametras 100 mm) vamzdžio sąvoka, kuris apskaičiuojamas pagal formulę
(d/100)*l (d-vamzdžio diametras mm; l-vamzdžio ilgis mm) . Šiuo metu sutartinio viengubo vamzdžio 
ilgis yra ~ 9000 km. Sutartinio vamzdžio svoris yra apie 13,6 kg, vadinasi šiuo metu metalinių
vamzdžių esančių po žeme suminis svoris siekia ~ 122,0 tūkst. t.

Įmonė Aprašymas

UAB “Vilniaus 
energija”

Per 2012 m. bendrovė investavo viso apie 16,55 mln. Lt:16,55 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 2,68 mln. Lt.2,68 mln. Lt. (nuosavos lėšos)
• ir šilumos perdavimą – apie 15,13 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~2,58 mln. Lt paramą
bei 12,55 mln. Lt skolintos nuosavas lėšas)

AB “Kauno 
energija”

Per 2012 m. bendrovė investavo viso apie 14,30 mln. Lt:14,30 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 2,,80 mln. Lt.mln. Lt. (~2,2 mln.Lt bendrovės lėšos, ES 
parama ~0,6 mln.Lt)
• ir šilumos perdavimą – apie 11,5 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~4,2 mln. Lt paramą
bei 5,3 mln. Lt skolintos lėšas)

AB 
“Klaipėdos 
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimą viso investavo apie 9,3 mln. Lt. 9,3 mln. Lt. 
(nuosavos lėšos):
• Klaipėdos m."1Š","3Š", "1P","2P","4P"magistralių ir skirstomųjų šilumos tinklų rekonstrukcija. 
Šilumos tinklų rekonstrukcija Gargždų mieste. –– 8,9 mln. Lt;8,9 mln. Lt;

UAB “Litesko” Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso 
investavo apie 89,3 mln. Lt. 89,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~13 mln. Lt paramą bei 
76,3 nuosavas bei skolintas lėšas), iš kurių stambiausias projektas:

• Biomasės kogeneracinės elektrinės statyba Alytaus rajoninėje katilinėje – 86,9 mln. Lt;86,9 mln. Lt;
•• Per 2013 m. planuojama užbaigti tęstinius projektus, kurie pradėti 2012 m. už 43 mln. Lt

14

ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai  
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Įmonė Aprašymas

AB “Šiaulių
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso 
investavo apie 114,0 mln. Lt114,0 mln. Lt. . (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 22 mln. Lt paramą bei 
88,0  mln.Lt skolintas ir 4,0 mln.Lt nuosavas lėšas), iš kurių stambiausias projektas:
• Nauja biomasės kogeneracinė elektrinė Šiauliuose

AB “Panevėžio 
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
viso investavo apie 28,1 mln. Lt. 28,1 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 12,4 mln. Lt 
paramą bei 15,7 nuosavas lėšas): iš kurių stambiausias:
• Panevėžio RK-1 modernizavimas

UAB “Utenos 
šilumos tinklai”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso 
investavo apie 31,3 mln. Lt. 31,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 15,5 mln. Lt paramą bei 15,8 
nuosavas/skolintas lėšas): iš kurių stambiausias:

• Nauja biomasės termofikacinė elektrinė Utenoje

UAB “Ignalinos 
šilumos tinklai”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 9,5 9,5 
mln. Lt. mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~4,5 mln. Lt paramą bei apie 5,0 mln. 
nuosavas/skolintas lėšas)
• Ignalinos m. ir Vidiškių kaimo  centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai  

Įmonė Aprašymas

UAB "Raseinių
šilumos 
tinklai"

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 4,2 mln. Lt. 4,2 mln. Lt. 
(įskaitant ir ES struktūrinę ~2,0 mln. Lt paramą bei apie 2,2 mln. nuosavas lėšas) iš kurių
stambiausias:
• Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines 
technologijas II etapas

UAB „Šilalės 
šilumos 
tinklai“

Per 2012 m. bendrovėje investicijos į šilumos perdavimo tinklus siekė apie 5,3 mln. L5,3 mln. Ltt
(įskaitant ir ES struktūrinę ~ 2,5 mln. Lt paramą,1,5 mln Lt  nuosavas lėšas bei savivaldybės 1,3 
mln. Lt paramą)

UAB “Varėnos 
šiluma”

Per 2012 m. Bendrovėje investicijos į šilumos perdavimo tinklus bei šaltinių
modernizavimą siekė apie 2,2 mln. L2,2 mln. Ltt (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 0,5 mln. Lt 
paramą, ~1,7 mln Lt  nuosavas lėšas.)

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse

ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai  
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UAB UAB ““Vilniaus energijaVilniaus energija””

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

Šiluminės trasos rekonstrukcija 
Basanavičiaus g-vė.

21 magistralės Gerosios vilties g-vėje. 
rekonstrukcija

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB UAB ““Vilniaus energijaVilniaus energija””

Šiluminės trasos rekonstrukcija, 
Gariūnų tiltas 

9



Naujos šiluminės 
trasos tiesimo darbai iki 
naujai statomo IKEA 

komplekso

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB UAB ““Vilniaus energijaVilniaus energija””

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

AB AB ““Kauno energijaKauno energija””

1Ž magistrales modernizacija

Antanavos katilines modernizacija

Pergalės katilines modernizacija

10



ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

AB AB ““Kauno energijaKauno energija””

AB „Kauno energija“ Garliavos rajoninėje katilinėje pradėjo veikti naujas 6,5 
MW bendros galios biokuro katilas

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

AB AB ““KlaipKlaipėėdos energijados energija””

Klaipėdos m."1Š","3Š", "1P","2P","4P"magistralių ir skirstomųjų šilumos tinklų
rekonstrukcija

11
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UAB “Litesko” 2012 m. gegužės 18 d. ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

2012 m. liepos 19 d.  ŠIAULIUOSE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ
ELEKTRINĖ

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
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AB AB ““PanevPanevėžėžio energijaio energija””

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

Panevėžio RK-1 modernizavimas:
Du garo katilai kūrenami biokuru, galia 2x 8 MW
ir 4 MW kondensacinis ekonomaizeris , viso 20 MW
Projekto vertė: ~ 19 mln. Lt

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB UAB ““Utenos Utenos ššilumos tinklaiilumos tinklai””

Nauja biomasės termofikacinė elektrinė Utenoje:
10,3 MW šiluminės galios ir 2,5 MW elektrinės galios
Projekto vertė: ~ 31 mln. Lt

13



27

Viso investicijos 1996-2012
• Šilumos ūkio modernizavimui kasmet 

skiriamos didelės investicijos:

– 2012 apie. 325 mln. LTL*
– 2011 apie. 297 mln. LTL
– 2010 apie 222 mln. LTL
– 2009 apie 110 mln. LTL
– 2008 per 190 mln. LTL
– 2007 per 307 mln. LTL
– 2006 per 211 mln. LTL
– 2005 apie 184 mln. LTL.

Iš viso nuo 1996 iki 2012 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas 
investuota apie 2,26 mlrd. Lt.2,26 mlrd. Lt.

Pastaba: *neaudituoti duomenys

28

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje 
1996-2011 m. ir 2012 m. prognozė
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2011 m. ir 2012 m. 
prognozė

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro 
balanse šilumos gamybai (1997-2012)

2013 m. sausio 1 d. bendra instaliuota galia šilumos gamybai 
Lietuvoje buvo ~ 811 MW, t.sk. 501 MW CŠT įmonėse )

~46 %
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Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, %

32

Ekonominis efektas

Kasmetinis sutaupymas 

~300 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas 

~70 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas 

~150 mln. Lt

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas

VISO: kasmetinis sutapymas 

~5~5330 mln. Lt 0 mln. Lt 
((2011 m.2011 m. ššilumos tiekilumos tiekėėjjųų pajamos pajamos –– apieapie 1,7 mlrd. Lt.)1,7 mlrd. Lt.)
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Gamtinės dujos Biokuras

Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir 
biokuro vidutinių kainų dinamika (Lt/t.n.e) 

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina 
skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje
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Vidutinės kuro kainos 2012 m.

35

Gamtinių dujų kaina su galios ir transportavimo 
Mokesčiais už 2012 m.
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Šilumos kainų skirtumas naudojant biokurą ir 
gamtines dujas

37

Vidutinės šilumos kainos nuo 2012 m. sausio 1 d. su 
PVM
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Šilumos kainų palyginimas 
Anykščių ir Molėtų miestuose

(2013 m. sausio 1 d.)

X 2,0

Šilumos kainų palyginimas 
Vilniaus ir Kauno miestuose

(2013 m. sausio 1 d.)
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Šilumos kainų palyginimas Vilniaus 
mieste (2013 m. sausio 1 d.)

UAB "Vilniaus energija" 

-27,56 ct/kWh* 
su 9 % PVM

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

Šilumos kainų palyginimas Vilniaus 
mieste (2013 m. sausio 1 d.)

UAB "Balterma ir Ko“ -

29,86 ct/kWh*
su 9% PVM

(Šiluma gaminama pastate kūrenant 
gamtines dujas)

Pastaba: 
* - be patirtų bet nepadengtų pajamų (kompensacija)
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Vidutinės gamtinių dujų kainos (2012 II ketvirtis) Europoje 
Eur/MWh
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VISO: 2012 m. rugsėjo 1 d. CŠT 
sektoriuje buvo: 

•~ 501 MW šiluminės galios,
• ~79 MW kondesaciniųųųų
ekonomaizeriųųųų
• ~53 MW bioelektrinėėėė galia

Biokuro naudojimas CŠT sektoriuje 

Biokuro šilumos įrenginių galingumai 2012-09-01

Nr. Šilumos tiekimo įmonė
Instaliuota biokuro katilų galia

Instaliuota kondesacinių
ekonomaizerių galia

MW MW
1 UAB "Vilniaus energija" 62,4 18,3
2 AB "Kauno energija" 14,8 4,5
3 UAB "Litesko" 73,1 6,4
4 AB "Panevėžio energija" 45,5 5,3
5 AB "Šiaulių energija" 27,0 8,2
6 UAB "Utenos šilumos tinklai" 18,0 2,5
7 UAB "E energija" 11,5 3,2

8 UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 36,0 6
9 AB "Jonavos šilumos tinklai" 3,1 2,8

10 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 19,5 2,7

11 UAB "Tauragės šilumos tinklai" 22,7 7

12 UAB "Plungės šilumos tinklai" 7,8
13 UAB "Radviliškio šiluma" 14,2 3,9
14 UAB "Varėnos šiluma" 19,1
15 UAB "Izobara" 23,6
16 UAB "Raseinių šilumos tinklai" 14,8
17 UAB "Kaišiadorių šiluma" 6,5
18 UAB "Fortum Švenčionių energija" 8,5
19 UAB "Anykščių šiluma" 1,4
20 UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 17,9 1,7

21 UAB "Fortum Joniškio energija" 1,0 1,2
22 UAB "Širvintų šiluma" 7,7 2,4
23 UAB "Molėtų šiluma" 11,7 1,7
24 UAB "Birštono šiluma" 4,0
25 UAB "Šakių šilumos tinklai" 3,8
26 UAB "Šilalės šilumos tinklai" 11,3
27 UAB "Pakruojo šiluma" 2,3 0,6
28 UAB "Lazdijų šiluma" 9,6
29 UAB "Komunalinių paslaugų centras" 2,0

Viso 501,0 78,4
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Kitų įmonių šilumos biokuro įrenginių galingumai MW
1 UAB "Simega" 28,7

2 UAB "Kretingos šilumos tinklai" 19,6

3 UAB "Nemenčinės komunalininkas" 0,6

4 UAB "Skuodo šiluma" 5,4

5 AB «KRM» 3,8

6 AB «Klaipėdos mediena» 14

7 AB «Tauragės Tauras» 0,6

8 Kėdainių urėdija 0,7

9 «Pakiršinės katilinė» 3

10 AB «Kauno medis» 2,4

11 Raseinių urėdija 0,6

12 Biržų urėdija 4,8

13 «Narbutas ir Co» 0,5

14 UAB «Vestransa» 0,5

15 «Utenos elektrotechnika» 4

16 Sasnavos katilinė 0,5

17 AB «Jonavos energetika» 1,5

18 AB «Alytaus namai» 1,5

19 AB «Girių bizonas» 5

20 UAB «Šeduvos komunalininkas» 1,5

21 AB «Kupiškio Simega» 2

22 AB «Grigiškės» 3,5

23 AB «Pajūrio mediena» 64

24 Kvėdarna Šilalės rajonas 2

25 «Utenos duona» 0,4

26 «Panevėžio linai» 0,3

27 A.Jasevičiaus ind. įm. Rumšiškės 0,35

28 Šiluvos vid. m-klos katil. 1,28

29 UAB «Plungės bioenergija» 28

30 Salantų katilinė 0,6

31 Ūkininkas, Kėdainiai 0,64

32 Rūdiškių katilinė 4

33 Energijos problemų institutas 
(Baltarusija)

0,5

34 Vilkyčiai, Šilutės raj. 5

35 Didžiasalio katilinė 3

36 Matuizų plytinė 6,5

37 Vidmantų kat.Kretingos r 1,28

38 Rietavo katilinė 2,5

39 Kretingos RK Nr.2 20

40 AB “Girių bizonas” 0,32

41 AB “kauno baldai” 1,2

42 AB “Liepsna” 2

43 Pagirių šiltnamiai 10

44 Krekenavos katilinė 2

45 Kačerginės vaikų sanator. 0,6

46 Juodupė, Rokiškio r. 0,5

47 Viekšnių šiluma ir vand. 2

48 Sangrūda Kalvarijos komn 0,32

49 AB «KRM» 0,3

50 UAB „Multimeda“, Radviliškis 2

51 AB „Jūrės medis“, Jūrė 3

52 UAB „Nilma“, Kaunas 2

53 UAB „Guodra“ 0,8

54 UAB „Glijus“, Šiauliai 1

55 UAB „Ukmergės baldai“, Ukmergė 3

56 Daugų ŽŪM, Daugai 1,7

57 AB „Vilmakas“, Vilnius 2,8

58 UAB „Lumberlita“, Kėdainiai 1

59 AB “Vilniaus baldų kombinatas 6

60 AB “Klaipėdos baldai” 3,6

61 UAB “VVARF”, Plungė 0,65

62 AB “Akadas”, Zarasai. 0,7

63 UAB “Skirnuva”, 2,8

64 AB “Alkesta”, Alytus 2,8

65 AB “Litoda”, Plungė 0,65

66 UAB “Sakuona” Klaipėdos raj., 
Plikiai

4

67 UAB “Vilbaldas” Vilnius� 2,5

68 Kazlų Rūdos miškų urėdija 0,8

69 Jurbarko miškų urėdija 0,5

70 Viešvilės ŽŪM 0,5

71 Smalininkų A.ŽŪM 0,5

72 AB “Ortas” 0,5

73 AB “Lota”, Jurbarkas 0,5

74 UAB “Savy”, Vilnius 0,5

75 Strūnos pensionatas 1

310,1

Viso: Lietuvoje įrengta apie 501,0 MW (CŠT) + 310,1 MW
(Kitų) = 811 MW biokuro įrenginių šilumos gamybai

Biokogeneracija Biokogeneracija ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėėsese
2012 m. rugs2012 m. rugsėėjo jo 11 d.d.

Iš viso elektrinės galios 52,35 MW;
Iš viso šiluminės galios 147,75 MW.

Biokogeneracija

Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas
Elektrinė galia, 

MW
Šiluminė galia, 

MW
Kogeneracijos 

tipas
Kuras

1 UAB "Litesko" Marijampolės rajoninė katilinė 2,5 16 garo turbina biokuras

2 UAB "Litesko" Alytaus miesto katilinė 5,4 20,2 garo turbina biokuras

3 AB "Kauno energija" Domeikavos rajoninė katilinė 1,2 1,5 biodujos

4 AB "Kauno energija"
Noreikiškių rajonnės katilinės 
elektrinė

0,75 1,05 vidaus degimo 
variklis

biodujos/ 
gamt. Dujos

5
UAB "Vilniaus 
energija"

UAB "Vilniaus energija" 29 72 garo turbina biokuras

6 AB "Šiaulių energija" Šiaulių termofikacinė elektrinė 11 27 biokuras

7
UAB "Utenos šilumos 
tinklai"

Termofikacinė elektrinė 2,5 10 biokuras

Viso 52,35 147,75
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Biokogeneracija kitose Biokogeneracija kitose įįmonmonėėsese
Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas

Elektrinė
galia, MW

Šiluminė
galia, MW

Kogeneracijos 
tipas

Kuras

1 AB "Rokiškio sūris" AB "Rokiškio sūris" 0,33 biodujos

2 UAB „ASK linija“ BJK-1 0,4 biodujos

3 AB „Klaipėdos vanduo“
Dumpių nuotekų valymo įrenginių
biodujų elektrinė

0,654
biodujos/ gamt. 

dujos

4 UAB „ENERG“ Glaudėnų sąvartyno elektrinė 1,64 biodujos

5 UAB „ENERG“ Kariotiškių sąvartyno elektrinė 0,5 biodujos

6 UAB „Kauno vandenys“
Kauno nuotekų valyklos elektrinė
(Marvelės BJ)

0,6
vidaus degimo 

variklis
biodujos/ gamt. 

Dujos

7 UAB „Energoresursai“ Lapių BJ 1,2
biodujos/ gamt. 

Dujos

8
UAB Marijampolės 
apskrities atliekų
tvarkymo centras

Marijampolės sąvartyno elektrinė 0,48 biodujos

9 UAB „Kurana“ UAB „Kurana“ 4
biodujos/ gamt. 

Dujos

10
UAB „Plungės 
bioenergija“

UAB „Plungės bioenergija“ 1 16 biokuras

11
UAB „Pramonės 
energija“

UAB „Pramonės energija“ elektrinė
Nr.1

1,5
medienos 
atliekos

12 UAB „Searimner“ Lekėčių BJ 0,6
biodujos/ gamt. 

Dujos

13 ŽŪB „Vyčia“ ŽŪB „Vyčia“ 0,185 biodujos

14 UAB „Energijos parkas“
Kairių biomasės elektrinė (veiklą
pradėjo nuo 2011 m. birželio mėn.)

0,8 biodujos

Viso 13,9 16

Biokuro rinkos plėtrai ŠT įmonėse ir vandentvarkos 
projektams iš ES fondų Lietuvoje 2004-2012 metais 

skirta: 
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I. 2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖ PARAMA
I.I. VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (toliau - AEI 

priemonė). 
Parengtų naujų projektų finansavimui reikiama suma siekia apie 600 mln. Lt (ES – apie 311 mln. Lt)

CŠT
įmonių

projektams

Nepriklauso
mų šilumos 
gamintojų ir 
pramonės 
įmonių

projektams

Biodujų
projektams

Numatomi įrengti galingumai pagal 2007-2013 priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“

Nr. Įmonės pavadinimas

Numatoma 
instaliuota biokuro 

katilų galia

Numatoma 
instaliuoti elektrinė

galia

Ekonomaizerio 
galia

MW MW MW
1 UAB "Varėnos šiluma" 4,1 13,1

2
AB "Kauno energija (Petrašiūnų
elektrinė)

44 16

3 UAB "Pramonės energija" (Kaunas) 16
4 UAB "Pramonės energija (Vilnius) 16 3,2

5
UAB "Kauno energija" (Inkaro 
katilinė)

11,4
3,5

3,3

6 AB "Klaipėdos energija" 16 3,8

7 UAB "Neo group" 20
8 UAB "Pramonės energija" (Klaipėda) 12 2,4
9 UAB "Ekopartneris" (Jonava) 14 3,5

10 AB "Kaipėdos kartonas" 17,5
11 AB "Panevėžio energija (RK-1) 12
12 V.Į. "Visagino energija" 8

13
AB "Jonavos šilumos tinklai" (Girelės 
katilinė)

10 2,5

14 AB "Grikiškės" 10 2
Viso 211 19,5 33,8

Projektų finansavimui numatyta ~75 mln. Lt

26



Numatomi įrengti galingumai, remiantis LRV 2012-07-18 
nutarimu Nr. 899

LRV 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 899 dėl LRV 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo 
Nr. 1442 ,,Dėl nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano 
patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo LRV nutaria papildomai skirti 15 mln. CLRV nutaria papildomai skirti 15 mln. CŠŠT T įįmonmonėėse iki se iki 
2015 m. pagal VP32015 m. pagal VP3--3.43.4--ŪŪMM--0606--V priemonV priemonęę ““AtsinaujinanAtsinaujinanččiiųų energijos ienergijos iššteklitekliųų
panaudojimas energijos gamybaipanaudojimas energijos gamybai”

Nr. Įmonės pavadinimas

Numatoma 
instaliuota biokuro 

katilų galia

Numatoma 
instaliuoti elektrinė

galia

Ekonomaizerio 
galia

MW MW MW

1 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 10

2 AB "Prienų šilumos tinklai" 7,5

3 UAB "Kazlų Rudos šilumos tinklai" 8

4 UAB "Raseinių šilumos tinklai" 5

Viso 30,5

Projektų finansavimui numatyta ~15 mln. Lt

• LR Seimas patvirtino 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329 „KLIMATO KAITOS VALDYMO 
FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMAS“ (Žin., 2009, Nr. 87-3662)

Žalioji investavimo schema (ŽIS)

• 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) 
skelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos (toliau – Sąmata) priemonę (1.2.1. punktą): 
„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.) 
panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose 
įmonėse“ bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą
detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktą): „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW 
galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras 
gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“. (paraiškų priėmimas laikas 

baigėsi 2011 m. spalio mėn. 31 d.).
Bendra visoms paraiškoms pagal priemonę lėšų suma yra 42 000 000 Lt. Maksimalus 

subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 000 000 Lt ir negalės būti didesnis nei 50% visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Šilumos tiekimo įmonių pateiktų paraiškų bendra projektų vertė ~ 

137 mln. Lt iš kurių subsidija  ~ 57,4 mln. Lt
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Numatomi Numatomi įįrengti galingumai irengti galingumai išš Klimato kaitos struktKlimato kaitos struktūūrinio fondorinio fondo iki iki 
2013 m.2013 m.

Iš viso tikimasi įrengti 82 MWIš viso tikimasi įrengti 82 MW

Projektų finansavimui numatyta ~42 mln. Lt

Numatomi Numatomi įįrengti rengti įįrengimai Lrengimai LŠŠTA nariTA nariųų įįmonmonėėse iki 2015 m.se iki 2015 m.

Nr. Įmonės pavadinimas
Numatoma instaliuota 
biokuro katilų galia

Numatoma instaliuoti 
elektrinė galia

Ekonomaizerio galia

MW MW MW

Numatomi 
įrengti 

galingumai 
pagal 2007-

2013 
priemonę

VP3-3.4-ŪM-
02-K 

„Atsinaujinan
čių energijos 

išteklių
panaudojima

s energijos 
gamybai“

1 UAB "Varėnos šiluma" 4,1 13,1

2 AB "Kauno energija (Petrašiūnų
elektrinė)

44
16

3 UAB "Pramonės energija" (Kaunas) 16

4 UAB "Pramonės energija (Vilnius) 16 3,2

5
UAB "Kauno energija" (Inkaro katilinė)

11,4
3,5

3,3

6 AB "Klaipėdos energija" 16 3,8

7 UAB "Neo group" 20

8 UAB "Pramonės energija" (Klaipėda) 12 2,4

9 UAB "Ekopartneris" (Jonava) 14 3,5

10 AB "Kaipėdos kartonas" 17,5

11 AB "Panevėžio energija (RK-1) 12

12 V.Į. "Visagino energija" 8

13 AB "Jonavos šilumos tinklai" (Girelės 
katilinė)

10 2,5

Pagal VP3Pagal VP3--3.43.4--
ŪŪMM--0606--V V 
priemonpriemonęę

““AtsinaujinanAtsinaujinanččii
ųų energijos energijos 

iiššteklitekliųų
panaudojimas panaudojimas 

energijos energijos 
gamybaigamybai”

14 AB "Grikiškės" 10 2

15 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 10

16 AB "Prienų šilumos tinklai" 7,5

17 UAB "Kazlų Rudos šilumos tinklai" 8

18 UAB "Raseinių šilumos tinklai"

5

Numatyta parama iš Klimato kaitos struktūrinių fondų, kuria 
pasinaudojus ketinama įrengti apie 75 MW šiluminės galios biokuro 

įrenginių LŠTA narių įmonėse
82

VISO 323,5   19,5 33,8
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VISO: 2015 m. planuojama pasiekti įgyvendinus 
2007-2013 m. ir Klimato kaitos 2012 m. skirtą ES 

finasinę paramą (~132 mln. Lt) 

•~ 825 MW šiluminės galios (CŠT sektoriuje),
• ~113 MW kondesaciniųųųų ekonomaizeriųųųų (CŠT 
sektoriuje),
• ~ 73 MW bioelektrinėėėė galia (CŠT sektoriuje),
• ~ 310 MW šiluminėėėės galios (ne CŠT įįįįmonėėėėse)
•~ 14 MW bioelektrinėėėė galia (ne CŠT įįįįmonėėėėse)

Viso: ~1135 MW šiluminėėėės galios katilai
~113 MW kondesaciniųųųų ekonomaizeriųųųų
~87 MW bioelektrinėėėė galia

Įgyvendinant Direktyvą 2009/28/EB per 2009-2010 metus Lietuvoje buvo 
atlikta:

LR energetikos ministerijos užsakymu Lietuvos energetikos institutas atliko mokslinį-tiriamąjį darbą
“Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, 
geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti“. (2009 m.)

1.Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu Lietuvos energetikos konsultantų asociacija atliko studiją
„Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 
programa“. (2009 m.)

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 patvirtino Nacionalinę
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministras  2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1-180 patvirtinto  
Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planą

5.Europos Komisijai pateiktas Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010–
2020 metų veiksmų planas. 

6. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu 2011 m. Lietuvos energetikos institutas, Kauno 
technologijos universitetas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacija atliko studiją „2011-2020 metų
kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo 
priemonių sukūrimas“
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Bendrieji nacionaliniai planiniai atsinaujinančių išteklių energijos 
dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime rodikliai 2020 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 patvirtino 
Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją

Tikslas – užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su 
šalies bendru galutiniu energijos suvartojimu, 2008 metais sudariusi 15,3 procento, 2020 
metais sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus, tai yra siekti:
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Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie 
šilumos ūkio modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio 
prie vietinio biokuro įgyvendinant ES direktyvų nuostatas

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvoje
2009 m. ir 2020 m.
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Biokuro suvartojimas Lietuvoje ktne
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Kuro sąnaudų struktūra, 2011  

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai 
Lietuvoje (2011 m.)

Šaltinis: Komisija

Šilumos gamyba CŠT sektoriuje iš AEI (biokuro)

2020
Gamyba iš AEI ~  6,5 TWh
Instaliuota galia ~ 1487 MW

Biokuro bus sudeginama ~ 
560 tūkst. tne

Biokuro šilumos generavimo įrenginių plėtra 2011-2020
Papildomai irengti: ~ 1057 MW; Pagaminti: ~ 4,6 TWh

INVESTICIJOS: ~ 1,1 mlrd. Lt

2011
Gamyba iš AEI ~ 2,0  TWh
Instaliuota galia ~ 430 
MW
(ne CŠT sektoriuje papildomai biokuro katilų
instaliuota galia siekia ~310 MW)

Biokuro sudeginama apie 
182 tūkst. tne
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Elektros gamyba CŠT sektoriuje iš AEI 
(biokuro)

2020
Gamyba iš AEI ~ 1,342 TWh
Instaliuota galia ~ 322 MW

Biokuro bus sudeginama apie 
160 tūkst. tne

Biokogeneracijos plėtra 2011-2020
Papildomai instaliuoti: ~ 288 MW; Pagaminti: - 1,170 TWh

INVESTICIJOS : ~ 1,23 mlrd. Lt

2011
Gamyba iš AEI ~ 172 GWh
Instaliuota galia ~  34 MW

Biokuro sudeginama apie 
13 tūkst. tne

68

Komunalinių atliekų panaudojimas šilumos ir elektros 
gamybai  ES ir Lietuvoje

� Europoje šiuo metu veikia per 430
kogeneracinių jėgainių gaminančių
šilumą ir elektrą, kurios kūrena 
komunalines atliekas

� Per metus Europoje sukūrenama miestų
šildymui ir elektros energijos gamybai apie 
65 mln. tonų atliekų.  
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69

Kogeneracinė elektrinė deginanti komunalines atliekas 
Vokietijoje 

70

Londonas SELCHIP Monaco  (Monte Carlo)

Viena, Austrija Tokijas, Minato

Papildomi pvz. su komunalinių atliekų deginimo įmonėmis, 
pastatytomis miestų ribose
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Komunalinių atliekų panaudojimas Europoje
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▀ Perdirbama ▀Deginama ▀Sąvartynuose
5

72

KOMUNALINĖS ATLIEKOS - VERTINGAS KURAS! 

Komunalinių atliekų šilumingumas beveik toks pat kaip medienos atliekų. 
Lietuvoje turimų 1,3 mln. tonų atliekų (viso susidaro ~4,4 mln. tonų/metus), 
kurias kūrenant būtų galima pagaminti didelę dalį centralizuotai tiekiamos 
šilumos ir elektros energijos, užkasama sąvartynuose. O tuo tarpu šilumai 
gaminti, perkamas brangus importuojamas iškastinis kuras!!!

DaDažžnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos inai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos iššmetamos mimetamos mišškuose ir kuose ir 
savartynuose savartynuose 
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Gamtinės 
dujos
~12,0%

Mazutas
~2,0%

Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai 
Lietuvoje (tikslas 2020 m.)

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)

Biomasės išteklių pasiskirstymas 
Europoje
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Prekyba biokuru Europoje

Šilumos sektoriaus vystymo užduotys ir 
teisinis pagrindas  

I. Nacionalinė energetikos strategija ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas 2008-2012 m. 
(patv. 2007-12-27 LRV nutarimu) 
-Naujų biokuro įrenginių plėtra, energijos gamybos efektyvumo 
didinimas, energijos tiekimo sistemų modernizavimas ir plėtra CŠT 
sektoriuje, gyvenamųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas).

II. LRV programa (patv. 2008-12-09 LR Seimo 
nutarimu) 
- Masinis daugiabučių namų modernizavimas. 2000 daugiabučių pastatų, tarp 
jų – 100 mokyklų ir 100 ikimokyklinių įstaigų atnaujinama kasmet ;

- Miestų šilumos ūkio diversifikavimas pereinant nuo iškastinio kuro į biokurą, 
t.y. dujų naudojimo lyginamąją dalį šiluminėse jėgainėse sumažinant nuo 
dabartinių 80 proc. iki 40 proc. 
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Iki 2008 2009-2012
Buvusios Vyriausybės 

pastangomis

Šiandien, 
VISO

Biokuro įrenginių galia 
CŠT sektoriuje

395 MWš
33 MWe

106 MWš
20 MWe

501 MWš
53 MWe

Investicijos VISO, (mln. 
Lt)

320 265 585

Tame skaičiuje ES 
struktūrinės lėšos, mln. 
Lt

80 65 145

Biokuro naudojimas CŠT sektoriuje 

• Nepastatyta: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio komunalinių
atliekų deginimo kogeneracinės elektrinės (lėšų poreikis 1,1 mlrd. 
Lt);
• Nepastatyta: du bendros 326 MW elektrinės galios 
kombinuotojo ciklo blokai Kauno termofikacinėje elektrinėje (lėšų
poreikis 700 mln. Lt);
• Nemodernizuota: Petrašiūnų elektrinė (pritaikymui naudoti 
biokurą) (lėšų poreikis 25 mln. Lt);
• Neįdiegta: oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemos 
Vilniaus, Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse (lėšų
poreikis 420 mln. Lt)
• Nevyksta: gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) 
(atnaujinti tik 6 daugiabučiai namai pagal JESSICA programą)
• Nepervesta: Vilniaus TE-3 blokas į biokurą (investicijų poreikis 
650 mln. Lt

PROJEKTAI NENEĮĮGYVENDINTI GYVENDINTI PAGAL 
NACIONALINĮ ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 
2008–2012 METŲ PLANĄ BEI LR VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ

39



Iki 2008 2009-2012
Buvusios 

Vyriausybės 
pastangomis

Šiandien, 
VISO

Tikslas 
2020 m. 

Tikslo 
įgyvendinimui 

būtina

Biokuro 
įrenginių galia 
CŠT sektoriuje

395 MWš
33 MWe

106 MWš
20 MWe

501 MWš
53 MWe

1487 MWš
322 MWe

+ 986 MWš
+ 270 Mwe

arbaarba

~110 MWš/metus
~30 MWe/metus

Investicijos 
VISO, (mln. Lt)

320 265 585 1 mlrd. Lt. biošilumos  gamybos 
įrenginių plėtrai

- tame skaičiuje ~800 mln.Lt būtina ES 
parama  tam kad šilumos vartotojai 
nedelsiant pajustų efektą

1,1 mlrd. Lt. bioelektros  
gamybos įrenginių plėtrai

Tame skaičiuje 
ES 
struktūrinės 
lėšos, mln. Lt

80 65 145

Biokuro naudojimas CŠT sektoriuje 

Vykdant įsipareigojimus ES Direktyvai 2009/28/EB  iki 
2020 m. reikia papildomai padidinti biokuro katilinių bendrą

šiluminę galią maždaug 1057 MW, t.y. 
kasmet - padidinti galią apie 110 MW

!!!
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1.   ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PROBLEMATIKA:

Šilumos ūkio įstatymo galiojančios redakcijos būtinos pataisos:
a) DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS TIEKĖJAMS AR 

TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO IR (AR) PERLEIDIMO TVARKOS - Išspręstas šilumos 
punktų ar jų įrenginių priežiūros klausimas, tačiau liko neišspręsta eksploatavimo ir įdėtų
investicijų (~350 mln.Lt)  grąža. Nevykdomas teismo sprendimas.

b) DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO TARP PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ (15 
str. prieštarauja 12 str. 2 daliai – draudžia visą pastate suvartotą šilumą paskirstyti 
vartotojams).

c) DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, NEPAGRĮSTAI DISKRIMINUOJANČIŲ ŠILUMOS 
TIEKĖJŲ GALIMYBĘ DALYVAUTI, PRIŽIŪRINT VARTOTOJŲ (DAUGIABUČIŲ NAMŲ) 
ŠILUMĄ VARTOJANČIAS SISTEMAS IR PRARANDANT GALIMYBĘ PRISIDĖTI PRIE ENERGIJOS 
VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO;

d) DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ SKIRTINGOS KAINODAROS SĄLYGŲ
SUKŪRIMO, LYGINANT SU CŠT ĮMONĖMIS;

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

2. NAUJŲ ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (ENERGETIKOS 
MINISTERIJOS IR VKEKK) TOLIMESNIO SVARSTYMO IR PRIĖMIMO 

PROBLEMATIKA:

a)Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG)
- Perteklinių ir dubliuojančių šilumos šaltinių statyba švaisto investicinius   

resursus, o realios konkurencijos nėra;
- Klaidingas reguliavimas stabdo šilumos tiekėjų investicijas ir skatina statyti 

daug mažų šildymo katilinių-neracionali energetinė sistema;     
- Nepriklausomi šilumos gamintojai konkuruos tik vasarą, o žieminių mėnesių

išlaidas šildymui lems tik pačių šilumos tiekėjų gamybos sąnaudos;  
- Dabartinė centralizuotos šilumos kainodara nustato, kad smulkus 

nepriklausomas šilumos gamintojas (NŠG) už „žaliąją“ šilumą gali gauti „dujinę“ CŠT 
bendrovei nustatytą šilumos gamybos kainą. 

b) Abejotino naudingumo siūlymas aprūpinimo šiluma sistemų bandymas skaidyti 
į atskiras įmones;

c) Valstybinės įmonės sukūrimo naudos įvertinimas.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.
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3. ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ GALIOJANČIOS 
REDAKCIJOS BŪTINOS PATAISOS:

a.Taisyklėse apribojama vartotojams patiems su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais 
sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis ir taip įvestas asmuo, teisėtai atstovaujantis vartotojams, 
kuris iš tiesų yra karšto vandens tiekėjas, panaikina apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, t.y. 
patvirtinus Taisykles apsirūpinimo karštu vandeniu 2-asis būdas sutapo su apsirūpinimo karštu vandeniu 1-

uoju būdu (Seimo kontrolieriaus R. Valentukevičiaus 2011-03-09 pažymos Pažyma Nr.: Nr. 4D-2010/1-

1272;1278;1284 reikalavimų įvykdymas);

b.Būtina pakeisti sąvokos „Atsiskaitymo laikotarpis“ redakciją, kadangi teisės aktai (tame tarpe 
Buhalterinės apskaitos įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas) reikalauja, kad per metus būtų atlikta ne mažiau 
kaip 12 (kalendorinių mėnesių skaičius metuose) mokėjimų, bet nėra griežtai reglamentuota, kad vienas 
atsiskaitymo laikotarpis sutaptų sekundės tikslumu su kalendorinio mėnesio trukme, t.y., kad skaitiklių
rodmenys (deklaruojant ar kitaip perduodant tiekėjui) būtų fiksuojami kalendorinio mėnesio paskutinę
sekundę (ar valandą, ar parą ir pan.);

c.Būtina nauja Mokėjimo pranešimo redakcija (6 ŠTVT priedas), kadangi, Asociacijos nuomone, 
informacija apie buto (patalpų) šildymui tenkančią šilumą ir butui priskirtą šilumą bendro naudojimo patalpų
šildymui turi būti pateikiama atskirose mokėjimo pranešimo eilutėse tik tuo atveju, jeigu dalis patalpų
atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir yra taikomas šilumos paskirstymo metodai Nr. 1 arba Nr. 4, 
kartu su šilumos paskirstymo metodu Nr. 5, nes tik šiuo atveju yra atskirai paskaičiuojama (metodas Nr. 5) 
bendro naudojimo patalpų šildymui priskirtas šilumos kiekis, o kitu atveju šioje eilutėje turėtų būti įrašoma 
nuliai arba brūkšnys.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

4. ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ NAUJOS 
REDAKCIJOS PROJEKTAS (pateiktas derinimui 2012-12-06):

a)Projekte nepašalintos galiojančių Taisyklių nuostatos akivaizdžiai 
prieštaraujančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 46 straipsniams, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui, Šilumos ūkio įstatymui ir kitiems 
LR teisės sistemoje galiojantiems teisės aktams;

b)Asociacija pasiūlė stabdyti LR energetikos ministerijos teikiamų derinti 
Taisyklių naujos redakcijos projekto svarstymą sudaryti darbo grupę galimai 
glaustais terminais parengti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Šilumos ir 
šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių, Įstatymuose numatytų sutarčių
standartinių sąlygų (galiojančių ir/ar ministerijos parengtų projektų) pakeitimų ir 
papildymų (esant reikalui – naujų redakcijų) projektus.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.
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5. 2012-10-16 VKEKK nutarimas Nr. O3-316 “Dėl VKEKK 2005 m. gruodžio 
30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos 

paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo” (Žinios 2012 Nr 122-6229):

a)Iki šio galiojantis šilumos paskirstymo metodas Nr. 6 ir teikiamas derinimui Metodo 
projektas nesudaro teisinių, organizacinių prielaidų objektyviai paskirstyti šilumą
buitiniams vartototojams pagal šilumos šildymui paskirstymo daliklių rodmenis.
b)Aplinkos ministerijai paskelbus netekusiais galios anksčiau priimtus teisės aktus, 
reglamentuojančius šilumos šildymui paskirstymo daliklių taikymą, praktiškai neliko 
teisinio pagrindo juos taikyti praktikoje.
c)Metode nepakankamai pagrįstas ir reglamentuotas nereguliuojamo šilumos kiekio 
skirstymas į dvi dalis: šilumą suvartotą bendro naudojimo patalpose ir šildymo sistemos 
stovuose. Toks padalinimas turėtų būti taikomas tik buitiniams vartotojams 
pageidaujant. Jeigu Metode liktų pirminis variantas, būtina tikslinti pateikiamus 
skaičiavimo duomenis ir skaičiavimo metodikas.
d)Asociacija pasiūlė Projektą papildyti Metodą 1, 2, 3, 4 priedais, reglamentuojančiais, 
atitinkančius LST EN 834:2000 reikalavimus, daliklių rodmenų redukuotų reikšmių
ir kitų reikalingų koeficientų skaičiavimus, bei pateikė jų projektus.
e)Metodo taikymas ir daliklinės sistemos plėtra veikiančiose daugiabučių namų šildymo 
sistemose tapo praktiškai negalima.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

6. LR suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas Nr XI-2053 
(Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir su Įstatymu susiję teisės aktai:

a)2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Suskystintų gamtinių dujų terminalo 
įstatymą.

b)Asociacija ir jos nariai reiškia susirūpinimą dėl atskirų, dėl neleistino konkurencijos iškreipimo, rinkos dalyvių
lygiateisiškumo ir tiekėjo pasirinkimo laisvės ribojimo abejonių keliančių priimto SGD įstatymo nuostatų, kurios ne tik 
galimai prieštarauja Europos Sąjungos teisei, tačiau ir perspektyvoje sąlygotų nepagrįstus rinkos iškraipymus, bendrą
visuminių kaštų naštos bei šilumos kainų padidėjimą didžiajai daliai Lietuvos gyventojų tame tarpe direktyvai 2009/73/EB 
dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 
Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentui (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, ir kt.

c)SDG įstatymo 11 straipsniu buvo nustatyta 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė gamtines dujas importuojančiai 
įmonei.

d)SDG įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei 
eksploatavimo sąnaudos ar jų dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis gali 
būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. SGD įstatymas, leisdamas įtraukti visas ar dalį SGD 
temrinalo sąnaudų į dujų perdavimo paslaugos tarifą, leidžia paslėpti tikrąją iš SGD terminalo tiekiamų rinkai dujų kainą. 
Tokiu būdu didinama dujų kaina visiems vartotojams.

e)Pažeidžiant Gamtinių dujų įstatyme įtvirtintą principą, kad prijungiant naujus tinklo naudotojus tokio prijungimo karštai 
yra prisijungiančio subjekto sąmatoje, SDG įstatymo 8 str. 2 dalyje numatyta perdavimo tinklo operatoriaus 
pareiga“prijungti SGD terminalą prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir tuo atveju, kai toks prijungimas galimas tik 
techniškai atnaujinus gamtinių dujų perdavimo sistemą, ją išplėtus, padidinus jos pralaidumą ar atlikus kitus sistemos 
darbo pakeitimus”.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.
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7. 2012-09-28 VKEKK nutarimas Nr. O3-275 “Dėl VKEKK 2008 m. rugpjūčio 8 d. 
nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo” (Žinios 2012 Nr 115-5856):

Asociacija atkreipia dėmesį į šiuos VKEKK nutarimo punktus:
a)LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad suskystintų gamtinių
dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos ar jų dalis Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti įtraukiamos į gamtinių dujų
perdavimo paslaugos kainą. Tuo tarpu Projekte (5 punktas, naujas VI1 skirsnis, 691 punktas) išlieka 
neapibrėžta nuostata “Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų
ar jų dalies kompensavimui skirtos lėšos Komisijos sprendimu gali būti nustatomos...” kaip papildoma 
dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinės ribos. Manome, kad tokia nuostata yra subjektyvi ir 
neatitinka Įstatymo reikalavimo, dėl jame esančios imperatyvios nuostatos “gali būti” įgyvendinimo 
Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis

b)Įvertinus, kad Įstatymas 8 str. 2 dalis nustato perdavimo tinklo operatoriaus pareigą, reiškia, kad dujų
perdavimo kaina šiuo atveju didės ne tik dėl SGD terminalo infrastruktūros ir eksploatavimo sąnaudų, tačiau 
ir dėl perdavimo tinklo rekonstravimo (pralaidumo padidinimo) sąnaudų, kas būtų įtraukiama į dujų
perdavimo tarifą, taip paslepiant (kryžmiškai subsidijuojant) tikrąsias SGD terminalo veiklos sąnaudas ir 
dirbtinai mažinant “jūriniu” keliu importuojamų dujų kainą.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

8. 2012-09-20 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-182 “Dėl 
Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo” (Žinios, 2012 
Nr. 110-5606)

Asociacija susipažinusi su Taisyklėmis konstatuoja:
Taisyklės įgauna prasmę ir praktinį pritaikymą tik kartu įsigaliojus „Įmonių, 
veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 
energijai gaminti, pirkimų“ taisyklėms bei „Kietojo biokuro apskaitos energijos 
gamybos šaltiniuose“ taisyklėms. Pastarųjų projektą LŠTA 2012-03-01 raštu Nr. 29 
„Dėl kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių projekto“
pateikė LR energetikos ministerijai.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.
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KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

9. NEPILNAI APKRAUTOS (DĖL NETEISINGAI PASKIRSTYTOS  
ELEKTROS SUPIRKIMOS KVOTOS) LIETUVOS ŠILUMOS TIEKIMO 
ĮMONIŲ TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS, KO PASĖKOJE NEGALIMA 
SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINOS VISIEMS LIETUVOS VARTOTOJAMS;

10. PAKEISTA AEI PANAUDOJIMO ENERGIJOS GAMYBAI PROJEKTŲ
FINANSAVIMO TVARKA (SUMAŽINTAS ES STRUKTŪRINĖS 
FINASINĖS PARAMOS, BIOKURO PLĖTRAI, INTENSYVUMAS NUO 18 
MLN. IKI 6 MLN.) KO PASĖKOJE VISIŠKAI SUSTABDYTA BIOKURO 
ĮRENGINIŲ STATYBA DIDESNĖSE ŠT ĮMONĖSE;

11. NUOTOLINIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO SISTEMŲ RIBOJIMAS IR 
TECHNOLOGINIO VYSTYMOSI STABDYMAS ŠILUMOS ŪKIO 
SEKTORIUJE;

12. DABARTINĖ TEISINĖ TVARKA (AIE ĮSTATYMAS IR AEI 
NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS 
APRAŠAS) UŽKERTA KELIĄ EFEKTYVIŲ KOGENERACINIŲ
ELEKTRINIŲ PLĖTRAI:

- Būtina atskirti „žaliosios“ elektros ir šilumos gamybos rėmimo mechanizmus;
- Aukcione laimėtas 12 metų elektros supirkimo tarifas (be investicinės paramos) 
palankus tik stambiems investuotojams;
- CŠT bendrovės nepajėgios finansuoti didelių elektrinių statybos iš šilumos 
tiekimo veiklos ;
Remtinos elektros aukcionai ir investicinės paramos šilumos gamybai 
įsipareigojimas sudarytų ekonominį pagrindą kogeneracijos plėtrai       

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

13. MEDIENOS KURO PELENŲ PANAUDOJIMO CIVILINĖS 
INŽINERIJOS STATINIŲ STATYBOJE PERSPEKTYVA:
- Po medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių priėmimo praėjus dviem 
metams, šioje srityje pastebimos tam tikros problemos, su kuriomis susiduria įmonės 
(katilinės) pelenų tvarkytojai tvarkydami pelenus, susidarančius deginant biokurą. 
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14. DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS PERSPEKTYVA 
IR ĮTAKA CŠT SEKTORIUI;

15. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
tikslingumo ir įtakos šalies kuro ir energijos balansui 
vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje tyrimas
- Išanalizuoti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybes, 

kad būtų pasiekta didžiausia sinergija tarp mažiausių energijos tiekimo kaštų, 
mažėjančios šalies priklausomybės nuo importuojamo kuro ir didžiausios 
socialinės/ekonominės naudos Lietuvos Respublikos mastu.

KITI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
IŠKILĘ PER 2012 M.

92

Pagrindiniai teisPagrindiniai teisėės akts aktųų pakeitimaipakeitimai

1) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymas Nr. XI-1608 (Žin. 2011, Nr. 123-5816)

2) 2) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-2146
(Žin. 2012, Nr. 79-4089)

3) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI-
2143 (Žin. 2012, Nr. 79-4088)

4) 2012-09-21 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-187 Dėl Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2012, Nr. 111-5655)

5) 2012-10-16 VKEKK nutarimas Nr. O3-316 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo 
šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo” (Žin. 2012 Nr. 122-6229)

6) Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas Nr. XI-2053 (Žin., 
2012, Nr. 68-3466)

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJPER 257 NAUJŲŲ TEISĖS 
AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ
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8) 2012-09-28 VKEKK nutarimas Nr. O3-275 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir 
skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo” (Žin. 
2012 Nr. 115-5856)

9) 2012-09-20 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-182 “Dėl Centralizuotos prekybos 
biokuru taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012 Nr. 110-5606)

Pagrindiniai teisPagrindiniai teisėės akts aktųų pakeitimaipakeitimai

10) 2012-07-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 916 “Dėl viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin. 2012 
Nr. 88-4609);

11) 2012-08-29 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1035 “Dėl viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2013 
metams nustatymo” (Žin. 2012 Nr. 102-5196)

7)  Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 22 
straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 68-3466)

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJPER 257 NAUJŲŲ TEISĖS 
AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJPER 257 NAUJŲŲ TEISĖS 
AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ

12) 2012-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1471 “Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" pakeitimo” (Žin. 2012 Nr. 143-7386);

13) 2012-10-29 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-211 “Dėl Elektrinių ir elektros 
tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2012 Nr. 128-6443);

14) 2012-11-07 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-220 “Dėl Energetikos objektus, 
įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin. 2012 Nr. 130-6581);

15) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES (toliau - direktyva 2010/75/ES) 
dėl pramonės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės - TIPK) 
DDėėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio planol pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano

Pastaba: Visų pagrindinių priimtų teisės aktų nuostatų gyvendinimo analizė/komentarai 
pateikti pridėtoje dalomojoje medžiagoje.
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� Direktyva 2009/28/EB “Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti 

bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB”;

� Direktyva 2009/29/EB “Iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir 

išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą”;

� 2011 m. įsigaliojo trečiasis ES energetikos paketas : 

- Dvi direktyvos: Dujų 2009/73/EB; Elektros 2009/72/EB  

- Trys Reglamentai: „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių EB Nr.715/2009“; 

“Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių EB Nr.714/2009“;  „Įsteigiantis 

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą EB Nr.713/2009“.

� Direktyva 2012/27/ES “Dėl energijos vartojimo efektyvumo”

�Direktyva 2010/31/EU “Dėl pastatų energinio naudingumo”

� Direktyva 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės)“ ir jos įgyvendinimo;

Pagrindiniai ES energetikos sektoriaus plPagrindiniai ES energetikos sektoriaus plėėtrtrąą
reglamentuojantys dokumentaireglamentuojantys dokumentai

Atsinaujinčių energijos išteklių Direktyva 
2009/28/EB ir centralizuotas šilumos 

tiekimas bei vėsinimas

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitųų institucijinstitucijųų veiksmai veiksmai 
skatinantys kogeneracijos ir Cskatinantys kogeneracijos ir CŠŠT vystymT vystymąą EuropojeEuropoje
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13 straipsnis

Administracinės procedūros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstybės narės ragina visus subjektus, visų pirma vietos bei regionines administracines 
įstaigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant pramoninius ar gyvenamuosius 
rajonus, užtikrinti, kad būtų įdiegti įrenginiai ir sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir 
aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir 
vėsumos tiekimui. Prireikus valstybės narės visų pirma skatina vietos ir regionines 
administracines įstaigas įtraukti šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą į miestų infrastruktūros planavimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, visų pirma 
projektuotojams ir architektams, būtų pateiktos gairės, kad planuodami, projektuodami, 
statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus jie galėtų tinkamai 
apsvarstyti, kaip būtų galima optimaliai suderinti atsinaujinančius energijos išteklius, 
didelio efektyvumo technologijas ir centralizuotą šilumos bei vėsumos tiekimą.

Pagrindinės Direktyvos nuostatos susijusios su CŠT sektoriumi

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitųų institucijinstitucijųų veiksmai veiksmai 
skatinantys kogeneracijos ir Cskatinantys kogeneracijos ir CŠŠT vystymT vystymąą EuropojeEuropoje

11. Savo nacionaliniuose atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planuose valstybės narės 
įvertina, ar būtina statyti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos, pagamintų
iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytą 2020 m. nacionalinį planinį rodiklį. Vadovaudamosi tuo įvertinimu valstybės 
narės prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrą,
siekdamos sudaryti sąlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelėse  biomasės, saulės ir 
geoterminėse jėgainėse.

22 straipsnis

Valstybių narių ataskaitų teikimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas dvejus 
metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančių
išteklių energiją... 

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybė narė nurodo, ar ji ketina:
c) nurodyti geografines vietoves, kuriose galima naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

pagal žemės paskirties planus ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos tiekimą.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitųų institucijinstitucijųų veiksmai veiksmai 
skatinantys kogeneracijos ir Cskatinantys kogeneracijos ir CŠŠT vystymT vystymąą EuropojeEuropoje

16 straipsnis

Prieiga prie tinklų ir jų eksploatavimas
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Centralizuoto šilumos tiekimo  
sektorius ir Lietuvos energetikos 

politika

LIETUVOS ENERGETIKOS KONSULTANTŲ ASOCIACIJA

Dr. Valdas Lukoševičius

LEKA
Prezidentas

Lietuvos cšt sektoriaus 
charakteristika 
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CŠT sektoriaus dalis bendrame šiluminės 
energijos suvartojime 

Šilumos perdavimo nuostoliai pokytis per 

10 metų
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Šilumos perdavimo nuostoliai

Vidutinė šilumos kaina vartotojui,
Lt/MWh su PVM (2009 m.)
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Vidutinės išlaidos šildymui nuo BVP, vienam 
gyventojui

Sąlyginai mažos pajamos ir didelis energijos suvartojimas – didelis proc. 
nuo BVP
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Santykinės išlaidos 1 m2 ploto šildymui, Lt/m2

Vartotojų mokėjimai, Lt/mėn. 9 % PVM, Lt/mėn.

Socialinė kompensacija šildymui, Lt/mėn. 12 % PVM, Lt/mėn.

Galimi vartotojų mokėjimai, Lt/mėn.

Mokėjimų už šildymą struktūra (statistinis vidutinis 

Lietuvos namų ūkis)
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Lietuvos CŠT sektoriaus būklė lyginant su kitomis pereinamosios 
ekonomikos šalimis 

• Išsaugotos pagrindinės CŠT sistemos ir rinka 

CŠT sunaikintas Armėnijoje, Gruzijoje. Sumažėjo rinka 4 ir daugiau kartų

(Azerbaidžane, Moldavijoje...). Nauji pastatai apšildomi vietinėmis ir 
kvartalinėmis dujinėmis katilinėmis. CŠT sistemos kuriamos iš naujo...

• Atnaujinami šaltiniai, diegiama efektyvesni 
dujiniai ir biokuro katilai, ekonomaizeriai ir t.t.  

• Šilumos perdavimo rodikliai žymiai pagerėjo   

• Įvadinė apskaita ir (pilnas) šiluminės energijos 
apmokėjimas pagal sunaudojimą pastatuose

• Automatizuotas šildymo reguliavimas ir karšto 
vandens ruošimas... 

Lietuvos CŠT sektoriaus pagrindinės problemos ir vystymosi kryptys 
lyginant su ES šalimis

• Per didelis brangaus „virtuvinio“ dujinio kuro 
naudojimas CŠT sistemose

• Lėta atsinaujinančių ir atliekinių išteklių naudojimo 
plėtra

• Menkas kogeneracijos galimybių panaudojimas 

• Termofikacinių vamzdynų atnaujinimo nepakankami 
mastai

• Investicijų finansinio aprūpinimo problemos 

• Diletantiškas politikų kišimasis ir reguliavimo 
aplinkos nepastovumas...
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Europos sąjungos ir lietuvos 
energetikos politikos poveikis 

šilumos tiekimo sektoriui

ES klimato kaitos ir energetikos paketas (2008 
m.)

• Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra 
(Lietuva iki 2020 m. AIE dalį suvartotoje energijoje turi padidinti iki 23%)  

• Anglies dvideginio dujų (CO2) išmetimo 
mažinimas (2020 metais 20 % mažiau negu 2005 m.) 

• Teršalų išmetimo iš kurą deginančių jėgainių
ribojimas (Žymiai griežtesni reikalavimai nuo 2016 negu 

šiuo metu)

• Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 
(20% mažesnis energijos vartojimas negu 2005 m.)
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AEI dalis galutiniame energijos suvartojime 
2020 m. (nacionaliniai planai)

Šaltinis: DIREKTYVA 2009/28/EB

AEI direktyvos įgyvendinimo lietuvos nacionalinis planas,
tūkstančiais tonų Naftos ekvivalento per metus
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Atmosferos taršos leidimų prekyboje dalyvaujančių CŠT 
įmonių perspektyva

� Būtina biokuro dalis kuro balanse, kad šilumos gamintojui
(20 MW ir daugiau galios), kad nereikėtų pirkti papildomų
ATL:

– 2013 metais – ne mažiau 20% biokuro kuro balanse

– 2014 metais– ne mažiau 27% biokuro kuro balanse

– 2015 metais– ne mažiau 34% biokuro kuro balanse

– 2016 metais– ne mažiau 41% biokuro kuro balanse

– 2017 metais– ne mažiau 48% biokuro kuro balanse

– 2018 metais– ne mažiau 56% biokuro kuro balanse

– 2019 metais– ne mažiau 63% biokuro kuro balanse

– 2020 metais– ne mažiau 70% biokuro kuro balanse

� Jeigu atitinkamais metais biokuro bus daugiau, tada šaltinio 
valdytojui liks ATL perteklius, kurį galės parduoti

� Jei AEI dalis bus mažesnė – reikės pirkti trūkstamus ATL 
– papildomos sąnaudos šilumos kainojeŠaltinis: LEKA, Martynas Nagevičius

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Iki 2020 m. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, 
dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 procentų, o 
namų ūkiuose – padidinti ne mažiau kaip iki 80 procentų.

ĮGYVENDININMO PRIEMONĖS:

•Šilumos gamybos iš AEI plėtros planavimas – užduotys savivaldybėms

•Šilumos gamybos iš AEI skatinimas (subsidijos, mokestinės lengvatos...)

•Šilumos tiekėjai privalo prijungti visus nepriklausomus šilumos gamintojus, kurie 
gamina šilumą iš AEI

•Šilumos, pagamintos iš AEI, privalomas supirkimas pagal VKEKK kainodarą

•Pramoninių ir komunalinių atliekų, tinkamų energijai gaminti, panaudojimas

•Biodujų gamyba ir tiekimas į gamtinių dujų tinklus ...

AR ŠITOS PRIEMONĖS VYKDOMOS? AR JO TINKAMAI MOTYVUOJA ENERGETIKOS 
ĮMONES IR SUDARO OPTIMALIAS SĄLYGAS INVESTUOTI Į AEI PLĖTRĄ? 
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šilumos gamybos iš aEI įrenginių plėtra CŠT sektoriuje, būtina 
direktyvos įgyvendinimui

Direktyva 2010/75/ES  dėl pramoninių išmetamų
teršalų (TIPK)

• Ši direktyva sugriežtina teršalų, išmetamų iš didelių kurą
deginančių įrenginių, normavimą po 2016 metų

• Leistina sieros junginių (SO2) koncentracija dūmuose mažinama 2–5 kartus

• Azoto oksidų (NOx) – 2–3 kartus

• Griežtinamos ir kietųjų dalelių išmetimo leistinos normos...

� TIPK direktyvos įgyvendinimas pareikalaus didelių investicijų
mazutą ir gamtines dujas deginančiuose energetikos 
objektuose. (Esant dabartiniam CŠT kuro balansui investicijos 

siektų apie 2 mlrd. Lt)

� Mažiau teršalų turės būti išmetama ir iš biomasę deginančių
įrenginių, bet tai pasiekti paprasčiau ir pigiau. (Naudojant 

direktyvinį biokuro kiekį investicijos būtų apie 0,9 mlrd. Lt)

DIDŽIAUSIA PROBLEMA Vilniaus ir Kauno termofikacinėms 

elektrinėms – tačiau tai LT elektros sektoriaus reikalas?
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Investicinės programos cšt sektoriuje  
finansiniai rodikliai  

Bendras investicijų (AIE plėtra, vamzdynai, TIPK), poreikis iki 2020 
metų - 3,9 mlrd. Lt 

Nauda šilumos vartotojams dėl pigesnio kuro naudojimo ir 
išvengtų investicijų į aplinkosaugą - 1,5 mlrd. lt 

Fiskalinė nauda - 0,9 mlrd. Lt 

Išorinių lėšų poreikis direktyvinei AEI plėtrai: 

•panaudojant amortizaciją ir pelną (jeigu bus) - 1,4 mlrd. Lt

•panaudojant tik naujo turto amortizacijos lėšas - 2,7 mlrd. Lt
(Palūkanų padidėjimas per dešimtmetį iki 0,73 mlrd. Lt –pelnas bankams?)

Investicijos į šilumos tiekimo sektorių 2004-2020 
laikotarpyje
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Šilumos ūkio vystymosi ekonominės 
aplinkybės

• Norint įgyvendinti numatytą strategiją šilumos 
tiekimo sektoriuje ir atnaujinti turtą reikia  

apie 2 kartus didinti investicijų apimtis

• Dabartinis šilumos ūkio reguliavimas nevertina 
investicinių poreikių todėl būtina daug 
skolintis ir tai didina bendrąsias sąnaudas

• Dalis CŠT bendrovių neturi galimybių gauti 
reikiamų investicinių kreditų

• Perteklinių ir dubliuojančių šilumos šaltinių
statyba švaisto investicinius resursus, o 

KONKURENCIJA AR PLANAVIMAS? 

• Kauno m. pavyzdys:

Maksimalus galios poreikis 500 MW, bus 350 MW

Dabar veikianti įrengtoji galia 1800 MW

KE pradėjo įrenginėti dar apie   120 MW

NŠG stato ir ruošiasi statyti dar 200 MW

• Klaidingas reguliavimas stabdo šilumos 
tiekėjų investicijas ir skatina statyti daug mažų
šildymo katilinių-neracionali energetinė
sistema     

• Nepriklausomi šilumos gamintojai konkuruos 
tik vasarą, o žieminių mėnesių išlaidas 
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Pasiūlymai efektyviai AEI plėtrai 
įgyvendinti 

• Nustatyti AEI direktyvinės plėtros užduotis (planus) kiekvienai savivaldybei 
pagal išteklių rūšis

• Savivaldybės organizuoja reikiamų galių įrengimo konkursus siekiant 
mažiausių investicinių kaštų

• Atskiriami paramos mechanizmai šilumos ir elektros gamybai

• Efektyvesnė būtų diferencijuota investicinė parama, pavyzdžiui:

– Kietosios biomasės įrenginiams 0,3 mln Lt/MW;

– Šiaudus naudojantiems įrenginiams                              0,4 mln Lt/MW;

– Komunalinių atliekų biodegraduojančiai daliai            0,5 mln Lt/MW; 

– Kogeneracinei šilumai paramos dydis dvigubinamas   

• Remiami tik savivaldybių konkursus laimėję objektai, pertekliniai šaltiniai 
dirba konkurencinėmis sąlygomis

Paramos prievolė įteisinama LRS ar LRV nutarimu ir suteikiama ne vėliau 
kaip per ? metų po įdiegimo... 

CŠT sektorius ir elektros 
gamyba
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Lietuvos  planai biokogeneracinių elektrinių statyboje  

• Nacionalinė AEI strategija – iki 2020 
metų įrengti:

Kietosios biomasės elektrinių:  162 MWe  (810 GWh/m.)

Biodujinių elektrinų:                     62 MWe  
(413 GWh/m.)

• Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 
numato 2020 metais biokurą naudojančių

kogeneracinių jėgainių suminę galią padidinti iki 355
MWe 

Biokogeneracinių elektrinių CŠT sektoriuje galima 
plėtra pagal AIEĮ
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Biokogeneracinių jėgainių plėtra Europos 
Sąjungos šalyse

Kiek gaminti „žaliosios“ šilumos ir kiek elektros? (2008 m. 

duomenys)

Eil. Nr. Šalis
Elektros energija

Šilumos

energija
Elektros ir šilumos 

energijos santykis

GWh/m. GWh/m.

1 Danija 2099 5686 1 : 2,71

2 Austrija 3340 6079 1 : 1,82

3 Suomija 9690 14003 1 : 1,45

4 Švedija 8727 26139 1 : 3,00

5 Lenkija 2555 1310 1 : 0,51

6 Vokietija 21819 9857 1 : 0,45

7 Nyderlandai 2606 429 1 : 0,16

8 Belgija 2303 44 1 : 0,02

9 Slovakija 453 472 1 : 1,04

10

Lietuva (AEI 

strategija 

2020 m.)

810

2097

6290

6290

6290

6290

1 : 7,8

1:3

1:1
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PLANUOJAMOS ELEKTROS IR ŠILUMOS GAMYBOS APIMTYS 
VISOSE KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE, 2020 M.

* Preliminariais 
duomenimis

KIETOSIOS BIOMASĖS ELEKTRINIŲ EKONOMINĖ
CHARAKTERISTIKA

• Remtinos elektros supirkimo maksimalūs tarifai 37-50 ct/kWh 

• Kogeneracinės elektros supirkimo tarifai turėtų padengti 
kapitalo (investicinius) kaštus per 12 metų

• Kogeneracinės elektros savikaina be kapitalo dedamosios 
(dabartinėmis kainomis) būtų 10-15 ct/kWh – t.y. pasibaigus 
12 metų rėmimo laikotarpiui žemesnė negu rinkos kaina (14-16 

ct/kWh)

• Dirbdamos kondensaciniu ir kogeneraciniu režimu biomasės 
elektrinės turėtų būti konkurencingi generatoriai 
balansavimo bei rezervavimo rinkose
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SOCIOEKONOMINĖ NAUDA (LIETUVOS EKONOMINĖJE 

ERDVĖJE LIEKANTYS PINIGINIAI SRAUTAI) DĖL BIOKURO 
ELEKTRINIŲ ĮRENGIMO 

elektros generavimo cšt sektoriuje 
perspektyvos  

• Lietuvos šilumos ir elektros poreikių santykis ir CŠT 
infrastruktūra sudaro bene palankiausias sąlygas 
kogeneracijos plėtrai  tarp ES šalių

• Gamtines dujas keičiant nekaloringo kuro rūšimis 
panaudotume CŠT sistemų pagrindinį privalumą

• Šiluminės elektrinės CŠT sistemose dirbdamos kogeneraciniu 
ir kondensaciniu režimu kartu su vėjo jėgainėmis ir t.t. galėtų
sukurti konkurencingą ir stabilų „žaliosios“ elektros 
generavimo parką – paslaugos trečiosioms šalims (AEI 
Direktyva)

• Atsipirkus investiciniams kaštams didelis skaičius šiluminių
elektrinių konkuruotų elektros rinkoje   
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Ko reikia, kad greičiau ir pigiau atsirastų kogeneracinės 
elektrinės 

• Atskirti „žaliosios“ elektros ir šilumos 
gamybos rėmimo mechanizmus

• Aukcione laimėtas 12 metų elektros 
supirkimo tarifas (be investicinės 
paramos) palankus tik stambiems 
investuotojams

• CŠT bendrovės nepajėgios finansuoti 
didelių elektrinių statybos iš šilumos 
tiekimo veiklos 

• Nepriklausomų investuotojų statomi 
objektai gerokai brangesni, nes 
nepanaudojama esama infrastruktūra

Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva ir cšt sektorius
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100 % 89 % 76%

45 %

31 %

Energijos efektyvumo direktyva

Iki 2014 sausio 1d. Šalys paruošia ir įteikia EK nacionalinius 
aukšto efektyvumo kogeneracijos ir centralizuoto šildymo 
(vėsinimo) plėtros planus 

KIP ir  kitų studijų pagrindu reikia skubiai paruošti kompleksinius 
AEI plėtros ir EE planus savivaldybėms

Sukurti reguliavimo aplinką, skatinančią vartotojus jungtis prie 
CŠT sistemų

Valstybės imasi priemonių efektyvios kogeneracijos ir CŠT 
infrastruktūros plėtrai

CŠT sistemose įrengti efektyviąją kogeneraciją vietoje šildymo 
katilinių
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Energijos vartojimo efektyvumo direktyva

• Stambūs energijos tiekėjai (daugiau kaip 75 GWh/m.) per 
metus turi sutaupyti 1,5 proc. ankstesnių metų patiektos 
energijos. T.y. tiekėjai turi rūpintis energijos vartojimo 
efektyvumu!

• Buitiniams karšto vandens ir centralizuotos šilumos 
vartotojams turi būti įrengiami individualūs šilumos 
skaitikliai. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 
1 d. turi užtikrinti, kad sąskaitos būtų tikslios ir grindžiamos 
faktiškai suvartotu kiekiu

• Jei dėl techninių priežasčių individualių šilumos skaitiklių
naudoti neįmanoma, įrengiami individualūs šilumos kiekio 
dalikliai ir taikomi energijos paskirstymo metodai

Kokios naujos funkcijos laukia šilumos 
tiekėjų?

• CŠT sistemų efektyvinimas ir kogeneracijos 
plėtra?

• Kokias energijos taupymo priemones 
vartotojams turės pasiūlyti šilumos tiekėjai?

• Kas įrenginės individualią šilumos apskaitą
butuose?

• Kaip CŠT bendrovės turės dalyvauti 
renovacijos procesuose?

• ??? 
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CŠT sektoriaus administravimo problemos ir siūlymai 
joms spręsti   

• Realiai nėra valstybės institucijos sistemingai, objektyviai ir kvalifikuotai 

nagrinėjančios bei planuojančios šilumos ūkio vystymąsi –
Energetikos agentūra? VKEKK? Tą reikia įteisinti įstatymais, 

kad išvengti diletantiškų veiksmų...  

• Silpnas savivaldos ir valstybės veiksmų koordinavimas – teisės aktų
koregavimas ir paramos mechanizmų kryptingas 
vartojimas 

„Policinis“ administracinis šilumos ūkio 
reguliavimas turi būti keičiamas 
motyvuojančiu ir skatinančiu, jeigu šilumos 
tiekimas lieka pelno siekiančia veikla
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EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA 2012/27/ES

Dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 
2009/125/EB1 ir 2010/30/ES2 bei kuria panaikinamos direktyvos 

2004/8/EB3 ir 2006/32/EB4

2012 m. spalio 25 d.

)1  2009 m. spalio 21 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/125/EB, nustatanti ekologinio 
projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą

)2 2010 m. gegužės 19 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2010/30/ES

dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį
pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija)

)3 2004 m. vasario 11 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/8/EB dėl termofikacijos 
skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą
92/42/EEB

)4 2006 m. balandžio 5 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB

V. Kveselis
Lietuvos energetikos institutas
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Pagrindas - Sutartis dėl Europos 
Sąjungos veikimo

191 straipsnis  

Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų: 

• išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; 

• saugoti žmonių sveikatą; 

• apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius; 

• remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms 
aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita. 

194 straipsnis
Kuriant vidaus rinką ar jai veikiant ir atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir
gerinti aplinką, Sąjungos energetikos politika, vadovaujantis valstybių
narių solidarumu, siekiama:

a) užtikrinti energijos rinkos veikimą;
b) užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje;
c) skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei 

atsinaujinančių energijos formų plėtojimą; ir
d) skatinti energetikos tinklų sujungimą.
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Esamos situacijos vertinimas
• 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pripažinta, kad 

nukrypta nuo Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir kad reikia 
imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų panaudotas didžiulis didesnio energijos 
taupymo potencialas pastatuose, transporte ir produktuose bei 
procesuose. 

• Tose išvadose taip pat numatoma, kad ne vėliau kaip 2013 m. bus atlikta 
Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslo įgyvendinimo peržiūra ir 
prireikus svarstomos tolesnės priemonės; 

• Pirminė antrųjų veiksmų planų analizė patvirtina, kad Sąjungai sunkiai 
sekasi. 

• Kartu reikėtų sugriežtinti 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje ir Direktyvos 
2006/32/EB. 
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Tikėtinas EVE direktyvos efektas

Pagal 2007 m. parengtas prognozes 2020 m. pirminės 
energijos suvartojimas sudarytų 1 842 mln. tne. 20 % 
sumažinus energijos suvartojimą, 2020 m. bus suvartojama 
1 474 mln. tne, t. y. 368 mln. tne mažiau, palyginti su 

prognozėmis be EVE priemonių.

Energijos vartojimo efektyvumo tikslas patvirtintas kaip 
vienas iš Sąjungos naujos darbo vietų kūrimo ir pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos (toliau – strategija 

„Europa 2020“) pagrindinių tikslų.
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Nacionaliniai “Europa 2020” tikslai
• Nustatydamos nacionalinius orientacinius energijos vartojimo efektyvumo 

tikslus valstybės narės turėtų turėti galimybę atsižvelgti į nacionalines 

aplinkybes, kurios turi įtakos pirminės energijos vartojimui, pavyzdžiui, į

likusį ekonomiškai efektyvaus energijos taupymo potencialą, energijos 

importo ir eksporto pokyčius, visų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių

plėtojimą, branduolinę energiją, anglies dioksido surinkimą ir saugojimą ir 

veiksmus ankstyvajame etape.

• Nacionalinio, regionų ir vietos lygio viešosios organizacijos turėtų atlikti 

pavyzdinį vaidmenį energijos vartojimo efektyvumo srityje;

• Reikia didinti pastatų renovavimo normą, nes dabartinis pastatų fondas 

yra vienintelis didžiausią potencialą energijos taupymo srityje turintis 

sektorius.
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Direktyvos tikslai ir uždaviniai

• Šia direktyva nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo 

skatinimo Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 m. 

būtų pasiektas Sąjungos 20 % energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir 

sudarytos sąlygos vėliau toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą. 

• Joje nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama šalinti kliūtis energijos 

rinkoje ir rinkos trūkumus, trukdančius efektyviai tiekti ir naudoti energiją; 

be to, numatoma nustatyti 2020 m. nacionalinius orientacinius energijos 

vartojimo efektyvumo tikslus. 
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Elektros, dujų ir šilumos skaitikliai

•

šmanieji elektros skaitikliai – 80% iki 2020 m.

•

ujų skaitikliai – turi būti sudarytas grafikas jų įdiegimui.

•

audoti individualius skaitiklius arba šilumos sąnaudų skirstytuvus 

centralizuoto šilumos tiekimo arba bendro centrinio šildymo sistemos 

tiekiamos šilumos individualiam suvartojimui skaičiuoti daugiabučiuose 

pastatuose yra naudinga, jei galutiniai vartotojai turi priemonių savo 

individualiam vartojimui kontroliuoti. Todėl juos naudoti tikslinga tik 

pastatuose, kurių radiatoriuose yra įmontuoti termostatiniai radiatorių

vožtuvai. 
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Šilumos apskaita daugiabučiuose

• Kai kuriuose daugiabučiuose pastatuose, į kuriuos šiluma tiekiama 

centralizuoto šilumos tiekimo arba bendro centrinio šildymo sistemomis, 

naudoti tikslius individualius šilumos skaitiklius būtų techniniu požiūriu 

sudėtinga ir brangu, nes šildymui naudojamas karštas vanduo į butus 

patenka ir iš jų pašalinamas keliose vietose. Tačiau galima daryti prielaidą, 

kad individualus šilumos vartojimo skaičiavimas daugiabučiuose 

pastatuose techniniu požiūriu yra įmanomas, jei įrengiant individualius 

skaitiklius nereikėtų keisti pastato viduje esančio vamzdyno, skirto 

šildymui karštu vandeniu. Tokiuose pastatuose individualų šilumos 

suvartojimą galima skaičiuoti šilumos sąnaudų skirstytuvais, įrengtais 

kiekviename radiatoriuje; 
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Struktūrinių ir Sanglaudos fondų
lėšos

• Valstybės narės ir regionai turėtų būti skatinami visapusiškai naudotis 

struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, kad paskatintų investicijas į

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Investuojant į

energijos vartojimo efektyvumą gali būti prisidėta prie ekonomikos 

augimo, užimtumo, inovacijų ir namų ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, 

todėl investicijomis teigiamai prisidedama prie ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos. Galimos finansavimo sritys – energijos vartojimo 

efektyvumo priemonės viešuosiuose pastatuose ir būstuose, taip pat 

naujų gebėjimų ugdymas siekiant skatinti užimtumą energijos vartojimo 

efektyvumo sektoriuje 
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Apibrėžtys (1)

• Mažos galios kogeneracijos įrenginys – mažesnės kaip 1 MWe įrengtosios galios 
kogeneracijos įrenginys; 

• Labai mažos galios kogeneracijos įrenginys – mažesnės kaip 50 kWe galios 
kogeneracijos įrenginys; 

• Efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimas – centralizuoto šilumos 
arba vėsumos tiekimo sistema, kurią taikant naudojama bent 50% 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50% atliekinės šilumos, 75% kogeneracijos 
metu pagamintos šilumos arba 50% tokios energijos ir šilumos derinio;

• Įpareigotoji šalis – energijos skirstytojas arba mažmeninės prekybos energija 
įmonė, kuriai privalomos 7 straipsnyje nurodytos nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemos; 
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Apibrėžtys (2)
• Efektyvus šildymas ir vėsinimas – šildymo ir vėsinimo galimybė, kuri, palyginti su įprastinės veiklos padėtį

atspindinčiu bazinio lygio scenarijumi, išmatuojamai sumažina pirminės energijos kiekį, kurio reikia vieno 
gautos energijos vieneto tiekimui, atsižvelgiant į atitinkamas sistemos ribas, ekonomiškai efektyviu būdu, 
kuris įvertinamas atliekant šioje direktyvoje nurodytą kaštų ir naudos analizę, atsižvelgiant į energiją, 
kurios reikia išgavimui, transformavimui, transportavimui ir paskirstymui;

• Efektyvus individualus šildymas ir vėsinimas – individualaus šilumos ir vėsumos tiekimo galimybė, kuri, 
palyginti su efektyviu centralizuotu šilumos ir vėsumos tiekimu, išmatuojamai sumažina 
neatsinaujinančiųjų energijos išteklių pirminės energijos kiekį, kurio reikia vieno gautos energijos vieneto 
tiekimui, atsižvelgiant į atitinkamą sistemos ribą, arba kuriai reikia tokio pat neatsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pirminės energijos kiekio, bet už mažesnę kainą, atsižvelgiant į energiją, kurios reikia išgavimui, 
transformavimui, transportavimui ir paskirstymui; 

• Esminis atnaujinimas – atnaujinimas, kurio kaštai viršija 50 % investicinių kaštų į naują panašų objektą;

• Agregatorius – energijos poreikio paslaugos teikėjas, surenkantis įvairias trumpalaikes vartotojų apkrovas, 
kad jas parduotų arba pateiktų jas aukcionui organizuotose energijos rinkose.
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Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos (1)

• Kiekviena valstybė narė sukuria energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą. Ta 

sistema užtikrinama, kad, nedarant poveikio 4 daliai, kiekvienos valstybės narės teritorijoje 

veikiantys energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonės, kurie yra 

paskirti įpareigotosiomis šalimis, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pasiektų bendrą

galutinio energijos suvartojimo taupymo tikslą; 

• Tas tikslas yra bent lygiavertis užtikrinimui, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 

31 d. kiekvienais metais būtų sutaupomas naujas energijos kiekis, atitinkantis 1,5 % visų

energijos skirstytojų arba visų mažmeninės prekybos energija įmonių kasmet galutiniams 

vartotojams parduodamo kiekio, apskaičiuojant pagal paskutinių trejų metų laikotarpio prieš

2013 m. sausio 1 d. vidurkį. Į šį apskaičiavimą gali būti neįtraukiama dalis ar visas transporto 

sektoriui parduotas ir sunaudotas energijos kiekis;

• atlikti apskaičiavimą, kurio reikalaujama pagal 1 dalies antrą pastraipą, naudojant 1 % vertes 

2014 m. ir 2015 m.; 1,25 % – 2016 m. ir 2017 m.; ir 1,5 % – 2018 m., 2019 m. ir 2020 m.; 

Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos (2)

• Energijos kiekį, kurį privalo sutaupyti kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės nurodo kaip 
galutinę arba pirminę suvartojamą energiją.

• Nustato matavimo, kontrolės ir tikrinimo sistemas, kurias taikant būtų patikrinta bent 
statistiškai reikšminga ir reprezentatyviai atrinkta įpareigotųjų šalių įgyvendintų energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dalis. Tas matavimas, kontrolė ir tikrinimas 
atliekami nepriklausomai nuo įpareigotųjų šalių.

• Valstybės narės kartą per metus skelbia įgyvendinant sistemą kiekvienos įpareigotosios šalies 
arba kiekvienos įpareigotųjų šalių pakategorės sutaupytos energijos kiekį ir bendrą kiekį.

• Kaip alternatyvą energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos sukūrimui valstybės 
narės gali pasirinkti galimybę imtis kitų politikos priemonių, kad užtikrintų energijos taupymą
tarp galutinių vartotojų, jei tos politikos priemonės atitinka nustatytus kriterijus. Taikant šį
metodą per metus sutaupomas naujas energijos kiekis turi būti lygiavertis naujam energijos 
kiekiui, kurį reikalaujama sutaupyti 1, 2 ir 3 dalyse. Valstybės narės gali derinti įpareigojimų
sistemas su alternatyviomis politikos priemonėmis, įskaitant nacionalines energijos vartojimo 

efektyvumo programas, jei užtikrinamas lygiavertiškumas.
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Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos (3)

Alternatyvios priemonės:

a) energijos arba CO2 mokesčiai, kurių poveikis yra galutinio energijos suvartojimo sumažinimas;

b) finansavimo sistemos ir priemonės arba fiskalinės paskatos, dėl kurių taikomos efektyvaus 
energijos vartojimo technologijos arba metodai ir kurių poveikis yra galutinio energijos 
suvartojimo mažinimas;

c) reglamentai arba savanoriški susitarimai, dėl kurių taikomos efektyvaus energijos vartojimo 
technologijos arba metodai ir kurių poveikis yra galutinio energijos suvartojimo mažinimas;

d) standartai ir normos, kuriais siekiama didinti produktų ir paslaugų, įskaitant pastatus ir 
transporto priemones, energijos vartojimo efektyvumą, išskyrus atvejus, kai jie yra privalomi ir 
taikytini valstybėse narėse pagal Sąjungos teisę;

e) energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos, išskyrus sistemas, kurios privalomos ir 
taikytinos valstybėse narėse pagal Sąjungos teisę;

f) mokymas ir švietimas (įskaitant energetikos konsultacines programas), kurių rezultatas yra 
efektyvaus energijos vartojimo technologijų arba metodų taikymas ir kurių poveikis yra galutinio 
energijos suvartojimo mažinimas.
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Energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemos (4)

Kriterijai

•politikos priemonėmis numatomi bent du tarpiniai laikotarpiai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 
31 d. ir jas taikant pasiekiami 1 dalyje nustatyto užmojo tikslai,

•b) apibrėžiama kiekvienos įgaliotosios šalies, dalyvaujančiosios šalies ar įgyvendinančiosios 
valdžios institucijos atsakomybė, 

•c) sutaupytos energijos kiekis, kuris turi būti pasiektas, nustatomas skaidriu būdu išreiškiamas 
suvartotos galutinės arba pirminės energijos kiekiu, 

•e) sutaupytos energijos kiekis apskaičiuojamas naudojant V priedo 1,2 ir 3 punktuose numatytus 
metodus ir principus;

•g) dalyvaujančiosios šalys pateikia sutaupyto energijos kiekio metinę ataskaitą, nebent to 
padaryti neįmanoma, ir ji yra viešai prieinama;

•h) užtikrinama rezultatų stebėsena ir numatomos tinkamos priemonės, jei daroma pažanga yra 
nepakankama;

•i) įdiegiama kontrolės sistema, kuri taip pat apima statistiškai reikšmingos energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių dalies nepriklausomą tikrinimą, ir

•j) kasmet skelbiami duomenys apie metines energijos taupymo tendencijas.
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Energijos vartojimo auditas ir 
energijos naudojimo vadybos 

sistemos
• Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, kurios nėra MVĮ, privalėtų atlikti 

energijos vartojimo auditą, kurį ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 5 d. ir 
bent kas ketverius metus, skaičiuojant nuo ankstesnio energijos vartojimo 
audito, nepriklausomai ir ekonomiškai efektyviai atliktų kvalifikuoti ir 
(arba) akredituoti ekspertai arba pagal nacionalinės teisės aktus 
įgyvendintų ir prižiūrėtų nepriklausomos institucijos.

• Energijos vartojimo auditas gali būti atliekamas atskirai arba kartu su 
platesnės apimties aplinkosaugos auditu. Valstybės narės gali reikalauti, 
kad į energijos vartojimo auditą būtų įtrauktas prijungimo prie esamo arba 
planuojamo centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo tinklo techninio 
ir ekonominio pagrįstumo įvertinimas.
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Sąskaitose pateikiama informacija

• Pagal direktyvas 2009/72/EB ir 2009/73/EB įrengti skaitikliai turi užtikrinti, kad 
sąskaitose pateikiama informacija būtų tiksli ir grindžiama faktiniu suvartojimu. 
Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams vartotojams būtų suteikta galimybė
nesunkiai gauti papildomą informaciją, kuri leistų pačiam galutiniam vartotojui 
pasitikrinti ankstesnį suvartojimą.

• Papildoma informacija apie ankstesnį suvartojimą apima:

– a) mažiausiai trejų paskutinių metų laikotarpio arba laikotarpio nuo tiekimo sutarties 
sudarymo datos (jei šis laikotarpis trumpesnis) suvestinius duomenis. Duomenys turi 
atitikti įprastai sąskaitose pateikiamos informacijos laikotarpius ir

– b) išsamius duomenis pagal bet kurios dienos, savaitės, mėnesio ar metų naudojimo 
laiką. Šie duomenys turi būti prieinami galutiniam vartotojui internetu arba naudojant 
skaitiklio sąsają ir turi apimti mažiausiai 24 ankstesnių mėnesių laikotarpį arba laikotarpį
nuo tiekimo sutarties sudarymo datos (jei šis laikotarpis trumpesnis).
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VartotojVartotojųų informavimo ir teisiinformavimo ir teisiųų stiprinimo programa stiprinimo programa 

Šios priemonės apima vieną arba daugiau iš a arba b punkte išvardytų elementų:

a) priemones ir politiką, kuriomis skatinama keisti elgesį ir kurios, be kita ko, gali būti:

– i) fiskalinės paskatos;

– ii) galimybės gauti finansavimą, dotacijas ir subsidijas;

– iii) informacijos teikimas;

– iv) pavyzdiniai projektai;

– v) renginiai darbo vietose;

b) būdus ir priemones, kuriais galimo pažangiųjų skaitiklių diegimo metu į procesą įtraukiami 

vartotojai ir vartotojų organizacijos, pranešant:

– i) apie ekonomiškai efektyvius ir lengvai įgyvendinamus energijos vartojimo įpročių
pokyčius;

– ii) informaciją apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.
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Šildymo ir vėsinimo efektyvumo 
skatinimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. atlieka ir pateikia Komisijai išsamų
didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
taikymo galimybių vertinimą, ir jame pateikia VIII priede nustatytą informaciją. Jei jos jau 
yra atlikusios lygiavertį vertinimą, jos apie tai praneša Komisijai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad kaštų ir naudos analizė pagal IX priedo 2 dalį būtų atlikta, 
kai po 2014 m. birželio 5 d.:

a) planuojama įrengti naują šiluminį elektros energijos gamybos įrenginį, kurio bendra 
šiluminė galia didesnė nei 20 MW, 

b) iš esmės atnaujinamas esamas šiluminis elektros energijos gamybos įrenginys, 

c) planuojamas arba iš esmės atnaujinamas pramonės įrenginys, kuriame susidaro 
tinkamos temperatūros atliekinė šiluma ir kurio bendra šiluminė galia yra didesnė nei 
20 MW, 

d) planuojamas naujas centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklas arba esamame 
šilumos ar vėsumos tiekimo tinkle planuojamas naujas energijos gamybos įrenginys, 
kurio bendra šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW, 
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Energijos transformavimas, 
perdavimas ir skirstymas

• Valstybės narės užtikrina, kad iš perdavimo ir skirstymo tarifų būtų pašalintos paskatos, 
kurios neigiamai veikia elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrą
efektyvumą (įskaitant energijos vartojimo efektyvumą) arba kurios galėtų kliudyti dalyvauti 
valdant poreikį balansavimo rinkose ir perkant papildomas paslaugas. 

• Atsižvelgiant į Direktyvos 2009/72/EB 15 straipsnį, taip pat į poreikį užtikrinti šilumos tiekimo 
tęstinumą, valstybės narės užtikrina, kad, laikydamiesi tinklo patikimumo ir saugos išlaikymo 
reikalavimų nustatytų skaidrių ir nediskriminuojamojo pobūdžio kriterijų, perdavimo sistemų
operatoriai ir skirstymo sistemų operatoriai savo teritorijoje:

– užtikrintų didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos 
perdavimą ir skirstymą;

– užtikrintų didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos 
prioritetinį arba užtikrintą priėmimą į tinklą;

– dispečeriniu būdu valdydami elektros energijos gamybos įrenginius, užtikrintų didelio 
naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos prioritetinį persiuntimą, 
jei tai įmanoma saugiai eksploatuojant nacionalinę elektros energijos sistemą.
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Nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo fondas, 
finansavimas ir techninė pagalba 

• Komisija tiesiogiai arba pasitelkdama Europos finansų įstaigas padeda valstybėms 

narėms sukurti finansavimo priemones ir techninės pagalbos sistemas, skirtas 

energijos vartojimo efektyvumui didinti

• Komisija sudaro sąlygas nacionalinėms ar regioninėms valdžios institucijoms keistis 

geriausios praktikos pavyzdžiais

• Valstybės narės gali įsteigti nacionalinį energijos vartojimo efektyvumo fondą. Šio 

fondo tikslas – remti nacionalines energijos vartojimo efektyvumo iniciatyvas. 
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• Kvalifikavimo, akreditavimo ir  sertifikavimo sistemos

• Informavimas ir mokymas

• Energetinės paslaugos 

• Kitos energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemonės

• Deleguotieji teisės aktai

• Peržiūra ir įgyvendinimo stebėsena

• Perkėlimas į nacionalinius teisės aktus – 2014 birželio 5.

Kitos nuostatos
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Priedai

1. Bendrieji kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo principai

2. Kogeneracijos proceso naudingumo nustatymo metodika

3. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, taikomi produktus , paslaugas ir pastatus 
perkantiems centrinės valdžios subjektams

4. Galutiniam vartojimui pasirinkto kuro energetinė vertė (perskaičiavimo lentelė) 

5. 7 straipsnio 1, 2 ir 9 dalyse ir 20 straipsnio 6 dalyje nurodytų energijos vartojimo 
efektyvumo įpareigojimų sistemų arba kitų politikos priemonių poveikio apskaičiavimo 
bendrieji metodai ir principai

6. Būtiniausi energijos vartojimo audito, įskaitant audito, atliekamo kaip energijos 
naudojimo vadybos sistemų dalis, kriterijai 

7. Faktiškai suvartotu kiekiu pagrįsto sąskaitų išrašymo ir sąskaitose pateikiamos 
informacijos teikimo būtiniausi reikalavimai
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8. Šildymo ir vėsinimo efektyvumo potencialas

9. Kaštų ir naudos analizė

10. Didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos elektros energijos  kilmės 
garantijos

11. Energijos vartojimo efektyvumo kriterijai, skirti energetikos tinklų reguliavimui ir 
elektros tinklų tarifams

12. Perdavimo sistemų operatoriams ir skirstymo sistemų operatoriams taikomi energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimai

13. Būtinosios nuostatos, kurias reikia įtraukti į sutartis dėl energijos vartojimo 
efektyvumo su viešojo sektoriaus organizacijomis arba į susijusias konkursui taikomas 
specifikacijas

14. Bendroji ataskaitų teikimo sistema 

15. Atitikties lentelė

Priedai

EPirT Direktyvos 
dėl energijos vartojimo 
efektyvumo pastatuose

Prof. Vyt. Martinaitis
VGTU Pastatų energetikos katedra
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Projektavimo 
reikalavimų energiją

vartojantiems 
gaminiams
2009/125/ES

Projektavimo 
reikalavimų energiją

vartojantiems 
gaminiams
2009/125/ES

Energijos  
vartojimo 
efektyvumo 

2012/27/ES

Energijos  
vartojimo 
efektyvumo 

2012/27/ES

Skatinimo naudoti 
energiją iš

atsinaujinančių
šaltinių

2009/28/ES

Skatinimo naudoti 
energiją iš

atsinaujinančių
šaltinių

2009/28/ES

ES politika:
Energinis

efektyvumas

ES politika:
Energinis

efektyvumas

KOMUNIKATAS
2011 m. efektyvaus energijos 

vartojimo planas
2011 03 08

KOMUNIKATAS
2011 m. efektyvaus energijos 

vartojimo planas
2011 03 08

Nacionaliniai
Energijos Efektyvumo

veiksmų planai,
2007 06 30
2011 06 30
2014 06 30
(2008 12 04)
LRE(Ū)M-ja

Nacionaliniai
Energijos Efektyvumo

veiksmų planai,
2007 06 30
2011 06 30
2014 06 30
(2008 12 04)
LRE(Ū)M-ja

Pastatų energinio 
efektyvumo 
2010/31/ES

http://www.epbd-ca.eu

Pastatų energinio 
efektyvumo 
2010/31/ES

http://www.epbd-ca.eu

KOMUNIKATAS
„Energetika 2020“

2010 11 10

KOMUNIKATAS
„Energetika 2020“

2010 11 10
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Tiesioginė informacija:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/

Koks politinis ir praktinis (teisinis, 
technologinis) požiūris į ES direktyvas  
Lietuvoje? 

Skaičiuojant milijardus naujiems generatoriams visų pirma verta išnaudoti 
galimybes sumažinti tas kasmetines virš 6 milijardų išlaidas šilumai ir 
elektrai energinėm paslaugom pastatuose! 

Štai 20% sudarytų 1,2 milijardo per metus. 
Kodėl 20%? ... arba problemos kilmė ir mastas 
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VISI TRYS TIKSLAI "20-20-20" 2020-ais YRA NEATIDĖLIOTINI
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Sumažinti šiltnamio 

dujų lygį iki 20%
Padidinti atsinaujinančių

išteklių dalį iki 20%
100%

Sumažinti energijos
vartojimą 20%

-10%
Esama 

tendencija 
2020-iems

-20%

20%

Esama 
tendencija 
2020-iems

Esama 
tendencija 
2020-iems

Naudokimės skaičiuokle ...
Siekiant šio politinio uždavinio 

galėtume virtualiai 
paskirstyti nuo 2010 m. tokį
20 % pirminės energijos 
sumažinimo uždavinį
kiekvienam energijos 
vartotojui. 

Tai galėtų būti asmuo, namo, 
buto ar automobilio  
savininkas, administracinį
pastatą turinti institucija 
(pvz., kuri nors už šio 
uždavinio įgyvendinimą
Lietuvoje atsakinga 
ministerija).

Kiekvienas jų atsakingai 
siekiant tikslo galėtų
pasinaudoti paveiksle 
parodyta skaičiuokle. 
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Kasmetinė
!

VMR VGTU 
PEK

Renovacijos greitis turi būti ~dvigubai  didesnis nei naujose statybose buvo  geriausiais m
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Energinio efektyvumo direktyvos
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Dėl pastatų energinio 
naudingumo 2010/31/ES

Dėl energijos vartojimo 
efektyvumo 2012/27/ES

Dalykas, taikymo sritis, terminų apibrėžtys
Energinio naudingumo 
reikalavimų nustatymas*

Energijos vartojimo 
efektyvumas

Nuostatos pastatų grupėms ir 
sistemoms*

Duomenys ir informacija apie 
vartojimą *

Energinio naudingumo 
sertifikatai*

Energijos tiekimo 
efektyvumas

Sistemų tikrinimas* Horizontaliosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos, priedai

*(vmr)

Didelė problema – darnus  Energetikos, Aplinkos ir Ūkio ministerijų
darbas!

arba
Lietuvos plačiausia gatvė – Gedimino prospektas ☺

Esminiai akcentai pastatų energinio 
efektyvumo/naudingumo direktyvoje -1:
• Ji įpareigoja nustatyti sąnaudų atžvilgiu optimalaus lygio minimalius 

energinio naudingumo reikalavimus naujiems  ir  esamiems  pastatams
bei pastato dalims. Šiuose reikalavimuose atsižvelgiama į bendras patalpų
mikroklimato sąlygas siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių, kaip 
antai netinkamas vėdinimas, taip pat į vietos ypatybes ir numatytą
paskirtį bei pastato amžių.  Šie reikalavimai turi būti taikomi nuo 2013 m. 
sausio 9 d. pastatams, kuriuose įsikūrusios valdžios institucijos, o nuo 
2013 m. liepos 9 d. kitiems pastatams. 

• Prieš pradedant naujų pastatų statybą, taigi projektuojant būtina 
apsvarstyti alternatyvių apsirūpinimo energija sistemų pagrindimą ir į jį
turi būti atsižvelgta. Tų alternatyvių sistemų analizę reikia įforminti 
dokumentais, su kuriais būtų galima susipažinti patikrinimo tikslais. Taigi ji 
turi būti projektavimo dokumentuose.

• Kapitališkai renovuojant esamus pastatus jų energinį naudingumą būtina 
pagerinti taip, kad atitiktų nustatytus minimalius energinio naudingumo 
reikalavimus, kiek tai įmanoma techniniu, funkciniu ir ekonominiu 
požiūriu. 
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Problemos (tik energ.) – AEI, mikroklimatas (vėdinimas), alteranatyvos 
projektuojant 
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• Siekiant optimizuoti techninių pastato sistemų energijos vartojimą ŠN 
nustato esamuose pastatuose įrengtų techninių pastato sistemų
bendro energinio naudingumo, jų tinkamo įrengimo ir tinkamų jų
parametrų bei nustatymų parinkimo, kontrolės sistemos reikalavimus. 
Reikėtų skatinti aktyvių valdymo sistemų, pvz., automatinio veikimo, 
kontrolės ir stebėsenos sistemų įrengimą. 

• Išskirtinio dėmesio ir pastangų nusipelno taip pavadinti „beveik nulinės 
energijos pastatai“ arba „energijos beveik nevartojantys pastatai“. Juose 
energijos sunaudojimas labai mažas, o didžiąją sunaudojamos energijos 
dalį sudaro AI energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą AI 
energiją. Po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijų nauji  
pastatai turi būti energijos beveik nevartojantys pastatai. Ne vėliau kaip 
2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų energijos beveik 
nevartojantys pastatai.

• Iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir po to kas trejus metus Komisija paskelbia 
ataskaitą apie šalyse padarytą pažangą didinant tokių pastatų skaičių. 
Taigi ir šalys tokias ataskaitas rengia. 

• Tobulinamas ir diegiamas energinio naudingumo sertifikavimas ir 
sistemų tikrinimas.
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Esminiai akcentai pastatų energinio 
efektyvumo/naudingumo direktyvoje -2:

Problemos (tik energ.) – esamų techninių sistemų reglamentavimas ir būsena / 
inventorizacija

sertifikatai “nesidomi” faktiniu vartojimu 
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STRUCTUM, 2012 ruduo, 43 p.
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• Ši Direktyva skiria dėmesį visai energinei grandinei – nuo galutinio 
vartotojo iki generavimo. Energijos tiekimo bendrovės įpareigojamos ne 
mažiau kaip 1,5% kasmet sumažinti energijos pardavimus galutiniams 
vartotojams – pramonei, paslaugoms, namų ūkiams. To jos siekia ne bet 
kaip, o teikdamos techninę pagalbą šiems vartotojams. 

• Nustatoma 3% kasmetinė renovacijos norma viešiesiems pastatams, 
„kurie priklauso ar jais naudojasi centrinė valdžia". Ta renovacija 
suprantama ne kaip ištaigingas remontas, bet ženklus energijos vartojimo 
efektyvumo pagerėjimas, kurį galima pasitikrinti pateiktoje skaičiuoklėje. 

• Kiekviena šalis parengia veiksmų planą visam pastatų sektoriui
(paslaugų, viešųjų ir privačių namų ūkių) energijos vartojimo efektyvumui 
pagerinti iki 2050. 

• Akcentuojama vartotojų teisė žinoti, kiek energijos jie suvartoja, todėl 
suformuluoti reikalavimai moderniai apskaitai ir sąskaitoms. 
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Esminiai akcentai energijos vartojimo
efektyvumo direktyvoje -1:

CŠT ir priežiūros  įm. pasirengti techninei pagalbai, pvz., sistemų
inventorizacijai
Laiku įvertinti į(si)pareigojimų mastą ir suplanuoti dėl “3%”
Dalykiškas ŪM, AM, EM bendradarbiavimas  rengiant planą “visam pastatų
sektoriui”

Esminiai akcentai energijos vartojimo
efektyvumo direktyvoje -2:

• Direktyva apima papildomas priemones dėl energijos vartojimo 
audito ir energijos poreikių valdymo didelėms įmonėms, 
viešuosius pirkimus, sąnaudų ir naudos analizę diegiant bendrą
šilumos ir elektros energijos gamybą – kogeneraciją.

• 2013 metų balandžiui šalys turėtų pateikti savo nacionalines 
vartojimo efektyvumo programas ir apskaičiuoti, kokių tikslų jos 
pasieks. Europos Komisija tuomet juos įvertins.

• Jei šių energijos taupymo planų analizė parodys, kad ES nepavyks 
pasiekti 20% energijos sutaupymo tikslo, bus numatomos 
papildomos privalomos priemonės, užpildančios šią spragą. Jei 
šalys netaikys papildomų priemonių ir vis dar nebus tikslus 
atitinkančiame kelyje, tai Europos Komisija  pasiūlys privalomus 
tikslus. 

• Sutaupyti kiekiai bus skaičiuojami nuo 2014 metų, o 2016 metais 
direktyva bus persvarstoma.
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http://www.epbd-ca.eu/country-information
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KTU
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Dr. Kęstutis Buinevičius

Direktyva 2010/75/ES  dėl 
pramoninių išmetamų teršalų

(taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės)
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2007 m. Europos Sąjungos Taryba inicijavo naujos TIPK (Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės) direktyvos parengimą, kuri pakeistų eilę dabar 
galiojančių direktyvinių dokumentų, tame tarpe ir direktyvą 2001/80/EC, 
reglamentuojančią teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas. TIPK 
direktyvoje numatoma dabar galiojančias teršalų koncentracijų normas pakeisti į
griežtesnes, atitinkančias geriausių prieinamų gamybos būdų galimybes. 
Naujieji reikalavimai įsigalios  nuo 2016 metų sausio 1 d. 

DDĮ (dideliu deginančiu įrenginiu) laikomi įrenginiai, kurių bendra nominali 
šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 50 MW, nepriklausomai nuo 
naudojamos kuro rūšies.

Direktyva 2010/75/ES  dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės)

Jungimo taisyklės
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50 MW 
vandens 
šildymo 
katilas 

15 MW 
VŠK 

 

Degimo 
dujos 

50 MW 
vandens 
šildymo 
katilas 

Apskaičiuojant kurą deginančių įrenginių junginio bendrą nominalią šiluminę
galią neatsižvelgiama į atskirus kurą deginančius įrenginius, kurių nominali 
šiluminė galia yra mažesnė kaip 15 MW. 
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SO2 emisijų normatyvaiPagal DKDI normų 1,2,3,4,5,6 priedų A dalyse pateiktas RV
Nominalus 

šiluminis 
našumas, 

MW

Biomasė Durpės
Skystasis
kuras

Dujos

SO2 (DKDĮ taisyklės nuo 2008.01.01), mg/Nm3

50-100 2000 2000 1700 35
100-300 2000→1200 2000→1200 1700 35
300-500 1200→400 1200→400 1700 →400 35
>500 400 400 400 35

SO2 (Naujoji IPPC direktyva nuo 2016.01.01), mg/Nm3

50-100 200 300 350 35
100-300 200 300 250 35
300-500 200 200 200 35
>500 200 200 200 35

SO2 įrenginiams statytiems po 2016.01.01, mg/Nm3

50-100 200 300 350 35
100-300 200 300 (250 FB) 200 35
300-500 150 150 (200 FB) 150 35
>500 150 150 (200 FB) 150 35
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NOX emisijų normatyvai

Pagal DKDI normų 1,2,3,4,5,6 priedų A dalyse pateiktas RV
Nominalus 
šiluminis 

našumas, MW
Biomasė Durpės

Skystasis 
kuras

Dujos

NOx (DKDĮ taisyklės nuo 2008.01.01), mg/Nm3

50-100 600 600 450 300
100-300 600 600 450 300
300-500 600 600 450 300
>500 500 500 400 200

NOx (Naujoji IPPC direktyva nuo 2016.01.01), mg/Nm3

50-100 300 300 450 100
100-300 250 250 200 100
300-500 200 200 150 100
>500 200 200 150 100

NOx įrenginiams statytiems po 2016.01.01, mg/Nm3

50-100 250 250 300 100
100-300 200 200 150 100
300-500 150 150 100 100
>500 150 150 100 100
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CO emisijų normatyvai

Pagal DKDI normų 1,2,3,4,5,6 priedų A dalyse pateiktas RV
Nominalus 
šiluminis 

našumas, MW
Biomasė Durpės

Skystasis 
kuras

Dujos

CO (DKDĮ taisyklės nuo 2008.01.01), mg/Nm3

50-100 700 700 400 300
100-300 500 500 400 300
300-500 500 500 400 300
>500 300 300 300 200

CO (Naujoji IPPC direktyva nuo 2016.01.01), mg/Nm3

50-100 - - - 100
100-300 - - - 100
300-500 - - - 100
>500 - - - 100

CO įrenginiams statytiems po 2016.01.01, mg/Nm3

50-100 - - - 100
100-300 - - - 100
300-500 - - - 100
>500 - - - 100
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KD emisijų normatyvaiPagal DKDI normų 1,2,3,4,5,6 priedų A dalyse pateiktas RV
Nominalus 
šiluminis 

našumas, MW
Biomasė Durpės

Skystasis 
kuras

Dujos

KD (DKDĮ taisyklės nuo 2008.01.01), mg/Nm3

50-100 100 100 50 5
100-300 100 100 50 5
300-500 100 100 50 5
>500 50 50 50 5

KD (Naujoji IPPC direktyva nuo 2016.01.01), mg/Nm3

50-100 30 30 30 5
100-300 20 20 25 5
300-500 20 20 20 5
>500 20 20 20 5

KD įrenginiams statytiems po 2016.01.01, mg/Nm3

50-100 20 20 20 5
100-300 20 20 20 5
300-500 20 20 10 5
>500 20 20 10 5
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Naujosios TIPK direktyvos reikalavimai teršalų koncentracijoms yra žymiai 
griežtesni už šiuo metu galiojančias normas:

SO2 – griežtėja 2 – 5 kartus (išskyrus gamtines dujas);

NOx – griežtėja 2 – 3 kartus didesniems įrenginiams;

CO – gamtinėms dujoms griežtėja 2 -3 kartus; 

KD – griežtėja 2 – 5 kartus ( išskyrus gamtines dujas).
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Pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas

1.Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. valstybės 
narės gali parengti ir įgyvendinti pereinamojo laikotarpio nacionalinį
planą, taikomą įrenginiams, kuriems pirmasis leidimas buvo išduotas 
anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos 
buvo pateikę išsamų prašymą dėl leidimo išdavimo, jeigu įrenginys 
pradėjo veikti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d. Planas taikomas 
vienos ar kelių rūšių tokiems teršalams: azoto oksidams, sieros dioksidui ir 
dulkėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio, kuriam 
taikomas planas. 
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2016 m. ribos apskaičiuojamos remiantis Direktyva 2001/80/EB 

2019 m. ir 2020 m. ribos apskaičiuojamos remiantis 2010/75/ES direktyva

2017 m. ir 2018 m. ribos apskaičiuojamos numatant linijinį ribų mažėjimą nuo 2016 
m. iki 2019 m.

194

33 straipsnis . Ribotos eksploatavimo trukmės išimtis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. kurą deginantiems 
įrenginiams gali būti leidžiama nesilaikyti 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų išmetamų teršalų ribinių verčių ir 31 straipsnyje nurodytų
nusierinimo laipsnių; taip pat gali būti leidžiama jų neįtraukti į 32 
straipsnyje nurodytus pereinamojo laikotarpio nacionalinius planus, 
jei įvykdytos šios sąlygos:

• kurą deginantį įrenginį eksploatuojantis ūkio subjektas ne vėliau kaip 
2014 m. sausio 1 d. raštu deklaravo, kad įsipareigoja neeksploatuoti 
įrenginio daugiau kaip 17 500 eksploatavimo valandų nuo 2016 01 
01  iki 2023 12 31 ;
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35 straipsnis
Centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. kurą deginančiam įrenginiui gali būti 
leista netaikyti reikalavimo laikytis 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų išmetamų teršalų ribinių verčių ir 31 straipsnyje 
nurodytų nusierinimo laipsnių, jei laikomasi šių sąlygų:

• kurą deginančio įrenginio bendra nominali šiluminė galia neviršija 

200 MW;

• pirmas leidimas įrenginiui buvo išduotas anksčiau nei 2002 m. 

lapkričio 27 d. arba pradėjo veikti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 

27 d.;
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35 straipsnis
Centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai

• bent 50 % įrenginyje pagaminto naudingos šilumos kiekio 

(taikant slenkantį penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba 

karšto vandens pavidalu į viešą centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklą; 

• iki 2022 m. gruodžio 31 d. bent išlaikomos išmetamų sieros 

dioksido, azoto oksidų ir dulkių ribinės vertės, nustatytos kurą

deginančio įrenginio leidime, taikomame 2015 m. gruodžio 31 

d., laikantis visų pirma Direktyvose 2001/80/EB ir 2008/1/EB 

nustatytų reikalavimų. 
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Bendras investicijų poreikis   direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimui      1980 
MLt

Bendras investicijų poreikis NOx emisijų mažinimui         1106 MLt
Investicijos SO2 mažinimui
Priimta, kad degimo produktų nusierinimo įrenginiai būtų
reikalingi  30 proc. įrenginių, kurių galia 1748 MW
Santykinė investicija                                                    0,35 MLt/MW
Bendras investicijų poreikis   SO2 emisijų mažinimui            612 MLt
Investicijos kietųjų dalelių filtrams
Priimta, kad kietųjų dalelių filtravimo įrenginiai būtų
reikalingi  30 proc. įrenginių, kurių galia 1748 MW
Santykinė investicija                                                    0,15 MLt/MW
Bendras investicijų poreikis  KD emisijų mažinimui             262 MLt
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Buvo įvertintos ir investicijų sumažinimo galimybės:

• Daliai DDĮ galimas direktyvos įsigaliojimo atidėjimas iki 2023 metų
(pagal išimties taisyklę, įrenginiams iki 200 MW);

• per laikotarpį iki 2020-2023 metų gal būt bus įdiegta biokuro deginimo 
įrenginių, kurių suminė galia 400 MW ir jie pakeis dalį dabar naudojamų
įrenginių;

• racionalizavus DDĮ galias : pertekliniai įrenginiai bus užkonservuojami, 
išjungiant iš DDĮ, paliekant tik tokią galią, kuri atitinka maksimalų galios 
poreikį ir dar 50% nuo maksimalios galios, šilumos tiekimo rezervo 
užtikrinimui.
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Įvertinant galios
rezervą

200

Investicijų poreikio skaičiavimas įvertinant DDĮ galių
optimizavimą 2011-2022

• DDĮ galia (situacija 2009-2010 m.)        5465 MW

• faktinis maksimalios galios poreikis        2267 MW

• galios rezervas 50%  maks.poreikio       1133 MW

• biokuro įrenginių galia                            400 MW

• DDĮ galia, kuriai reikia aplinkosauginių

investicijų 3000 MW
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Investicijų poreikis optimizavus DDĮ galias:

- NOx mažinimo pirminėms priemonėms       330 MLt

- NOx mažinimo antrinėms priemonėms        120 MLt

- suma NOx mažinimui 450 MLt

- dūmų valymui nuo SO2 (40% DDĮ)           600 MLt

- dūmų valymui nuo kietųjų dalelių

(40% DDĮ)                                                 300 MLt

Iš viso                                                      1350 MLt

Metai 2011-
2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investicijų
poreikisM
Lt

400 140 140 140 140 140 150 100
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Investicijų direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimui 
preliminarus paskirstymas optimizavus katilinių galią ir 

įrenginių skaičių.
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17 December 2012
ES ATL sistemos pokyčiai 

2013-2020 m. 203

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

ES ATL sistemos pokyčiai 2013 -
2020 m.  

Jolanta Žaltkauskienė, Energetikos skyriaus projektų vadovė

Turinys
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1. Trumpa CO2 rinkos apžvalga pasitinkant III 
prekybos laikotarpį:

1.1. ATL mažinimo rinkoje priemonės (6)

1.2. ATL aukcionai

1.3. ES ATL paskirstymas 2013 – 2020 m.

2. ATL paskirstymas Lietuvos šilumos 
gamintojams ir pramonei (10 a str.)

3. ATL Lietuvos elektros gamintojams (10 c str. 
"išlyga")
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Mln. t 2008 2009 2010 2011 VISO

Pasiūla: paskirstyti ATL ir tarptautiniai kreditai 2076 2105 2204 2336 8720

Paklausa: įvertintos emisijos 2100 1860 1919 1886 7765

Bendras taršos leidimų perteklius -24 244 285 450 955

1.1. ATL mažinimo rinkoje 
priemonės
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Priemonė Poveikis pasiūlai 
arba paklausai

Įgyvendinimo 
laikas

Poveikis 
tikslams po 
2020 m. 

Poveikis 
nemokamam ATL 
paskirstymui

1. ES ŠESD mažinimo tikslo 
padidinimas iki 30%

Pasiūla Priklausomai nuo 
mechanizmo

Priklausomai 
nuo 
mechanizmo

Priklausomai nuo 
mechanizmo

2. Tam tikro ATL kiekio 
grąžinimas (iš aukcionui 
skirtų ATL)

Pasiūla Palyginti greitai Nėra Nėra

3. Linijinio koeficiento 
pataisa

Pasiūla Ilgai Yra Yra

4. ATL sistemos išplėtimas Paklausa Ilgai Priklausomai 
nuo schemos

Nėra

5. Tarptautinių kreditų
naudojimo apribojimas

Pasiūla Ilgai Nėra Nėra

6. ATL kainos reguliavimas 
(kaino "grindys" ir aukciono 
ATL rezervas)

Pasiūla Ilgai Nėra Nėra

99



1.2. ATL aukcionai
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Aukcionų
perskirstymas 

("back-loading"):

900 mln. ATL

2013-15 m. => 2019-
20 m.

 

 Aukcione  

parduodami                                                   

               ATL                                                  VN (LIETUVA) 

Lėšos į KKS programą 

 

Lietuvai 

skirtas ATL 

kiekis 

aukcione  

2,8 mln. 

ATL 

Elektros gamintojai 

VN 

VN 

VN VN 

VN 

1.3. ES ATL paskirstymas 2013 –
2020 m.
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Metai (mln. 
t CO2e)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-
2020

Aukcionai 1116 1104 1092 1080 1067 1055 1043 1031 55%

Nemokamai 
paskirstomi 
ATL

862 837 813 789 765 741 717 693 40%

NĮR 104 102 100 98 96 95 93 91 5%

VISO 2082 2044 2005 1967 1929 1891 1852 1814 100%

Bendras 2013 – 2020 m. ATL kiekis ES ~ 15,585 mlrd. 
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2. ATL paskirstymas šilumos 
gamintojams ir pramonei (10 a str.)
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VISO nemokamų ATL 2013 – 2020 m.: 
49.810.269 (bus koreguojama, ne anksčiau kaip 2013 m. vasario 28 d.)

Nauji įrenginiai:

Pradėję veikti po 2011 m birželio 30 d.

Veiklos vykdytojas kreipiasi per metus nuo įrenginio (ar jo dalies) įprastos eksploatacijos pradžios. Įprastos eksploatacijos pradžia
– tai pirmoji 90 d. laikotarpio diena, kai įrenginys veikia bent 40% pajėgumu.

Pajėgumo padidinimas:

Pajėgumo padidinimas bent 10%, palyginti su pradiniu įrengtuoju pajėgumu. ATL suteikiami tik tai padidinto pajėgumo daliai.

Paraiška dėl ATL iš NĮR turi būti patvirtinta vertintojo.

Principas "pirmas atėjai – pirmas gavai".

2. ATL paskirstymas šilumos 
gamintojams ir pramonei (10 a str.)
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Pajėgumo sumažinimas:

atitinkamai perskaičiuojamas (sumažinamas) 
metinis ATL kiekis, pagal kurį pakoreguojamas ir 
visas likusių metų ATL kiekis.

preliminarus ATL kiekis = Veiklos lygis X Taršos 
rodiklis

Komisijos sprendimas K (2011) 2772:

› Kasmet iki gruodžio 31 d. įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateikia 
visą svarbią informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos 
pokyčius.
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3. ATL elektros gamintojams (10 c 
str. "išlyga")
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VISO 2013 – 2020 m.: 2.853.624 ATL (Komisijos 
sprendimas C(2012) 3237 ).

Nacionalinio plano principai:
1 principas. Investicijos turi tiesiogiai arba netiesiogiai (investicijos į tinklus ir pagalbines paslaugas) padeda ekonomiškai efektyviai 

mažinti ŠESD kiekį.

2 principas. Investicijomis turėtų būti siekiama įsijungti į UCTE.

3 principas. Investicijos neturi iškreipti konkurencijos ir prekybos vidaus rinkoje ir, kiek įmanoma, turėtų būti stiprinama elektros 
energijos vidaus rinkos konkurencija.

4 principas. Investicijos turėtų būti papildomos. Neturi būti investicijų, kurių reikėtų siekiant patenkinti didėjančią elektros energijos 
pasiūlą ir paklausą. 

5 principas. Investicijomis turėtų būti prisidedama prie elektros energijos išteklių derinio ir energijos tiekimo šaltinių įvairinimo ir 
taršos anglies dioksidu intensyvumo mažinimo. 

6 principas. Investicijos turi būti ekonomiškai perspektyvios, kai, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nebebus teikiama 
nemokamų ATL pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį.

3. ATL elektros gamintojams (10 c 
str. "išlyga")
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Nacionaliniame plane patvirtintų investicijų rūšys (viso 37 investicijos):

› A  Infrastruktūros modifikavimas (6 investicijos)

› B  Infrastruktūros modernizavimas (6 inv.)

› C  Švariosios technologijos  (16 inv.)

› D  Energijos išteklių derinio įvairinimas (9 inv.)

› E  Energijos tiekimo šaltinių įvairinimas (0 inv.)

Investicijų suma: 3,3 mlrd. Lt. Nemokamų ATL vertė: 0,178 mlrd. Lt
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Aktualių teisės aktų sąrašas
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Tema Teisės aktas, nuoroda

Bendras ATL 
kiekis

Komisijos sprendimas 2010/634/ES (antrasis sprendimas)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0634:EN:NOT

Aukciono 
reglamentas 
(konsoliduotas)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/docs/draft_consolidated_en.pdf

Harmonizuotos 
ATL paskirstymo 
taisyklės

Komisijos sprendimas 2011/278/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0278:EN:NOT
Komisijos sprendimas 2011/745/ES dėl anglies nutekėjimo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0745:EN:NOT

Išlyga elektros 
gamintojams

Komisijos sprendimas C(2011) 1983
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/docs/c_2011_1983_en.pdf
Komisijos komunikatas 2011/C 99/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC0331(01):EN:NOT

ATL paskirstymas 
Lietuvos elektros 
gamintojams

Komisijos sprendimas C(2012) 3237
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/docs/comm_dec_2012_3237_en.pdf

Tarptautinių
kreditų
apribojimai

Komisijos sprendimas (EB) No 550/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0550:EN:NOT

Stebėsenos ir 
ataskaitų
reglamentas

Komisijos sprendimas (ES) No 601 / 2012
http://ec.europa.eu/clima/news/docs/regulation_mr_en.pdf

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4-
šilumos matavimo prietaisai  (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose 
(~30000).
--- Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų (administratorių, bendrijų pirmininkų) 
veiklos ir atskaitomybės riba.

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema
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Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma 
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos 

šilumos vartotojai

Vilniaus senamiestis (Lietuva)
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50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys, elektra 
ir kt.)

Viso būstų – 1.324.670~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

Daugiabučiai

Kiekis  (vnt.) Plotas (m2)

~ 38 200 ~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio ~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2 
aukštų

(vidutinis pastato plotas 
– mažesnis kaip 

1000 m2)

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato 
plotas – didesnis kaip 1000 m2)

3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas 

yra ~ 3400 m2)

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato 

plotas yra ~ 
4300 m2)

Kiekis (vnt.) ~ 21000 ~ 14 700 ~ 2 500

VISO: ~ 38 200

Plotas (m2) ~ 7 700 000 ~ 34 300 000 ~ 11 300 000

VISO: ~ 53 300 000
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Lietuvos gyvenamojo fondo (daugiabučiai ir individualūs gyvenamieji 
namai) duomenų suvestinė

Naujai pastatyti ir atnaujinti (modernizuoti) 
daugiabučiai gyvenamieji namai mažai vartojantys 

šilumos
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Senos statybos neapšiltinti daugiabučiai 
gyvenamieji namai daug vartojantys šilumos

220
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Susidarė didelis atotrūkis CŠT sektoriuje tarp šilumos 
gamybos/patiekimo iki pastatų įvadų ir šilumos vartojimo 

pastatuose
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Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo 
padėtis Lietuvoje

224
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Atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai 
Vroclave (Lenkija)

Masinė daugiabučių namų renovacija Lenkijoje – pavyzdys 
Lietuvai

Fotografijos iš Sopoto, Gdynios ir Wejherovo miestų
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Šilumos 
suvartojimas 
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 

(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto 
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis 

Lietuvoj
e

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

30,0 ct/kWh 10 x 30,0 = 33,,0000 Lt/m2 3,00 x 60 = 180180,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 kWh0 kWh

30,0 ct/kWh 15 x 30,0 = 44,,5050 Lt/m2 4,50 x 60 = 270270,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 kWh0 kWh

30,0 ct/kWh 25 x 30,0 = 77,,5050Lt/m2 7,50 x 60 = 450450,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 kWh00 kWh

30,0 ct/kWh 35 x 30,0 = 1010,,5050
Lt/m2

10,50 x 60 = 630630,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų
0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų
0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų
1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų
0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2011/2012 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 30,0 ct/kWh su PVM

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtingamtinėės dujoss dujos
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Šilumos 
suvartojimas 
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 

(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto 
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis 

Lietuvoj
e

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

22,0 ct/kWh 10 x 22,0 = 22,,2200 Lt/m2 2,20 x 60 = 132132,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 kWh0 kWh

22,0 ct/kWh 15 x 22,0 = 33,,3030 Lt/m2 3,30 x 60 = 198198,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 kWh0 kWh

22,0 ct/kWh 25 x 22,0 = 55,,5050Lt/m2 5,50 x 60 = 330330,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 kWh00 kWh

22,0 ct/kWh 35 x 22,0 = 77,,7070 Lt/m2 7,70 x 60 = 462462,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų
0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų
0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų
1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų
0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2011/2012 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 22,0 ct/kWh su PVM

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokurasbiokuras

Šilumos 
suvartojimas 
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 

(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto 
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis 

Lietuvoj
e

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

31,0 ct/kWh 10 x 31,0 = 33,,1100 Lt/m2 3,00 x 60 = 186186,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 kWh0 kWh

31,0 ct/kWh 15 x 31,0 = 44,,6565 Lt/m2 4,50 x 60 = 279279,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 kWh0 kWh

31,0 ct/kWh 25 x 31,0 = 77,,7575Lt/m2 7,50 x 60 = 465465,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 kWh00 kWh

31,0 ct/kWh 35 x 31,0 = 1010,,8585
Lt/m2

10,50 x 60 = 651651,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų
0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų
0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų
1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų
0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2012/2013 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 31,0 ct/kWh su PVM

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtingamtinėės dujoss dujos
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Šilumos 
suvartojimas 
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 

(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto 
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis 

Lietuvoj
e

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

21,0 ct/kWh 10 x 21,0 = 22,,2200 Lt/m2 2,20 x 60 = 126126,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 kWh0 kWh

21,0 ct/kWh 15 x 21,0 = 33,,3030 Lt/m2 3,30 x 60 = 189189,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 kWh0 kWh

21,0 ct/kWh 25 x 21,0 = 55,,5050Lt/m2 5,50 x 60 = 315315,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 kWh00 kWh

21,0 ct/kWh 35 x 21,0 = 77,,7070 Lt/m2 7,70 x 60 = 441441,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų
0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų
0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų
1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų
0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokurasbiokuras

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2012/2013 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 21,0 ct/kWh su PVM

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už
šilumą, būtina įgyvendinti du pagrindinius projektus:

1. Pervesti šilumos gamybos šaltinius nuo 
brangaus importuojamo iškastinio kuro
(gamtinių dujų ir naftos produktų) prie daug 
pigesnio vietinio biokuro;

2. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius 
gyvenamuosius namus pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programą;
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Mokėjimai už šilumą III kategorijos name, taikant 
skirtingus scenarijus

DabartinDabartinėė namo bnamo būūklklėė::
~2~25,5,0000 kWh/mkWh/m²²/m/mėėn.n.

Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%;
Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui  ~ 

30 ct/kWh 

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*30,00

= ~~450450 Lt/Lt/but./mbut./mėėnn

DabartinDabartinėė namo bnamo būūklklėė, per, perėėjus jus įį
biokurbiokurąą::

~25~25,,0000 kWh/mkWh/m²²/m/mėėnn..
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui  ~ 
22 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*22,00

= ~~330330 Lt/Lt/but./mbut./mėėnn

PerPerėėjus jus įį biokurbiokurąą ir atnaujinus  ir atnaujinus  
namnamąą::

~10~10,,0000 kWh/mkWh/m²²/m/mėėn.n.
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui  ~ 
22 ct/kWh 

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 10,00*60*22,00 =

~~132132 Lt/Lt/but./mbut./mėėnn

Žemės ūkis; 1%

Smulkioji 
prekyba; 4%

Gyvenamasis 
sektorius; 5%

Pramonės 
sektorius; 10%

Trąšų gamyba; 
37%

Šilumos ir 
elektros 

gamyba; 43%

Gyventojai
72,4%

Biudžetinės 
organizacijos

12,7%

Verslo/pramonės 
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Pramonė
s įmonės
33,0%

Gyventoj
ai

28,0%

Kiti 
vartotojai
37,0%

Žemės 
ūkis
2,0%

Šilumos sektorius

Dujų sektorius

Elektros sektorius

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą (~0,256 lt/kWh) Lietuvoje 

2011 m. siekė

~ 2,5 mlrd.Lt (Viso suvartota~10 TWh t.sk. 
5,3 TWh CŠT)

Gyventojų išlaidos už
Elektrą (0,46 lt/kWh) Lietuvoje 2011 m. 

siekė

~ 1,155 mlrd.Lt (suvartota~2,6 TWh, Viso 
~9,46 TWh )

Gyventojų išlaidos už
Dujas (~2 lt/m³) Lietuvoje 2011 m. siekė

~0,360 mlrd.Lt (Suvartota gyv. ~180 mln. 
m³ Viso ~3,4 mlrd. m³ )
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Pirminės energijos struktūra 2011 m.
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Energijos srautų diagrama 2011 m., ktne 

AEI srautų diagrama 2011 m., ktne 
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Energija patalpoms šildyti ir karštam vandeniui 

1. „Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Lietuvos savivaldybėse priežastingumo tyrimas“, 
rengėjai - Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

2. „Dėl atsiskaitymo centralizuotai tiekti karštą vandenį ne šildymo sezono metu“, rengėjai -
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija.

„Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo Lietuvos 
energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas“, rengėjai - VšĮ „Efektyvios energetikos 
centras")

3. Leidinys „Lietuvos energetika 2011“, rengėjas – Lietuvos energetikos institutas

4. „Teisingiausia priemonė renovacijai - paskata (pastatų modernizavimo galimybių
išplėtimas)“, rengėjas - prof. V. Stankevičius.

5. „Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas“, rengėjas - UAB 
"Termotechnika", vadovas doc. K.Buinevičius.

6. Sukurtas ir transliuotas nacionalinės aprėpties TV kanalu autorinių – informacinių
reportažų ciklas apie biokuro panaudojimo galimybes šilumos ir elektros gamybai 
centralizuotame šilumos sektoriuje bei efektyvų šilumos vartojimą daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose, rengėjas – VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.

2012 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu 
atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai ir analitinės 

konsultacinės pažymos, apžvalgos:
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Iki 2012 m. sausio mėn. 1 d. buvo apmokyta 720 šilumos tiekimo įmonių darbuotojų. Iš viso pagal projektą
buvo planuota apmokyti 712 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus – aukščiausio ir vidurinio lygio įmonių vadovus, 
personalo vadovus, inžinierius, šilumos tiekimo vadybininkus, kitus įmonių darbuotojus. 

LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

Projekto vykdytojas: Projekto vykdytojas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Projekto trukmProjekto trukmėė: : 2009 m. balandžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Projekto vertProjekto vertėė: : 2 612 771 Lt

I. Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse“
2009 m. balandžio mėn. gauta ES parama pagal 2007 – 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmonėse“. 

Projekto partneriai yra aštuonios šilumos tiekimo įmonės - asociacijos narės – UAB 
„Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“, UAB „Litesko“, AB „Klaipėdos energija“, AB 
„Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, 
UAB „E energija“ ir UAB Mažeikių šilumos tinklai.

LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

I. Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo 
įmonėse“

1. Energetikos mokymai – apmokyti 381, (planuota -
381);

2. Vadybos mokymai – apmokyti 339 dalyviai, (planuota 
331).

• Žmogiškųjų išteklių valdymas;

• Vidinė ir išorinė komunikacija 

• Klientų aptarnavimas ir globa

• Lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymas

• Finansų valdymas

• Įmonės įvaizdžio formavimas ir kt.
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243

II. Tarptautinis projektas „BIO-HEAT“ “Greitai augančių
energetinių augalų (GAEA) naudojimo skatinimas Rytų
Europos centralizuoto šildymo sistemose” pagal ES 

programą “Intelligent Energy Europe (IEE)”

BIOAZUL

TTZ

UPT

CZ-BIOM

SK-BIOM

SITR

LITBIOMA                      
LDHA

SDDE

BIOAZULBIOAZUL

TTZTTZ

UPTUPT

CZ-BIOMCZ-BIOM

SK-BIOMSK-BIOM

SITRSITR

LITBIOMA                      
LDHA

LITBIOMA                      
LDHA

SDDESDDE

Projekto pradžia: 2010 m. rugsėjo 1 d.
Projekto pabaiga: 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto partneriai ir pagrindiniai tikslai

• skleisti Rytų Europoje turimas žinias, 
patirtį apie GAEA kaip energijos 
šaltinį CŠT sistemose taikant 
mokslinių tyrimų (M&T) rezultatus; 

•skatinti GAEA panaudojimo plėtrą, 
informuojant energijos sektoriaus 
dalyvius apie jo privalumus palyginti 
su iškastiniu kuru. Sukurti visoje Rytų
Europoje vietinę žemės ūkio vertę, 
pagrįstą AEI;

•sujungti visus rinkos dalyvius 
internetiniu ryšiu, užtikrinant ilgalaikį
priėjimą prie informacijos apie 
projekto eigą ir pasiektus rezultatus. 
Kaip tvaraus vystymosi pavyzdį
inicijuoti GAEA panaudojimą CŠT 
sistemose net ir trečiosioms rinkos 
šalims;

• organizuoti praktinius seminarus, 
kuriuose turėtų sudalyvauti per 3 200 
dalyvių (vykdant visą projektą
skirtingose šalyse). 

2011 m. gruodžio 6 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos biomasės 
energetikos asociacija „LITBIOMA“ organizavo seminarą “Biomasės 
panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.

Seminaro dalyviai apžiūrėjo, Baltijos šalyse vieną didžiausių biokuro 
katilą, esantį UAB „Vilniaus energija“ valdomoje Vilniaus
antrojoje termofikacinėje elektrinėje (VE-2)

Seminaro dalyviai apžiūrėjo naujuosius biokuro 
katilus UAB "Vilniaus energija" 
valdomoje Naujosios Vilnios katilinėje

118



2012 m. vasario 15 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos biomasės 
energetikos asociacija „LITBIOMA“ Klaipėdoje organizavo seminarą Nr.2 

“Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.

Seminaro dalyviai AB “Klaipėdos energija” konferencijų salėje

Geoterminės jėgainės techninio ūkio apžiūra

Seminaro dalyviai naujai statomos termofikacinės jėgainės Klaipėdoje, statybvietės aikštelėje
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III. 2008 m. Lietuvos energetikos institutas teikė paraišką tarptautinės organizacijos 
Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4Cities“ pagal ES paramos programą
„Pažangi energetika Europai“.

Projektas vykdomas 2010-2012 metais, trukmė – 30 mėnesių
Ecoheat4Cities projekto tikslas - gerinti CŠVT priimtinumą

vartotojams sukuriant laisvanorišką ekologinio ženklinimo schemą, 
kurioje parodomas energinis efektyvumas, CO2 emisijos ir atsinau-
jinančių išteklių naudojimas. Pateikiant šią informaciją vietos 
politikams, piliečiams ir potencialiems investuotojams šis projektas 
padės pasirinkti energetiškai efektyvius ir atsinaujinančiais energijos 
ištekliais pagrįstus apsirūpinimo šiluma sprendimus.

Ženklinimo schema kuriama skatinant šilumos ir vėsumos 
tiekimo bendroves populiarinti savo paslaugas žiūrint iš pirminių
energijos išteklių perspektyvos. Europos vartotojai, įskaitant privatų ir 
viešą sektorius tokiu būdu galės lengvai nustatyti centralizuoto 
šilumos tiekimo ir centralizuoto vėsinimo aplinkosauginį naudingumą. 

Ženklinimo kriterijai bus nustatyti taip, kad CŠVT būtų
galima lengvai palyginti su kitais šildymo ir vėsinimo metodais, kaip ir 
šiuo metu taikomose ir būsimose energinio efektyvumo ir “žaliojo”
žymėjimo schemose.

247
EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektas pradėtas 2010 m. vasario mėn., o baigiamas 

2012 m.  rugpjūčio mėn.
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• Pranešimai spaudai. Spaudos monitoringas
• Metinių LŠTA įmonių techninių-ekonominių rodiklių analizė ir 

publikavimas

• Žurnalo 
“Šiluminė

technika” leidykla

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla

Šios organizacijos, kurių nariais yra asociacija nuolat siunčia naujausią informaciją apie ES teisės aktų
rengimą, įgyvendinimą, aktualijas Europos šilumos ūkyje. Asociacija gautą informaciją platina 

elektroniniu  paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms 
organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

Konstruktyvus bendravimas toliau buvo palaikomas su tarptautine centralizuoto šilumos 
tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos 
asociacija Euroheat & Power beiEuropos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų

Federacijos, EFIEES

249

2012 m. sausio 9 d. LŠTA vyko pasitarimas „Kietojo biokuro apskaitos 
energijos gamybos šaltiniuose taisyklių“ projektui aptarti
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• 2012 m. sausio 20 d. vyko LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos 
ūkio aktualių klausimų aptarimas“

Konferencijoje dalyvavo apie 70 dalyvių: šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai iš LR Seimo, LR 
Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų
valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, mokslo įstaigų ir giminingų asociacijų ir konsultacinių
bendrovių.

2012 m. sausio 27 d. oficialiai baigta Šiaulių pietinės katilinės ūlos 
rekonstrukcija įrengiant kondensacinį ekonomaizerį

Iš kairės: Virginijus Ramanauskas (UAB “Enerstena” gen. direktorius), Justinas Sartauskas (Šiaulių miesto meras), 
Česlovas Kasputis (AB “Šiaulių energija” gen. Direktorius”)
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2012 m. vasario 23 d. AB „Kauno energija“ organizuotas atlikto darbo 
„Centralizuotai tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimo 

taisyklių“ aptarimas

2012 m. kovo 20 d. konferencija Radviliškyje 
„BIOKURO PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBOJE: PLĖTRA 

IR GALIMOS KLIŪTYS“

VIETINIS BIOKURAS – PIGIOS ŠILUMOS IR ELEKTROS 
GARANTAS
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2012 m. gegužės 18 d. 
ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ

2012 m. liepos 19 d. 
ŠIAULIUOSE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ
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Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos 
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power 2012 m. Euroheat & Power 2012 m. 

balandbalandžžio 26io 26--27 d., Kopenhagoje 27 d., Kopenhagoje surengė metinę konferenciją
"Teaming up for renewable district heating and cooling"

Šiame veiksmų plane detaliai išnagrinėta numatoma didelė CŠT plėtra dabartinėse 27 ES 
valstybėse narėse iki 2050 m. Numatoma, kad CŠ tiekimas iki 2030 m. išaugs iki 2,1 karto ir apie 

3,3 karto iki 2050 m. 

Parengta studija:
„EUROPOS ŠILUMOS VEIKSMŲ PLANAS“

(angl. „Heat Roadmap Europe“) 
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Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Sonderborgo mieste (Danija), 
kur buvo pristatytas projektas "Projec-Zero“, 

t.y. iki 2029 metų bus visiškai atsisakyta naudoti iškastinį kurą, o energijai gaminti 
bus naudojami tik atsinaujinantys gamtos ištekliai.

Miestai be kaminMiestai be kaminųų (Centralizuotas (Centralizuotas ššilumos tiekimas)ilumos tiekimas)

Stokholmas (Švedija)

126



Praha,(Čekija)

Miestai be kaminMiestai be kaminųų (Centralizuotas (Centralizuotas ššilumos tiekimas)ilumos tiekimas)

Anglijos miestas, individualus 
šildymas
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Vilniaus miestas (individualus šildymas)
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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI LYGINANT SU INDVIDUALIU ŠILDYMU 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KWH MAŽESNĘ KAINĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI, 
LYGINAT SU DECENTRALIZUOTAI GAMINAMA ŠILUMA

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima naudoti daug pigesnį žemarūšį kurą (biomasę, 
pramonės medienos atliekas), ko negalima naudoti miestų daugiabučių individualaus 
šildymo atveju;

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima įrengti kondensacinius įrenginius, kurie panaudoja 
kure išgarinamą drėgmės šilumą. Individualaus šildymo atveju ši šiluma prarandama su 
dūmais per kaminą; (Tuo atveju, kai naudojamos gamtinės dujos, kondensacinius katilus 
galima įrengti ir individualaus šildymo sistemose.)

• Centralizuotos šilumos gamybos šaltiniuose katilai gali dirbti optimaliu režimu, taip 
išvengiant papildomu kuro sąnaudų dėl neefektyvaus veikimo;

• Šilumos gamybos šaltiniuose šilumą galima gaminti kogeneraciniu būdu (gaminama šiluma 
ir elektra kartu). Individualiuose šilumos šaltiniuose yra sudėtinga suderinti kogeneraciją
su elektros ir šilumos poreikiais. Paprastai tokie šaltiniai turi būti prijungti prie elektros 
tinklo, kuris atlieka elektros poreikių ir gamybos balansavimą.

• To paties kuro kiekio pristatymas į dideles katilines kainuoja pigiau, negu į palyginti mažus 
decentralizuotos šilumos gamybos šaltinius. (Tai atspindi dujų kainų skirtumas dideliems ir 
mažiems (buitiniams) vartotojams, o taip pat medienos kainos).

• Investicijos tos pačios šilumos gamybos galios įrengimui mažuose individualiuose 
šaltiniuose keleriopai didesnės, negu didelės galios centralizuoto šildymo šaltiniuose.

• Šilumos tinklai leidžia naudingai panaudoti atliekinę elektros gamybos šiluminėse 
jėgainėse ir pramonės procesų šilumą, kuri kitu atveju būtų išmetama į aplinką.
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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 
PRIVALUMAI VALSTYBEI BEI MIESTAMS

1.Taikant centralizuotą šilumos tiekimą taupomi pirminės energijos ištekliai, panaudojami
tokie jų resursai, kurie, kaip biokuras, geoterminė ar atliekinė įmonių šiluma kitais 
atvejais liktų neišnaudoti.

2. Termofikacinėse elektrinėse, gaminant elektrą ir šilumą kartu, daug efektyviau panaudojamas 
kuras ir santykinai mažiau išmetama NOx,  CO2  ir kitų toksinių teršalų.

3. Centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas padeda saugoti aplinką, mažina visuotinio 
atšilimo pavojų, nes centralizuotai gaminamos šilumos šaltinių teršalus daug lengviau 
kontroliuoti nei iš individualių šilumos šaltinių. Juos galima efektyviai pašalinti iš degimo 
produktų.

4. Galima efektyviau panaudoti šilumos gamybos įrenginius, reikalinga mažiau eksploatuojančio 
personalo.

5. Galima efektyviai panaudoti žemarūšį kurą, komunalines ir kitas įvairias atliekas.
6. Nelieka decentralizuoto šilumos gamybos šaltinių, nereikia į juos pristatyti kuro, sumažėja 

transporto kiekis ir miesto tarša. 
7. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos yra pakankamai lanksčios ir todėl nesunkiai galima 

keisti jų režimus, atsižvelgiant į aplinkos faktorius. Jomis tiekiama šiluma gali būti 
panaudota šildymui ir vėsinimui.

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 
PRIVALUMAI GYVENTOJAMS

1. Pašalinamas gaisrų pavojus, kuris galimas deginant pastate bet kokį kurą. 
Dujos dar pavojingesnės, nes gali sukelti sprogimą. Net elektrinis šildymas kelia 
potencialaus gaisro pavojų.

2. Gyventojams nereikia rūpintis kuru, nereikia eksploatuoti šildymo įrenginių, 
dėl to nėra jokios patalpų taršos.

3. Pastoviai butuose yra karštas vanduo.

4. Neužimamas naudingas patalpų plotas kuro deginimo Įrenginiais.

5. Pastatuose nereikia skirti ploto katilinėms, todėl jis gali būti naudingai 
panaudotas kitiems reikalams.

6. Mažesnės kapitalinės investicijos į patalpų šildymo įrangą ir žemos 
aptarnavimo sąnaudos.
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CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KWH MAŽESNĘ KAINĄ LEMIANTYS 
VEIKSNIAI, LYGINAT SU DECENTRALIZUOTAI GAMINAMA ŠILUMA

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima naudoti daug pigesnį žemarūšį kurą (biomasę, 
pramonės medienos atliekas), ko negalima naudoti miestų daugiabučių individualaus 
šildymo atveju;

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima įrengti kondensacinius įrenginius, kurie 
panaudoja kure išgarinamą drėgmės šilumą. Individualaus šildymo atveju ši šiluma 
prarandama su dūmais per kaminą; (Tuo atveju, kai naudojamos gamtinės dujos, 
kondensacinius katilus galima įrengti ir individualaus šildymo sistemose.)

• Centralizuotos šilumos gamybos šaltiniuose katilai gali dirbti optimaliu režimu, taip 
išvengiant papildomu kuro sąnaudų dėl neefektyvaus veikimo;

• Šilumos gamybos šaltiniuose šilumą galima gaminti kogeneraciniu būdu (gaminama 
šiluma ir elektra kartu). Individualiuose šilumos šaltiniuose yra sudėtinga suderinti 
kogeneraciją su elektros ir šilumos poreikiais. Paprastai tokie šaltiniai turi būti prijungti 
prie elektros tinklo, kuris atlieka elektros poreikių ir gamybos balansavimą.

• To paties kuro kiekio pristatymas į dideles katilines kainuoja pigiau, negu į palyginti 
mažus decentralizuotos šilumos gamybos šaltinius. (Tai atspindi dujų kainų skirtumas 
dideliems ir mažiems (buitiniams) vartotojams, o taip pat medienos kainos).

• Investicijos tos pačios šilumos gamybos galios įrengimui mažuose individualiuose 
šaltiniuose keleriopai didesnės, negu didelės galios centralizuoto šildymo šaltiniuose.

• Šilumos tinklai leidžia naudingai panaudoti atliekinę elektros gamybos šiluminėse 
jėgainėse ir pramonės procesų šilumą, kuri kitu atveju būtų išmetama į aplinką.

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
svetainėje

www.lsta.lt
270
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ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISINIO REGLAMENTAVIMO IR TAIKYMO PRAKTIKOS 2012 METAIS 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI  
 
Eil. 
Nr. 

2012 m. priimti 
ir/ar 

įgyvendinami 
teisės aktai 

LŠTA pozicija ir veiksmai Pastabos 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai ir įstatymų projektai 
1. Lietuvos 

Respublikos 
šilumos ūkio 
įstatymo 2, 3, 20, 
22, 28, 31, 32 
straipsnių 
pakeitimo ir 
papildymo 
įstatymas Nr XI-
1608 (Žin. 2011, 
Nr. 123-5816) 

2. Lietuvos 
Respublikos 
šilumos ūkio 
įstatymo 20 
straipsnio 
pakeitimo 
įstatymas Nr XI-
2146 (Žin. 2012, 
Nr. 79-4089) 
 
Lietuvos 
Respublikos 
šilumos ūkio 
įstatymo 20 ir 32 
straipsnių 
pakeitimo 

2012 metais buvo toliau keičiamos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr XI-1608 (Žin. 2011, Nr. 123-5816) (toliau – Įstatymas) nuostatos, priimti 
įstatymai Nr XI-2143 ir Nr XI-2146, reglamentuojantys pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. 

Asociacija pritarė Įstatymo ir vėliau 2012 metais sekusių pakeitimų nuostatoms, kadangi sudaromos prielaidos 
šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams pilnai atsakyti už savo veiklos srytį: šilumos tiekėjams už šilumos 
tiekimą iki pastato įvado, o pastatų savininkams (daugiabučių namų Valdytojams) - šilumos vartotojams ir 
prižiūrėtojams už efektyvų šilumos vartojimą pastatuose. 

Įsigaliojus Įstatymų  nuostatoms, Asociacija, teisės aktuose nustatyta tvarka atstovaudama savo narių interesus, 
susiduria su nevienareikšmišku Įstatymo nuostatų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose teisiniu 
vertinimu.  

Asociacija, atstovaudama savo narių interesus, tiek jos nariai teikė pastabas ir pasiūlymus kompetentingoms 
valstybės valdymo institucijoms, rengusioms Įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektus, tačiau į šiais pastabas ir 
pasiūlymus atsižvelgta nebuvo, kaip nebuvo paskelbtas joks gautų pastabų įvertinimo / atmetimo pagrindimas, būtinas 
priimant teisės aktus. 

Asociacija, taip pat daugelį kartų kreipėsi į kompetentingas valstybės valdymo institucijas, priėmusias dalį 
Įstatymą įgyvendinančių teisės aktų arba iki šiol delsiančias priimti kitus, tinkamam Įstatymo įgyvendimimui 
neišvengiamai būtinus teisės aktus - dėl Įstatymo ir kitų susijusių konkrečių teisės aktų taikymo praktikos probleminiais 
klausimais išaiškinimo. Tačiau ir šių paklausimų absoliuti dauguma iki šiol lieka neatsakyta, tuo pažeidžiant tiek 
Viešojo administravimo įstatymo, tiek Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 
reikalavimus. 

Siekiant teisinio aiškumo ir vienareikšmiško Įstatymo nuostatų traktavimo, rengiant ir patvirtinant visus 
Įstatymo įgyvendinimui būtinus teisės aktus bei formuojant aiškią, suprantamą bei įmanomą realiai įgyvendinti teisės 
aktų taikymo praktiką, taip pat užtikrinant saugų ir patikimą šilumos tiekimą bei su tuo susijusius teisėtus vartotojų, kitų 
ūkio subjektų interesus, bei viešajį interesą, Asociacija pareikalavo kuo skubiau pateikti informaciją ir atsakymus 
visais pridedamuose raštuose nurodomais probleminiais klausimais, tame tarpe atkreipiant dėmesį ir į tai, kad: 

1. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias prielaidas, jog lieka neužtikrinta šilumos 
tiekėjui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų apsauga, atstatymas ir veikimas bei jau 

Asociacija raštais 
kreipėsi į: 
LR Energetikos 
ministeriją 
Valstybinę kainų 
ir energetikos 
kontrolės 
komisiją 
LR Aplinkos 
ministeriją 
LR Teisingumo 
ministeriją 
LR Ūkio 
ministeriją 
Valstybinę 
energetikos 
inspekciją  
prie Energetikos 
ministerijos 
Valstybinę 
vartotojų teisių 
apsaugos tarnybą 
Lietuvos vandens 
tiekėjų asociaciją 
Lietuvos 
savivaldybių 
asociaciją 
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įstatymas Nr XI-
2143 (Žin. 2012, 
Nr. 79-4088) 

artimiausioje perspektyvoje dėl to galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos vartotojų aprūpinimui 
šiluma bei karštu vandeniu; 

2. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias prielaidas, kad šilumos tiekėjai bei 
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai objektyviai neteko praktinių galimybių (teisinių, 
organizacinių, finansinių ir kt.) įgyvendinti šiai dienai patvirtintų, prieštaringų teisės aktų paketo nuostatų, už kurių 
nevykdymą numatytas visiškai neadekvačių piniginių baudų skyrimas. 

 

Valstybės 
kontrolę 
Asociacija savo 
poziciją ne kartą 
išdėstė 
informavimo 
priemonėse 

Lietuvos 
Respublikos 
šilumos ūkio 
įstatymas (nauja 
redakcija); EM 
parengtas 
projektas 
pateiktas derinti 
suinteresuotoms 
institucijoms ir 
visuomenei nuo 
2012-10-05 iki 
2012-10-31 
(statusas suteiktas 
2012-10-05 
15:49:52) 

3. 

Lietuvos 
Respublikos 
šilumos 
energetikos 
įstatymas (nauja 
redakcija); 
VKEKK 
parengtas 
projektas 2012-
09-26 
įregistruotas 
Seimo nario S. 
Stomos Nr. XIP-
4803 

Abu Projektai struktūriškai ir tolesnio šilumos ūkio valdymo ir valstybinio reguliavimo požiūriu praktiškai yra 
identiški, skiriasi tik jų dėstymo kalba. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažinusi su Projektais kreipėsi raštais į rengėjus ir 
atkreipia dėmesį, kad Projektų nuostatos: 

1. parengtos neatlikus ir nepateikus šilumos ūkio būklės objektyvaus vertinimo ir esamų problemų 
atsiradimo priežasčių analizės, vadovaujantis subjektyviomis Vyriausybę ir visuomenę klaidinančiomis prielaidomis 
(Ypač EM Projekto pristatymo 7 ir 9 poz.).  

2. parengtos (ypač EM Projektas) vadovaujantis nebegaliojančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančios Tarybos direktyvą 
93/76/EEB“. 

3. parengtos (ypač EM Projektas) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2009/73/EB ir 2009/72/EB 
nuostatų perkėlimui į šilumos sektorių, tačiau šios direktyvos, skirtos elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių 
reguliavimui, nereglamentuoja ir negali reglamentuoti visiškai skirtingos specifikos šilumos ūkio sektoriaus. 

4. nesprendžia esamų (daugumoje perteklinių) šilumos gamybos šaltinių pervedimo į pigesnio biokuro 
naudojimą klausimai, tačiau sudaromos prielaidos naujų (mažos galios) šilumos gamybos šaltinių atsiradimui. Tokiu 
būdu, priešingai negu deklaruojama, neginamas viešasis interesas, nes naujieji smulkūs gamintojai, nors ir naudodami 
biokurą galės taikyti šilumos gamybos kainas artimas iš brangaus importuojamo iškastinio kuro (naftos produktų, 
gamtinių dujų ir kitų energetinių išteklių) pagamintos šilumos kainoms, o tai nesumažins šilumos kainų, o tik užtikrins 
investuotojų nepagrįstus viršpelnius.  

5. reglamentuojančios ir skirtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo daugiabučiuose gyvenamuose 
namuose bei jų modernizavimo problemų sprendimui nesuderintos su galiojančia teisine sistema , o siūlomos priemonės 
nesudaro objektyvių prielaidų mažinti buitinių vartotojų sąnaudas šildymui. 

6. reglamentuojančios aprūpinimo šiluma sistemų valdymo pertvarkos principus ir kryptis, nesuderintos 
su galiojančia teisine sistema juridinių ir fizinių asmenų nuosavybės formų ir valdymo pakeitimų teisinio 
reglamentavimo aspektu. Sprendimų priėmimas ir teisinis reglamentavimas perkeliamas į Vyriausybės tvirtinamą teisės 
aktą vadinamą Nacionaliniu šilumos ūkio plėtros planu, o tai, mūsų vertinimu, gali reglamentuoti tik įstatymo lygio 
teisės aktas, todėl sudaromos prielaidos pažeisti turto savininkų ir/ar teisėtų valdytojų teises ir teisėtus interesus. 

Asociacija pasiūlė stabdyti Projektų tolesnio svarstymo procedūras, sudaryti kompetetingą darbo grupę atlikti 
šalies šilumos ūkio būklės analizę ir problemų objektyvų įvertinimą, parengti šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą 
lydinčių teisės aktų ir (ar) susijusių teisės aktų būtinų pakeitimų bei Nacionalinio šilumos ūkio plėtros plano 

Asociacijos 
2012-10-31 
raštas Nr. 153 
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 koncepcijas, esant reikalui teisės aktų naujos redakcijos projektus. 
  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMUS ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI IR 
PROJEKTAI 

4. 2012-09-21 LR 
energetikos 
ministro 
įsakymas Nr. 1-
187 Dėl Lietuvos 
Respublikos 
energetikos 
ministro 2010 m. 
spalio 25 d. 
įsakymo Nr. 1-
297 "Dėl Šilumos 
tiekimo ir 
vartojimo 
taisyklių 
patvirtinimo" 
pakeitimo V.Ž. 
2012, Nr. 111-
5655 
 

Asociacija įvertinusi galiojantį Civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo bei kitų teisės aktų reglamentavimą, 
pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl „Atsiskaitymo laikotarpio“„Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį“ apibrėžimo, 
“Pastato parengties šildymo sezonui akto” formos, dėl Prižiūrėtojo veiklos reglamentavimo pakeitimų. Į pastabas 
nebuvo atsižvelgta, Taisyklių nuostatų taikymas praktikoje liko komplikuotas. 

Asociacijos 
2012-09-14 Nr. 
135 

5. Lietuvos 
Respublikos 
energetikos 
ministerijos 
2012-12-06 
(raštas Nr. (17.1-
16)3-5118) 
teikiamas 
derinimui 
Šilumos tiekimo 
ir vartojimo 
taisyklių naujos 
redakcijos 
projektas 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktą 
derinti “Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą” (toliau – 
Projektas) nederino Projekto, nes Projekte nepašalintos galiojančių šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – 
Taisyklės) daugelio punktų ir priedų nuostatos akivaizdžiai prieštaraujančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 ir 
46 straipsniams, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui, Šilumos ūkio įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos 
teisės sistemoje galiojantiems teisės aktams. Asociacija pasiūlė stabdyti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
teikiamo derinti “Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Projekto 
ir juo teikiamų naujos redakcijos Taisyklių projekto svarstymo procedūrą, sudaryti darbo grupę galimai glaustais 
terminais parengti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Šilumos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių, Įstatymuose 
numatytų sutarčių standartinių sąlygų (galiojančių ir/ar ministerijos parengtų projektų) pakeitimų ir papildymų (esant 
reikalui – naujų redakcijų) projektus. 

Asociacijos  
2013-01-02 

raštas Nr 01 
LR Energetikos 
ministerijai, 
LR Ūkio 
ministerijai; 
LR Aplinkos 
ministerijai; 
LR Teisingumo 
ministerijai; 
Valstybinei 
energetikos 
ministerijai  
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prie Energetikos 
ministerijos; 
Valstybinei kainų 
ir energetikos 
kontrolės 
komisijai; 
Lietuvos 
nacionalinei 
vartotojų 
federacijai; 
Valstybinei 
vartotojų teisių 
apsaugos 
tarnybai; 
Respublikiniams 
būsto valdymo ir 
priežiūros 
rūmams; 
Lietuvos vandens 
tiekėjų 
asociacijai; 
Lietuvos 
savivaldybių 
asociacijai; 
 

6. 2012-10-16 
VKEKK 
nutarimas Nr. 
O3-316 “Dėl 
Valstybinės kainų 
ir energetikos 
kontrolės 
komisijos 2005 
m. gruodžio 30 d. 
nutarimo Nr. O3-
86 "Dėl 
Komisijos 

Asociacija, susipažinusi su Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-275 „Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – Metodas), konstatavo, kad: 

� Iki šio galiojantis šilumos paskirstymo metodas Nr. 6 ir teikiamas derinimui Metodo projektas nesudaro 
teisinių, organizacinių prielaidų objektyviai paskirstyti šilumą buitiniams vartototojams pagal šilumos 
šildymui paskirstymo daliklių rodmenis. Vadovaujantis Metodo nuostatomis praktikoje atskiriems 
buitiniams šilumos vartotojams priskiriami šilumos kiekių skirtumai yra nepagrįstai dideli, neatitinka realių 
proporcijų dėl objektyviai galimo šilumos sutaupymo. 

� Aplinkos ministerijai paskelbus netekusiais galios anksčiau priimtus teisės aktus, reglamentuojančius 
šilumos šildymui paskirstymo daliklių taikymą, praktiškai neliko teisinio pagrindo juos taikyti praktikoje, 
tuo pačiu netenka teisinio pagrindo ir Metodas. 

� Asociacijos nuomone Metode nepakankamai pagrįstas ir reglamentuotas nereguliuojamo šilumos kiekio 

Asociacijos 
2012-07-13 
raštas Nr 104 
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rekomenduojamo 
šilumos 
paskirstymo 
metodo 
patvirtinimo" 
pakeitimo” 
(Žinios 2012 Nr 
122-6229) 

skirstymas į dvi dalis: šilumą suvartotą bendro naudojimo patalpose ir šildymo sistemos stovuose. Įverinus, 
kad praktikoje sudėtinga atskirai įvertinti šias nereguliuojamo šilumos kiekio dedamasias (ypač šilumos 
kiekį suvartotą stovuose), manome, kad toks padalinimas turėtų būti taikomas tik buitiniams vartotojams 
pageidaujant. Jeigu Metode liktų pirminis variantas, būtina tikslinti pateikiamus skaičiavimo duomenis ir 
skaičiavimo metodikas. 

Asociacija pasiūlė Projektą papildyti Metodą 1, 2, 3, 4 priedais, reglamentuojančiais, atitinkančius LST EN 
834:2000 reikalavimus, daliklių rodmenų redukuotų reikšmių ir kitų reikalingų koeficientų skaičiavimus, bei pateikė 
jų projektus. 

Įvertinus, kad VKEKK Metode patvirtino ne visus siūlomus priedus, Metodo taikymas ir daliklinės sistemos 
plėtra veikiančiose daugiabučių namų šildymo sistemose tapo praktiškai negalima. 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMŲ PAKETAS IR ĮSTATYMUS ĮGYVENDINANTYS TEISĖS 

AKTAI IR PROJEKTAI 
7. Lietuvos 

Respublikos 
suskystintų 
gamtinių dujų 
terminalo 
įstatymas Nr XI-
2053 (Žin., 2012, 
Nr. 68-3466) 

8. Lietuvos 
Respublikos 
gamtinių dujų 
įstatymo 2, 5, 19, 
20, 21, 23, 26, 28, 
29, 30, 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 43, 46, 
47, 54, 55, 56, 57, 
58, 63 straipsnių 
pakeitimo ir 
papildymo ir 22 
straipsnio 
pripažinimo 

Asociacija raštu kreipėsi į Europos komisiją “Dėl Lietuvos Respublikos suskystintųjų dujų termino įstatymo 
nuostatų suderinamumo su pagrindiniais Europos Sąjungos teisės principais”. Rašte pažymima, kad: 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija, http://www.lsta.lt/en/index) vienija daugiau kaip 30 
šilumos tiekimo įmonių, gaminančių ir tiekiančių apie 97-99% Lietuvos Respublikoje centralizuoto tiekimo tinklais 
perduodamos šilumos. Centralizuotos aprūpinimo šiluma sistemos Lietuvoje yra ypač išplėtotos, todėl Asociacijos narių 
teikiamų paslaugų, tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens vartotojais yra beveik 2 milijonai Lietuvos gyventojų 
(t.y. daugiau kaip pusė iš bendro 3,1 mln. šalies gyventojų skaučiaus), daugiausia gyvenančių daugiabučiuose namuose. 
Absoliučiai didžiąją šilumos kainos dalį sudaro nuolat brangstančių iškastinių kuro resursų kainų (pirmiausia 
importuojamų gamtinių dujų) įtaka. Kadangi šildymo sezono metu vidutiniam vartotojui (namų ūkiui) išlaidos už jo 
būsto šildymą siekia apie 30 ir daugiau procentų vidutinio šalies darbo užmokesčio, todėl siekiant išvengti galimo 
tolesnio šilumos kainų didėjimo – Asociacijos nariams ir jos socialiai jautrių klientų interesams yra ypatingai svarbūs 
tiek kuro rūšių diversifikavimo (pereinant prie atsinaujinančių energijos šaltinių, pirmiausia 2-3 kartus pigesnio už 
gamtines dujas biokuro naudojimo), tiek ir gamtinių dujų rinkos skaidrumo, jos dalyvių lygiateisiškumo, pagrįstos 
konkurencijos užtikrinimo klausimai, kaip tai numato pagrindiniai Europos Sąjungos energetikos ir konkurencijos teisės 
aktų principai. 

2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą 
(toliau – SGD įstatymas), kuriuo buvo nustatyti suskystintųjų dujų termino įrengimo Lietuvos Respublikoje įrengimo, 
jo finansavimo, eksploatavimo ir prekybos gamtinėmis dujomis principai. Nevertinant suskystinto dujų terminalo (toliau 
– SGD terminalas) projekto sprendinių pagrįstumo, kaip alternatyvos esamam gamtinių dujų importui perdavimo 
tinklais iš Rusijos Federacijos (OAO “Gazprom”), Asociacija ir jos nariai reiškia susirūpinimą dėl atskirų, dėl neleistino 
konkurencijos iškreipimo, rinkos dalyvių lygiateisiškumo ir tiekėjo pasirinkimo laisvės ribojimo abejonių keliančių 

Asociacijos 
raštas: 
To: European 
Commission; 6 
August 2012; No 
111 
Asociacija savo 
poziciją ne kartą 
išdėstė 
informavimo 
priemonėse 

                                                           
1 tame tarpe 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 994/2010 
dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, ir kitiems teisės aktams 
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netekusiu galios 
įstatymas (Žin., 
2012, Nr. 68-
3466) 

priimto SGD įstatymo nuostatų, kurios ne tik galimai prieštarauja Europos Sąjungos teisei1, tačiau ir perspektyvoje 
sąlygotų nepagrįstus rinkos iškraipymus, bendrą visuminių kaštų naštos bei šilumos kainų padidėjimą didžiajai daliai 
Lietuvos gyventojų. 

SDG įstatymo 11 straipsniu buvo nustatytas reikalavimas, kad kiekviena gamtinių dujų įmonė, importuojanti 
gamtinės dujas į Lietuvos Respubliką per gamtinių dujų perdavimo vamzdynus („žemyniniu“ keliu), ne mažiau kaip 25 
proc. viso savo metinio į sistemą pateikiamo (vartotojams, Asociacijos nariams-šilumos tiekimo įmonėms parduodamo) 
gamtinių dujų kiekio privalomai importuotų (pirktų) per SGD terminalą („jūriniu“ keliu), ir ne mažiau kaip 25 proc. – 
per gamtinių dujų perdavimo vamzdynus (toliau – 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė).  

Asociacijos vertinimu, tokia 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė be pakankamo tam teisinio, ekonominio ar 
techninio pagrindo nepaiso rinkos dalyvių teisės laisvai rinktis tiekėją, t.y. pasirinkti tą, kuris siūlo geriausias sąlygas, 
kainą, lankstumą, ir taip turėti geriausias galimybes konkuruoti rinkoje užtikrinant mažiausias šilumos kainas 
vartotojams. Šis apribojimas dujų importuotojams leidžia iš vieno tiekėjo nupirkti ne daugiau kaip 75 procentus bendro 
metinio dujų kiekio, t.y. SGD įstatymas draudžia dujų prekybos įmonei importuoti per dujų perdavimo vamzdynus (arba 
per SGD terminalą) pvz., 10 ar 20 procentų importuojamo dujų kiekio.  

SGD įstatymo aiškinamajame rašte tokie draudimai / privalomi pirkimo įpareigojimai buvo motyvuoti kaip 
sudarantys sąlygas įvesti SGD terminalą į Lietuvos rinką, nes priešingu atveju vartotojai galimai pasirašytų ilgalaikes 
sutartis su kitu tiekėju (OAO „Gazprom“), o SGD terminalas nebeturėtų kam pardavinėti gamtines dujas. Tačiau tokia 
motyvacija neatitinka nei faktinės, nei teisinės situacijos Lietuvoje, kadangi: 

- pagal Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymą (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) visi Lietuvos 
gamtinių dujų vartotojai turi teisę pasirinkti bet kurią dujų tiekimo įmonę, siūlančią gamtinės dujas palankesnėmis 
sąlygomis, ir OAO „Gazprom“ niekaip negalėtų versti vartotojų pirkti dujas mažiau palankiomis sąlygomis 
„žemyniniu“ keliu, nei pvz. galima „jūrinė“ alternatyva. Atitinkamai, jei atplukdytas „jūriniu“ keliu produktas, įskaitant 
ir skaidrius SGD infrastruktūros kaštus (jų „neslepiant“ kryžmiškai subsidijuojant), yra parduodamas už mažesnę kainą, 
nei „žemyninis“ produktas, 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė yra perteklinė, nes visi šalies ūkio subjektai, vedami 
natūralių ekonominių paskatų, bus suinteresuoti rinktis pigesnį (jūrinį), o ne brangesnį (žemyninį) produktą. Tuo tarpu 
jeigu atplukdytas „jūrinis“ produktas, įskantant ir skaidrius SGD infrastruktūros kaštus, yra brangesnis nei perdavimo 
tinklais importuotas „žemyninis“ produktas, 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė yra ne tik perteklinė, tačiau ir iš 
esmės iškraipanti konkurencines sektoriaus sąlygas, suteikiant vienam valstybės kontroliuojamam subjektui (SGD 
terminalo projekto įgyvendinimo bendrovei ir SGD terminalo operatoriui AB „Klaipėdos nafta“, toliau – Klaipėdos 
nafta) išskirtines veiklos sąlygas; 

- tradiciškai visos Lietuvos dujų tiekimo įmonės dujas vartotojams (šilumos tiekėjams) parduoda pagal ne 
ilgesnes nei vienerių metų sutartis, t.y. kiekvienų metų pabaigoje visi vartotojai turi teisę laisvai pasirinkti kitą dujų 
tiekimo įmonę, kuri jiems dujas tiektų palankesnėmis sąlygomis. Ši praktika yra žymiai lankstesnė, nei kitose Europos 
Sąjungos šalyse, kur ir su galutiniais vartotojais sudaromos ilgalaikės dujų tiekimo sutartys. Taip pat Gamtinių dujų 
įstatymas ir kiti teisės aktai garantuoja, kad bet kuri trečioji šalis turi teisę nediskriminacinėmis sąlygomis pasinaudoti 
gamtinių dujų transportavimo ir skirstymo sistemomis. Gamtinių dujų transportavimo sutartys ir sąlygos yra tipinės, o 
ypatingai tokio transportavimo (perdavimo ir skirstymo) tarifai – jie yra reguliuojami valstybės ir nediskriminaciniai. 
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Todėl bet kuris vartotojas, perkantis dujas iš SGD terminalo, turi teisę laisvai užsisakyti būtinus pajėgumus tolesniam 
transportavimui iki vartotojo objektų. Tai reiškia, kad taikyti 25 procentų privalomo pirkimo taisyklę esą tam, kad SGD 
terminalas galėtų patekti į rinką, yra visiškai nebūtina, nes jau šiandien rinka yra visiškai atvira ir lengvai prieinama. 
Asociacijos supratimu, 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė iš tikrųjų gali būti reikalinga tik norint apsaugoti 
konkretaus valstybės kontroliuojamo juridinio asmens Klaipėdos naftos ir konkretaus „komercinio“ SDG terminalo 
projekto ekonominius interesus (apribojant kitiems rinkos dalyviams konkurencijos galimybes rinkoje, įvedant 
diskriminacines sąlygas ir to rezultate lemiant šilumos kainų padidėjimą didžiajai daliai Lietuvos gyventojų), tuo atveju, 
jei iš SGD terminalo („jūriniu“ keliu) tiekiamos dujos būtų brangesnės, nei perdavimo vamzdynais („žemyniniu“ keliu) 
tiekiamos dujos, ir tik jeigu SGD terminalo veiklos sąnaudos būtų skaidriai įvardijamos per išdujinimo tarifus (o 
nepaslepiamos jas kryžmiškai subsidijuojant); 

- tačiau SDG įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties 
įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos ar jų dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir 
sąlygomis gali būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. Asociacijos supratimu, tokia nuostata 
galimai prieštarauja tiek Gamtinių dujų įstatymui, tiek 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 
(EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, kur numatyta, kad su perdavimo 
paslaugomis nesusijusios sąnaudos negali būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos tarifą. Atitinkamai, 
SGD įstatymas, leisdamas įtraukti visas ar dalį SGD temrinalo sąnaudų į dujų perdavimo paslaugos tarifą, leidžia 
paslėpti tikrąją iš SGD terminalo tiekiamų rinkai dujų kainą. Tokiu būdu didinama dujų kaina visiems vartotojams 
(įskaitant SDG terminalo veiklos sąnaudas), nepriklausomai nuo to, iš kur vartotojas perka dujas, ir dirbtinai 
“mažinama” galimai nekonkurencinga iš SGD terminalo tiekiamų dujų kaina. Ši aplinkybė sąlygos šilumos kainų 
didėjimą, praktiškai nepriklausomai nuo to, kiek būtų vartojama dujų šilumos gamybai – nes fiksuota dujų perdavimo 
kainos dedamoji priklauso nuo vartojimo galios ir nepriklauso nuo vartojimo kiekio; 

- dar daugiau, pažeidžiant Gamtinių dujų įstatyme įtvirtintą principą, kad prijungiant naujus tinklo 
naudotojus tokio prijungimo karštai yra prisijungiančio subjekto sąmatoje (t.y. kad dėl tokio prijungimo nedidėtų kaina 
esamiems tinklo naudotojams (ir galutiniams vartotojams)), SDG įstatymo 8 str. 2 dalyje numatyta perdavimo tinklo 
operatoriaus pareiga “prijungti SGD terminalą prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir tuo atveju, kai toks 
prijungimas galimas tik techniškai atnaujinus gamtinių dujų perdavimo sistemą, ją išplėtus, padidinus jos pralaidumą 

ar atlikus kitus sistemos darbo pakeitimus”. Tai reiškia, kad dujų perdavimo kaina šiuo atveju didės ne tik dėl SGD 
terminalo infrastruktūros ir eksploatavimo sąnaudų, tačiau ir dėl perdavimo tinklo rekonstravimo (pralaidumo 
padidinimo) sąnaudų, kas būtų įtraukiama į dujų perdavimo tarifą, taip paslepiant (kryžmiškai subsidijuojant) tikrąsias 
SGD terminalo veiklos sąnaudas ir dirbtinai mažinant “jūriniu” keliu importuojamų dujų kainą. Kaip jau minėta, ši 
aplinkybė sąlygos šilumos kainų didėjimą, praktiškai nepriklausomai nuo to, kiek būtų vartojama dujų šilumos gamybai 
– nes fiksuota dujų perdavimo kainos dedamoji priklauso nuo vartotjimo galios ir nepriklauso nuo vartojimo kiekio; 

- net ir nevertinant aplinkybės, kad tikroji per SGD terminalą parduodamų dujų kaina gali būti dirbtinai 
sumažimama (dalį terminalo veiklos, taip pat prijungimo prie perdavimo tinklo sąnaudų kryžmiškai subsidijuojant / 
paslepiant per visų vartotojų mokamus fiksuotus nuo galios, o ne nuo suvartojimo priklausančius perdavimo paslaugos 
tarifus), jeigu “žemyninio” produkto tiekėjas pakels savo gamtinių dujų kainą iki brangesnės “jūrinio” produkto kainos 
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lygio, OAO “Gazprom” realizuodamas Lietuvoje mažesnius dujų kiekius – užsitikrins tą patį ar net didesnį pinigų 
srautą iš šilumos vartotojų. Šiuo atveju bendra dujų kaina Lietuvos vartotojui (“jūrinio” ir “žemyninio” produkto 
miksas) būtų dar didesnė, nei iki SGD terminalo projekto įgyvendinimo, papildomai pridedant ir SGD terminalo 
infrastruktūros išlaikymo kaštus, kas dar ženkliau padidintų šilumos kainas didžiajai daliai Lietuvos gyventojų. 
Asociacijos nuomone, tokios 25 procentų privalomo pirkimo taisyklės taikymo pasekmės taip pat suduotų stiprų smūgį 
esminei konkurencijos, kaip kainos ir vertės balansavimo mechanizmo, filosofijai ir praktikai, bei neatitiktų pagrindinių 
Europos Sąjungos teisės principų dėl konkurencijos ir bendros vidaus energetikos rinkos. 

SGD įstatymo 14 str. 4 dalyje įtvirtinta, kad „Vyriausybė ar jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka 
ir sąlygomis įvertina su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius valstybės pagalbos ir konkurencijos gamtinių dujų 

sektoriuje reguliavimo klausimus ir prireikus teikia informaciją Europos Komisijai apie valstybės sprendimu taikomas 

teisines, administracines ir (ar) organizacines priemones įgyvendinant projektą ir (ar) suderina su Europos Komisija 

šias priemones bei jų taikymo tvarką ir sąlygas“. Šio įstatymo aiškinamajame rašte nurodoma, kad „pasirinkta 25% 

reikalavimo taikymo alternatyva buvo derinama su Europos Komisija“, taip pat „Įstatymo projektas neprieštarauja 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatoms bei Europos Sąjungos teisei“, todėl prašome 
Europos Komisijos atsižvelgti į didžiajai Lietuvos gyventojų daliai šilumos energiją tiekiančių Asociacijos narių 
susirūpinimą keliančias aplinkybes ir išaiškinti, ar 25 procentų privalomo pirkimo taisyklė, esant pakankamam 
Lietuvos dujų tiekimo ir transportavimo rinkos atvirumo bei prieinamumo laipsniui, buvo visapusiškai suderinta su 
Europos Komisija bei atitinka Europos Sąjungos teisę (tame tarpe konkurencijos ir bendros vidaus energetikos 
rinkos reguliavimo principus). 

 

 

9. 2012-09-28 
VKEKK 
nutarimas Nr. O3-
275 “Dėl 
Valstybinės kainų 
ir energetikos 
kontrolės 
komisijos 2008 
m. rugpjūčio 8 d. 
nutarimo Nr. O3-
106 "Dėl 
Gamtinių dujų 
perdavimo ir 
skirstymo kainų 
viršutinių ribų 
skaičiavimo 
metodikos 

Asociacija susipažinusi su Komisijos teiktu viešajai konsultacijai nutarimo „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. RUGPJŪČIO 8 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL 
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS 
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” projektu (toliau – Projektas) teikė šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad 
suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos 
ar jų dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti įtraukiamos į 
gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. Tuo tarpu Projekte (5 punktas, naujas VI1 skirsnis, 691 punktas) išlieka 
neapibrėžta nuostata “Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų ar jų dalies 
kompensavimui skirtos lėšos Komisijos sprendimu gali būti nustatomos...” kaip papildoma dedamoji prie gamtinių 
dujų perdavimo kainų viršutinės ribos. Manome, kad tokia nuostata yra subjektyvi ir neatitinka Įstatymo reikalavimo, 
dėl jame esančios imperatyvios nuostatos “gali būti” įgyvendinimo Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

2. Įvertinus, kad Įstatymas 8 str. 2 dalis) nustato perdavimo tinklo operatoriaus pareigą “prijungti SGD 
terminalą prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir tuo atveju, kai toks prijungimas galimas tik techniškai atnaujinus 

gamtinių dujų perdavimo sistemą, ją išplėtus, padidinus jos pralaidumą ar atlikus kitus sistemos darbo pakeitimus”, 
reiškia, kad dujų perdavimo kaina šiuo atveju didės ne tik dėl SGD terminalo infrastruktūros ir eksploatavimo sąnaudų, 
tačiau ir dėl perdavimo tinklo rekonstravimo (pralaidumo padidinimo) sąnaudų, kas būtų įtraukiama į dujų perdavimo 

Asociacijos 
2012-09-18 
raštas Nr 136 
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patvirtinimo" 
pakeitimo” 
(Žinios 2012 Nr 
115-5856) 

tarifą, taip paslepiant (kryžmiškai subsidijuojant) tikrąsias SGD terminalo veiklos sąnaudas ir dirbtinai mažinant 
“jūriniu” keliu importuojamų dujų kainą, ši aplinkybė sąlygos gamtinių dujų (tuo pačiu šilumos) kainų didėjimą, 
praktiškai nepriklausomai nuo to, kiek būtų vartojama dujų šilumos gamybai – nes fiksuota dujų perdavimo kainos 
dedamoji priklauso nuo vartojimo galios ir nepriklauso nuo vartojimo kiekio. Manome, kad ši aplinkybė sąlygoja 
prievolę susieti SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų ar jų dalies kompensavimui skirtų lėšų, 
kaip papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinės ribos dydį susietai su SGD terminalo 
tiekiamų dujų kaina ir perdavimo kaina taip, kad būtų išvengta “jūriniu” ir “žemyniniu” keliu importuojamų dujų kainų 
kryžminio subsidijavimo bei, kad dujų vartotojams, vartojant dujas Įstatyme nustatytomis apimtimis ir tvarka, nedidėtų 
galutinė gamtinių dujų (šilumos) kaina.; 

3. Siūlome papildyti Projektą objektyviais kriterijais nustatančiais SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties 
įrengimo sąnaudų ar jų dalies kompensavimui skirtų lėšų, kaip papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo 
kainų viršutinės ribos dydį, susiejant juos su SGD terminalo tiekiamų dujų kaina ir perdavimo kaina taip, kad būtų 
išvengta “jūriniu” ir “žemyniniu” keliu importuojamų dujų kainų kryžminio subsidijavimo bei, kad vartojant dujas 
Įstatyme nustatytomis apimtimis (proporcijomis) ir tvarka, nedidėtų galutinė gamtinių dujų (šilumos) kaina vartotojams. 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMAS  (Žin. 2012 Nr 63-3164) IR ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI 

10. 2012-09-20 LR 
energetikos 
ministro 
įsakymas Nr. 1-
182 “Dėl 
Centralizuotos 
prekybos biokuru 
taisyklių 
patvirtinimo” 
(Žinios, 2012 Nr 
110-5606) 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija susipažinusi su „Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių“ (toliau 
- Taisyklės) projektu LR energetikos ministerijai pateikė motyvuotas pastabas ir konstatavo, kad šios 
Taisyklės įgauna prasmę ir praktinį pritaikymą tik kartu įsigaliojus „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų“ taisyklėms bei „Kietojo 
biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose“ taisyklėms. Pastarųjų projektą LŠTA 2012-03-01 raštu 
Nr. 29 „Dėl kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių projekto“ pateikė LR 
energetikos ministerijai. 

 
 
 
 
 
 

Asociacijos 
2012-09-03 
raštas Nr 128 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMIEJI TEISĖS AKTAI 

140



 

11. 2012-07-18 LR 
Vyriausybės 
nutarimas Nr. 916 
“Dėl viešuosius 
interesus 
atitinkančių 
paslaugų elektros 
energetikos 
sektoriuje teikimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo” 
(Žinios 2012 Nr 
88-4609) 
 
2012-08-29 LR 
Vyriausybės 
nutarimas Nr. 
1035 “Dėl 
viešuosius 
interesus 
atitinkančių 
paslaugų teikėjų 
ir viešuosius 
interesus 
atitinkančių 
paslaugų teikimo 
apimties 2013 
metams 
nustatymo” 
(Žinios 2012 Nr 
102-5196) 
 
 
2012-12-05 LR 
Vyriausybės 
nutarimas Nr. 
1471 “Dėl  

16 LRV 2012-
12-19 nutarimais 
sumažino kvotą 
Lietuvos 
elektrinei, bet 
nepadidino kvotų 
TE 
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Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2012 
m. liepos 18 d. 
nutarimo Nr. 916 
"Dėl Viešuosius 
interesus 
atitinkančių 
paslaugų elektros 
energetikos 
sektoriuje teikimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo" 
pakeitimo” 
(Žinios 2012 Nr 
143-7386) 

 
12. 2012-10-29 LR Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija susipažinusi su „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių“ Asociacijos 2012 
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energetikos 
ministro 
įsakymas Nr. 1-
211 “Dėl 
Elektrinių ir 
elektros tinklų 
eksploatavimo 
taisyklių 
patvirtinimo” 
(Žinios 2012 Nr 
128-6443) 

(toliau Taisyklės) projektu, teikia šias pastabas. 
Taisyklių pavadinimas neatitinka dėstymo, siūlome keisti pvz. „Energetikos objektų eksploatavimo ...“, 

„Energetinių sistemų eksploatavimo ...“ ir pan. 
Taisyklės turi būti papildytos sąvokomis ir apibrėžimais naudojamais tekste. 
Taisyklės turi būti papildytos teisės aktų, į kuriuos pateikiamos nuorodos,  sąrašo priedu.  
Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių projekte visiškai nevertinami Europiniai reikalavimai įrenginiams 

(direktyvos, standartai). Panašu, kad autoriai nematė Lietuvos Respublikoje galiojančių katilų, slėginių indų ir  
vamzdynų darniųjų standartų. Nieko nekalbama apie įrenginių (tame skaičiuje vamzdynų) sertifikavimą, potencialiai 
pavojingų įrenginių registravimą. Apie techninius dokumentus parašyta taip, kaip kad to nereglamentuotų ES direktyvos 
(techniniai reglamentai). Taisyklėse maišomi statinių ir įrenginių terminai. Taisyklių projektas tobulintinas, atkreipiant 
dėmesį į šias ir tolimesnes pastabas. 

Į Taisykles būtina sugrąžinti (naujos redakcijos) nuostatas reglamentuojančias energetikos objektus 
eksploatuojančių darbuotojų rengimą, kvalifikacijos reikalavimus ir atestavimą, bei pagrindinius reikalavimus sudarant 
pareigines instrukcijas.  

Taisyklių projekto 3 punkte siūlytina naudoti slėginei įrangai apibūdinti naudojamus slėginius vienetus bar, 
MPa, N/mm2 (Žiūr. LST EN 764-2 Slėginė įranga. Dydžiai, simboliai ir vienetai) bei atsisakyti tarybinio 
reglamentavimo. Geriau būtų rištis prie Slėginių įrenginių techninio reglamento, kuris apibrėžia parametrus 0,5 bar ir 
110 ºC temperatūrą. 

Taisyklių projekto 4.1 punkte nurodyti energetikos objektus ir įrenginius projektuojančių, statančių ir 
eksploatuojančių darbuotojų atestavimą bei mokymą reglamentuojančius teisės aktus. 

Taisyklių projekto 9 punktą papildyti sąvokomis ir apibrėžimais, kurie nėra apibrėžti jokiuose norminiuose 
aktuose. 

Taisyklių projekto 14 punkto pirmą sakinį išdėstyti taip: Prieš energetikos objekto (paleidimo komplekso) 
statybos užbaigimą energetikos objekto (paleidimo kompleksą), reikia individualiai išbandyti įrenginius ir 
kompleksiškai kiekvieną sistemą vadovaujantis energetikos įrenginių gamintojų dokumentuose nurodytais 
reikalavimais, įrenginių savininko, norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. 

Taisyklių projekto 23 punkte nėra aiški „vardinės apkrovos“ sąvoka. 
Taisyklių projekto 25 punkte pavartota sąvoka „vardinis slėgis“ yra keistinas, nes Europiniai normatyvai tokio 

slėgio nenumato. Siūloma naudoti slėgio formuluotes pagal LST EN 764-1 Slėginė įranga. Terminija. Slėgis, 
temperatūra, tūris, vardiniai dydžiai. 

Atkreiptinas dėmesys į Taisyklių projekto 29 punktą, nes Statinio statybos užbaigimo komisija nesidomi 
įrenginių įrengimu ir bandymais. Tai turėtų atlikti įgalioti Energetikos inspekcijos atstovai. 

Papildyti Taisyklių projekto 34 punktą: „Statinių statybos rangovas darbo komisijai užsakovo nurodyta 
tvarka, atitinkančia statybos norminių teisės aktų reikalavimus turi pateikti dokumentus, numatytus statybos 
norminiuose teisės aktuose. Techniniai dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba (išimtinais atvejais suderinus su 
užsakovu gali būti pateikiami kita kalba)“. 

Papildyti Taisyklių projekto 35 punktą: „Užsakovo darbuotoja  turi kontroliuoti, kaip šalinami darbo komisijos 
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nustatyti trūkumai ir baigiami neužbaigti darbai. Pateikiamas statinio statybos užbaigimo komisijai darbo komisijos 
aktas. Energetikos įmonė pateikia įrengtą, išbandytą ir užbaigtą statyti energetikos objektą statinių statybos užbaigimo 
komisijai“. 

Taisyklių projekto 36 punkto redakcijoje nei Statybos užbaigimo komisija, nei STR nekalba apie įrenginių 
įrengimo ypatumus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Statinio statybos užbaigimo komisija nustato tik statinių eksploatavimo laiką (37 
punktas). 

Remiantis Taisyklių projekto 40 punktu, neaišku, ką daryti, kai katilinė įrengiama esamame pastate (pastato 
paprastasis remontas) ir pagal Statybos įstatymo nuostatas statinio pripažinimas tinkamu naudoti neatliekamas, statybos 
užbaigimo komisija nesudaroma? 

Neaišku, ar 41 punkte minimas dokumentas gali būti išleistas energetikos įrenginiams be energetikos 
inspekcijos pripažinimo tinkamu naudoti? 

Neaišku kur yra aprašyta Taisyklių projekto 43.11 punkte minima tvarka. 
Taisyklių projekto 46 punkto redakcijoje neaišku apie kokius pasikeitimus kalbama? Turi galioti norminiai 

tesės aktai, kurių pagrindu yra suprojektuotas energetinis objektas.  
61 punkte minimi „vardiniai parametrai“. Slėginių įrenginių techninis reglamentas ir jį lydintys darnieji 

standartai apibrėžia visus dydžius, kurie turi būti kartu su įrenginiais. 
Komentaras: 67 p.: Vienintelis reglamentuotas man žinomas rodiklis yra DN (LST EN 764-1). 
Komentaras skyriui III. TERITORIJA IR STATINIAI: Apie statinių naudojimą ir priežiūrą gana plačiai 

kalbama Statybos įstatymo dvyliktame skirsnyje ir jį lydinčiuose statybos techniniuose reglamentuose. Manau, kad 
šiuos dokumentus gerai būtų susieti. 

Papildyti III skyriaus II poskyrį: „Statinių techninės priežiūros uždaviniai“. 
88.2 p. būtų tvarkingi įrenginiai statinių elementai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų 

(apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita); 
Komentaras 95 p.: Kokiais periodais?; 
99 p. Neatlikus detalių skaičiavimų, užtikrinančių esminius statinio reikalavimus, neleidžiama silpninti 

konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas bei skyles perdangose, 
denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose. 

III. SKYSTOJO KURO ĮRENGINIAI – komentaras: Skysto kuro, ar mazuto? Apie kitokį skystą kurą net 
nekalbama, nors jis realiai būna naudojamas. 

Komentaras 342 p.: Siūlau naudoti slėginei įrangai apibūdinti naudojamus slėginius vienetus bar, MPa, N/mm2 
(Žiūr. LST EN 764-2 Slėginė įranga. Dydžiai, simboliai ir vienetai). Analogiškai kitiems punktams: 405, 418, 425, 429, 
483, 516.2, 675, 676, 677 ir t.t.  

Atkreiptinas dėmesys į 803p. Šis pataisymas (žr. žemiau) yra svarbus visiems tiekėjams, nes neturime 
norminio dokumento, kuriame būtų reglamentuojama grąžinamos temperatūros viršutinė riba. Šiuo metu kai ŠP 
eksploatacija užsiims ne šilumos tiekėjai galime turėti šilumos trasų nuostolių padidėjimą dėl nenurodytų atsakomybės 
ribų. 
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Nauja redakcija 803. „Iš šilumos tinklo grįžtančiojo vandens vidutinė paros temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne 
daugiau kaip 3%. Grįžtančiojo vandens temperatūros sumažinimas lyginant su grafiku neribojamas. Iš šilumos vartotojo 
šilumos įrenginių į šilumos tinklus grąžinimo vandens vidutinė paros temperatūra negali viršyti pas vartotoją grafike 
nustatytos grąžinimo vandens temperatūros daugiau kaip 5%. Grįžtančio vandens temperatūros sumažinimas, lyginant 
su pas vartotoją nustatyta grafike, neribojamas“. 
Eil. 
 Nr. 

Skyriaus, punkto Nr. Pastraipa Pastaba, komentaras 

1. I BENDROSIOS 
NUOSTATOS.   
II. Sąvokos ir jų 
apibrėžimai 
Punktas Nr.9 

Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 
Energetikos įrenginių eksploatavimas – 
energetikos įrenginių technologinis valdymas, 
techninė priežiūra, remontas, matavimai, 
bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. 

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos 
suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatyme, 
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos 
įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 
91-4314), Lietuvos Respublikos branduolinės 
saugos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 91-4316), 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 
1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir 
kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose veiklą energetikos 
srityje. 

 
 

Siūlome grąžinti sąvokas iš ankstesnio 
taisyklių varianto, kadangi paieška visuose 
norminiuose dokumentuose pareikalaus 
daug laiko, ir gali būti neatitikimų ir 
skirtumų tarp tų pačių sąvokų pateiktų 
skirtinguose norminiuose dokumentuose, 
bei papildyti individualių, funkcinių 
bandymų, bandymo programos, statybų 
eilės sąvokomis. 

2. II.BENDRIEJI 
ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ 
EKSPLOATAVIMO 
REIKALAVIMAI  
I. Energetikos objektų 
statybos užbaigimas 

- Bendra pastaba skyriui- turi būti tiksliai 
nurodomi teisės aktai ir norminiai 
dokumentai, t.y. nurodyti galiojantys STR. 

3. II.BENDRIEJI 
ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ 
EKSPLOATAVIMO 
REIKALAVIMAI  
I. Energetikos objektų 

16. Prieš atliekant bandymus reikia patikrinti, 
ar įvykdyti šių taisyklių, projekto, gamintojų, 
įrenginių įrengimo taisyklių, saugos darbe, 
branduolinės, radiacinės, priešgaisrinės saugos 
taisyklių, aplinkosaugos, statybos ir kitų 
norminių aktų reikalavimai. 

Reikėtų papildyti, kad bandymai atliekami 
užbaigus įrenginio, sistemos, komplekso 
montavimo darbus.   
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statybos užbaigimas 
Nr. 16. 

 

4. II.BENDRIEJI 
ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ 
EKSPLOATAVIMO 
REIKALAVIMAI  
I. Energetikos objektų 
statybos užbaigimas 
Nr. 34. 

Techniniai dokumentai turi būti pateikti 
lietuvių kalba (išimtinais atvejais suderinus su 
užsakovu gali būti pateikiami kita kalba). 
 

Siūlome išbraukti išimtinus atvejus, 
dokumentai turi būt pateikti valstybine 
lietuvių kalba, nes palikus kitą kalbą, bus 
sunku išreikalauti iš rangovų ir gamintojų 
dokumentaciją lietuvių kalba. 

 II.BENDRIEJI 
ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ 
EKSPLOATAVIMO 
REIKALAVIMAI  
III.EKSPLOATAVIMAS 
Nr.65.  

Eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose 
padaryti pakeitimai turi būti nedelsiant 
pažymėti schemose ir brėžiniuose. 
Atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, 
turi pasirašyti, nurodyti savo pareigas ir 
pakeitimo datą. 

 

Siūlome papildyti, kad atsakingo asmens 
padariusio pakeitimą pasirašymas 
nereikalingas saugojant ir naudojant 
schemas ir brėžinius elektroninėje formoje. 

 V. ELEKTRINIŲ BEI 
ŠILUMOS ŠALTINIŲ 
ŠILUMOS IR 
MECHANINIAI 
ĮRENGINIAI 

- Bendra pastaba skyriui: naujai pagamintų ir 
sumontuotų katilų, turbinų, ir kt. elektrinių 
bei šilumos šaltinių įrangos gamintojų 
instrukcijos ir reikalavimai kartais 
neatitinka „Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių“ reikalavimų, todėl 
siūlome skyriaus pradžioje įrašyti naują 
punktą:  
Esant prieštaravimų tarp įrenginių 
gamintojų instrukcijų bei reikalavimų ir šių 
taisyklių reikalavimų, gamintojų 
instrukcijos ir reikalavimai turi pirmenybę. 

 VI. ELEKTRINIŲ IR 
ELEKTROS TINKLŲ 
ELEKTROS 
ĮRENGINIAI 
XII. Apšvietimas 

Nr. 1283 

Kaminų ir kitų aukštų statinių, aukštesnių nei 
45 m, apsauginis apšvietimas turi atitikti 
aukštuminių kliūčių apsauginio apšvietimo 
taisykles. 
 

Aukštų statinių ženklinimo taisyklės. 

 VII. OPERATYVINIS 
VALDYMAS 
IX. Automatizuoto 
dispečerinio valdymo 
sistemos 
Nr. 1693.2. 

Informacijos apdorojimo ir atvaizdavimo 
priemonių (kompiuterinės realaus laiko 
informacijos atvaizdavimo ir valdymo sistemos 
(toliau - SCADA), spausdinimo įtaisų, 
programinės įrangos, kitų skaitmeninių 
įrenginių); 

Toliau SCADA niekur neminima, todėl 
siūlome iš vis nevartoti ir išbraukti. 
 

 

146



 

13. 2012-11-07 LR 
energetikos 
ministro 
įsakymas Nr. 1-
220 “Dėl 
Energetikos 
objektus, 
įrenginius 
statančių ir 
eksploatuojančių 
darbuotojų 
atestavimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo” 
(žinios 2012 Nr 
130-6581) 

Asociacija susipažinusi su 2012 m. rugsėjo 14 d. LR energetikos ministerijos pateiktu atnaujintu LR 
energetikos ministro įsakymo „Dėl energetikos objektų įrenginius projektuojančių, statančių ir eksploatuojančių 
darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“ projektu, teikia šias pastabas: 

1. Siūlome Energetikos objektus ir įrenginius projektuojančių, statančių ir eksploatuojančių darbuotojų 
atestavimo tvarkos aprašą suderinti su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikslu netaikyti 
energetikos darbuotojams patvirtintų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintų Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų;  

2. Siūlome iš 32.4 punkto išbraukti žodžius ar naudojamos darbo priemonės ir išdėstyti punktą taip: 
pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms ar faktiškai atliekamam darbui, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami 
energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, technologinis procesas.  Pagal LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 
apibrėžimą Darbo priemonės - darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir 
kiti reikmenys;  

3. Siūlome papildyti 33.1 punktą ir išdėstyti jį taip: atestuojant energetikos įmonių vadovus 
(pavaduotojus), filialų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į komisijos sudėtį įtraukiamas Valstybinės energetikos 
inspekcijos atstovas; 

4. Siūlome iš 33.3 punkto išbraukti žodžius atestuotas energetikos. Energetikos sektoriaus asociacijų 
darbuotojai neatestuojami; 

5. Patikslinti 35.2 punktą ir nurodyti darbuotojo laikinai nušalinimo nuo darbo procedūrą; 
6. Papildyti 36 punktą ir po žodžių kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo įstaigos parašyti žodžius ar 

energetikos įmonės toliau pagal tekstą; 
7. Siūlome išbraukti 54 punkte paskutinį sakinį kadangi neaiškiai apibrėžta kokiam pavidale įmonės 

privalo pateikti informaciją, o gal  tik pareikalavus Valstybinei energetikos inspekcijai. 
8. Papildyti 2 priedą 

NNr. Veiklos sritis Energetikos 
darbuotojų kategorija 

Atestavimo sritis ir 
suteikiamos teisės 

Institucija, 
kuri vykdo 
atestavimą 

1 Šilumos energijos 
gamyba 

Energetikos įmonių  
gaminančių šilumą 
padalinių vadovai 
atsakingi už šilumos 
gamybos įrenginių 
eksploatavimą 

Vadovauti šilumos 
gamybos (išskyrus 
garo ir vandens 
šildymo katilus) 
įrenginių 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams 

Atestavimo 
įstaiga² arba 
energetikos 
įmonė, 
gaminanti 
šilumą 
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2 Šilumos 
transportavimas   
(perdavimas ir /ar 
skirstymas) 

Šilumos tiekimo 
įmonės padalinių 
vadovai atsakingi už 
šilumos tiekimo tinklų 
eksploatavimą  

Vadovauti šilumos 
tiekimo tinklų 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams 

Atestavimo 
įstaiga arba 
licencija turinti 
šilumos 
tiekimo įmonė³ 

Pastaba:  
Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių; 
9. Priede Nr.1 „Elektros sektoriaus energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąraše“ 

elektrotechnikos darbuotojas eksploatuojantis elektros įrenginių iki 1000 V instaliaciją, turėtų būti atestuojami 
energetinėse įmonėse; 

10. Priede Nr.2 „Šilumos sektoriaus energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąraše“ nėra 
paminėti energetikos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų vadovai (specialistai), neaišku kokiu periodiškumu 
ir kur jie bus atestuojami; 

11. Priede Nr.2 „Šilumos sektoriaus energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąraše“ 
struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos gamybos įrenginių ar šilumos tiekimo tinklų 
eksploatavimą, turėtų būti atestuojami energetinėse įmonėse, nes tik jos galės sudaryti kompetentingus atestavimo 
klausimus; 

12. Priede Nr.2 „Šilumos sektoriaus energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąraše“ pastato 
šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai taip pat turėtų būti 
atestuojami energetinėse įmonėse; 

13. Priede Nr.4 „Naftos sektoriaus energetikos darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąraše“ 
energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų 
infrastruktūros įrenginių eksploatavimą, turėtų būti atestuojami energetinėse įmonėse. 

 
14. Europos 

Parlamento ir 
Tarybos 
direktyvos 
2010/75/ES 
(toliau - direktyva 
2010/75/ES) dėl 
pramonės 

 

LŠTA ir LEEGA 
2012-08-17 
raštas Nr. 
117/01-11 
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išmetamų teršalų 
(taršos 
integruotos 
prevencijos ir 
kontrolės - TIPK) 
Pereinamojo 
laikotarpio 
nacionalioniis 
planas 
(Išsiųstas EK) 

 

 
LŠTA ir LEEGA kreipėsi į EM ir AM 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES (toliau - direktyva 2010/75/ES) dėl pramonės išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės - TIPK) numato esminį teršalų emisijų normų griežtinimą, kuris turės 
dideles ekonomines ir socialines pasekmes Lietuvos Respublikos ūkiui ir piliečiams. 

Direktyvoje 2010/75/ES taip pat numatoma eilė išimčių – didelių kurą deginančių įrenginių (toliau – DKDĮ) į 
aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių ribojimo atidėjimų, kaip pvz. 35 straipsnyje, pagal kurį šilumos tiekimo 
įmonių įrenginiai iki 200 MW galios gali gauti šios direktyvos V priede nurodytų ribinių verčių įsigaliojimo atidėjimą 
iki 2023 metų. Tačiau ši išimtis nepaliečia stambiausių šilumos gamybos šaltinių – Vilniaus TE, UAB „Litesko“, 
didesnių nei 50 MW galios DKDĮ, ir Kauno TE. Šioms įmonėms lieka žymiai mažesnių, bet vis tik atidėjimų galimybė, 
jeigu šios įmonės dalyvautų direktyvoje numatytame parengti Pereinamojo laikotarpio nacionaliniame plane (PLNP). 
Apie ketinimą dalyvauti šiame nacionaliniame PLNP yra pareiškusios minėtos įmonės. 

PLNP turi būti pateiktas Europos Komisijai iki 2013 sausio 1 d. 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija išreiškia didelį susirūpinimą, kad šiandien, 2012 rugpjūčio mėn., dar vis 

kyla ginčas tarp ministerijų – Aplinkos ir Energetikos, kurios jų kompetencijoje būtų įpareigotos tokį nacionalinį planą 
rengti. Lietuvos įmonės yra atsidūrusios pavojingoje situacijoje, kada dėl šių ministerijų kompetencijos srities 
nepasidalinimo ir nesutarimų Europos Komisijai gali būti laiku nepateiktas Lietuvos Respublikos PLNP ir Lietuvos 
įmonės netektų galimybės pasinaudoti Direktyvoje 2010/75/ES numatytomis reikalavimų įgyvendinimo išimtimis. Tai 
turėtų pakankamai rimtas ūkines ir socialines pasekmes, nes gamtosaugines priemones tektų įdiegti per labai trumpą 
laikotarpį – iki 2015 metų pabaigos, o tam tektų investuoti iki 1 mlrd. Lt per faktiškai 3 metų laikotarpį – tai negali 
nesukelti rimtų ekonominių sunkumų. 

Prašome LR Vyriausybės imtis skubių priemonių, koordinuojant PLNP parengimą ir įgyvendinimą, atskiriant 
Aplinkos ir Energetikos ministerijų kompetenciją šioje srityje, nes sprendimų vilkinimas ir nepakankamas ministerijų 
dalyvavimas šio klausimo sprendime toliau tęstis negali. 

Nežiūrint visų direktyvos įsigaliojimo atidėjimų ar išimčių, investicijos į energetikos įmonių keliamos taršos 
mažinimą išlieka valstybinės svarbos klausimu jau vien dėl reikalingų nepaprastai didelės apimties finansinių 

rengusios šio 
teisės akto 
projektą darbe 
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investicijų. Negavus ES ir LR Vyriausybės valdomų fondų paramos, pernelyg didelė finansinė našta guls ant šilumos 
vartotojų pečių. Todėl prašome Vyriausybės atkreipti dėmesį, kad VALSTYBĖS PRIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI nėra 
vien tik ūkio subjektų ar šių subjektų paslaugas naudojančių piliečių reikalas. Be valstybės paramos, ekologinių 
problemų sprendimas turės dideles socialines pasekmes.  

Prašome Vyriausybės, rengiant tolimesnės ES finansinės paramos planus, būtinai numatyti pakankamas lėšas 
Direktyvos 2010/75/ES reikalavimų įgyvendinimui, teikiant dalinę paramą energetikos įmonėms. 
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2012 M. PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU SĄRAŠAS 
 

Nr. Teisės akto pavadinimas Patvirtinta Paskelbta 

1. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 "Dėl 
Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos ir valstybės 
paramos daugiabučiams namams 
modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2011-12-28 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1556 

V.Ž. 2012, Nr. 1-1 

2. 

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo 
Nr. 1-346 "Dėl Prekybos naftos produktais, 
biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais 
skystais produktais Lietuvos Respublikoje 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2011-12-22 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-311 

V.Ž. 2012, Nr. 1-6 

3. 
Dėl Pastatų energinio naudingumo 
sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos 
sudarymo 

2011-12-29 LR 
aplinkos ministerijos 
įsakymas Nr. D1-1054 

V.Ž. 2012, Nr. 1-39 

4. 
Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 
taisyklių patvirtinimo 

2011-12-20 LR-
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-309 

V.Ž. 2012, Nr. 2-58 

5. 
Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-01-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr.1-2 

V.Ž. 2012, Nr. 3-96 

6. 
Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-01-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-1 

V.Ž. 2012, Nr. 5-151 

7. 
Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos įgyvendinimo 
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 

2011-12-29 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-1055 

V.Ž. 2012, Nr. 6-194 

8. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-01-11 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-24 

V.Ž. 2012, Nr. 8-297 

9. 

Dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių 
rinkos įstatymo, Lietuvos Respublikos 
akcizų įstatymo 27, 40 ir 45 straipsnių 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
6 ir 65 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos biokuro, 
biodegalų ir bioalyvų įstatymo pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projektų pateikimo 
Lietuvos Respublikos Seimui 

2012-01-11 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 335 

V.Ž. 2012, Nr. 9-335 

10. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 
"Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-01-12 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-28 

V.Ž. 2012, Nr. 9-351 

11. 
Dėl Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų 
atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir 
dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais 

2011-11-25 Valstybinės 
energetikos inspekcijos 
viršininko įsakymas Nr. 

V.Ž. 2012, Nr. 11-495 
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veiksniais, tyrimo tvarkos tvirtinimo 1-116 

12. 

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 
37 ir 4 straipsnių papildymo ir 32 straipsnio 
5 dalies 1, 3 punktų, 6 ir 7 dalių, 36 
straipsnio, 37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalių 
pripažinimo netekusiais galios įstatymo 
projekto Nr. XIP-2851(6) 

2012-01-25 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 88 

V.Ž. 2012, Nr. 15-643 

13. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą 
detalizuojančio plano patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-01-26 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-72 

V.Ž. 2012, Nr. 15-672 

14. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. 
nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų 
nustatymo metodikos" pakeitimo 

2012-01-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-6 

V.Ž. 2012, Nr. 15-684 

15. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-233 "Dėl Elektros 
energijos, pagamintos naudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų 
nustatymo metodikos patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-01-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-7 

V.Ž. 2012, Nr. 15-685 

16. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-230 "Dėl Biodujų 
supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų 
nustatymo metodikos patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-01-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-13 

V.Ž. 2012, Nr. 15-686 

17. 
Elektros energetikos įstatymo pakeitimo 
ĮSTATYMAS 

2012-01-17 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-1919 

V.Ž. 2012, Nr. 17-752 

18. 
Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių patvirtinimo 

2012-02-03 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-22 

V.Ž 2012, Nr. 18-816 

19. 
Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų 
naudojant atsinaujinančius energijos 
išteklius, tarifų nustatymo 2012 metams 

2012-02-06 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-23 

V.Ž 2012, Nr. 18-844 

20. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-454 
"Dėl VP3-1.1-AM-02-V priemonės 
"Daugiabučių namų modernizavimo 
skatinimas" projektų finansavimo sąlygų 
aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-02-03 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-117 

V.Ž. 2012, Nr. 19-863 

21. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 ,,Dėl 
Nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008-2012 metų plano 
patvirtinimo" papildymo 

2012-02-07 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 175 

V.Ž. 2012, Nr. 23-
1057 

22. 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 "Dėl 

2012-02-15 LR 
Vyriausybės nutarimas 

V.Ž. 2012, Nr. 23-
1060 
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daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos ir valstybės 
paramos daugiabučiams namams 
modernizuoti teikimo ir investicijų projektų 
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

Nr. 178 

23. 

Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projekto pateikimo svarstyti 
Lietuvos Respublikos Seimui 

2012-02-21 LR 
Prezidento dekretas Nr. 
1K-969 

V.Ž. 2012, Nr. 24-
1101 

24. 
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų, skirtų 2011 m. sąmatą detalizuojančio 
plano priemonėms finansuoti, naudojimo 

2012-02-24 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-171 

V.Ž. 2012, Nr. 25-
1182 

25. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-02-23 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-167 

V.Ž. 2012, Nr. 26-
1202 

26. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-02-29 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-187 

V.Ž. 2012, Nr. 27-
1245 

27. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-
715 "Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir 
kai kurių aplinkos ministro įsakymų 
pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo 

2012-03-01 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-190 

V.Ž. 2012, Nr. 28-
1271 

28. 

Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 
įstatymo 2, 5, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 
33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 54, 55, 56, 
57, 58, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
bei 22 straipsnio pripažinimo netekusiu 
galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 
Respublikos Seimui 

2012-02-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 218 

V.Ž. 2012, Nr. 29-
1295 

29. 

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo 
Nr. 1-346 "Dėl Prekybos naftos produktais, 
biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais 
skystais produktais Lietuvos Respublikoje 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-41 

V.Ž. 2012, Nr. 29-
1334 

30. 
Dėl reikalavimų Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos balansavimo taisyklėms 
patvirtinimo 

2012-03-02 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-48 

V.Ž. 2012, Nr. 29-
1384 

31. 

Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos 
įstatymo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 20, 21, 22, 24 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 
XIP-3471 

2012-03-14 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 278 

V.Ž. 2012, Nr. 33-
1552 

32. 
Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos 
operatoriaus paskyrimo dokumentų, 
duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos 

2012-03-19 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-51 

V.Ž. 2012, Nr. 34-
1698 
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ir sąlygų aprašo patvirtinimo 

33. 
Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis 
priežiūros taisyklių patvirtinimo 

2012-03-19, VKEKK 
nutarimas Nr. O3-66 

V.Ž. 2012, Nr. 34-
1699 

34. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. 
nutarimo Nr. O3-175 "Dėl Elektros 
energijos rinkos kainos nustatymo 
metodikos patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-19, VKEKK 
nutarimas Nr. O3-69 

V.Ž. 2012, Nr. 34-
1700 

35. 
Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų 
programos 

2012-03-20 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-1936 

V.Ž. 2012, Nr. 35-
1701 

36. 

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-
274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę 
eksploatuoti energetikos įrenginius, 
atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-20 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-53 

V.Ž. 2012, Nr. 35-
1742 

37. 

Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl 
gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir 
skirstymo standartinių sąlygų aprašo 
patvirtinimo 

2012-03-22 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-54 

V.Ž. 2012, Nr. 35-
1743 

38. 
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2012 m. sąmatos 
patvirtinimo 

2012-03-21 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-248 

V.Ž. 2012, Nr. 37-
1867 

39. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-27 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-264 

V.Ž. 2012, Nr. 37-
1871 

40. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1999 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 193 "Dėl 
aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento 
LAND 31-99/M-11 patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-28 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-269 

V.Ž. 2012, Nr. 38-
1904 

41. 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442 
"Dėl VP3-3.4-ŪM-01-K priemonės 
"Energijos gamybos efektyvumo didinimas", 
VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės 
"Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai" projektų 
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-03-29 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-289 

V.Ž. 2012, Nr. 38-
1906 

42. 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 4-89 "Dėl 
Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarčių 
su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų 
aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu 
galios 

2012-03-29 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-293 

V.Ž. 2012, Nr. 38-
1907 

43. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 
m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 "Dėl 
Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemonių aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-03-28 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 325 

V.Ž. 2012, Nr. 39-
1930 

44. 
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimui 
pateiktų įstatymų pakeitimo įstatymų 

2012-03-28 LR 
Vyriausybės nutarimas 

V.Ž. 2012, Nr. 39-
1932 
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projektų atšaukimo Nr. 327 

45. 
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Seimui 
pateiktų įstatymų projektų atšaukimo 

2012-03-28 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 328 

V.Ž. 2012, Nr. 39-
1933 

46. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl 
aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo 
įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis 
taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo" 
pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos ministro 1997 m. rugpjūčio 20 d. 
įsakymo Nr. 148 "Dėl aplinkos apsaugos 
normatyvinio dokumento LAND 21-97 
tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 

2012-04-02 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-281 

V.Ž. 2012, Nr. 41-
2007 

47. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. 
nutarimo Nr. O3-350 "Dėl Viešojo 
konsultavimosi dėl energetikos veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektų 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-04-10 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-79 
 

V.Ž. 2012, Nr. 44-
2195  

48. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. 
nutarimo Nr. O3-75 "Dėl Ginčų sprendimo 
ne teisme tvarkos aprašo" pakeitimo 

2012-04-11 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-85 

V.Ž. 2012, Nr. 44-
2196 

49. 
Dėl sąnaudų apskaitos modelio elektros 
energetikos sektoriuje 

2012-04-11 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-87 

V.Ž. 2012, Nr. 45-
2215 

50. 
Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų 
paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų 
įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-04-11 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-90 

V.Ž. 2012, Nr. 45-
2216 

51. 
Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų 
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-04-18 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-70 

V.Ž. 2012, Nr. 48-
2365 

52. 
Daugiabučių namų savininkų bendrijų 
įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-04-12 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-1967 

V.Ž. 2012, Nr. 50-
2440 

53. 

Dėl Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos sistemos sujungimo su 
kontinentinės Europos elektros tinklais 
darbui sinchroniniu režimu projekto 
koncepcijos ir projekto įgyvendinimo 
strateginių krypčių patvirtinimo 

2012-04-25 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 449 

V.Ž. 2012, Nr. 50-
2456 

54. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-631 
"Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 
2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl 
Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų 
registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį 
Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 
96/61/EB" pakeitimo 

2012-04-23 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-337 

V.Ž. 2012, Nr. 50-
2491 

55. 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-
436 "Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos 

2012-04-23 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-338 

V.Ž. 2012, Nr. 50-
2492 
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monitoringo nuostatų patvirtinimo" 
pakeitimo 

56. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl 
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-04-23 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-339 

V.Ž. 2012, Nr. 50-
2493 

57. 
Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII 
(pavasario) sesijos darbų programos" 
papildymo 

2012-04-26 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-1995 

V.Ž. 2012, Nr. 51-
2534 

58. 
Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų 
sistemų eksploatavimo taisyklių 
patvirtinimo 

2012-05-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-82 

V.Ž. 2012, Nr. 52-
2598 

59. 

Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimo "Dėl Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo" 
projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 
Seimui 

2012-04-25 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 484 

V.Ž. 2012,Nr. 55-
2723 

60. 

Dėl Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos sistemos integracijos į Europos 
elektros energetikos sistemas įstatymo 
projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 
Seimui 

2012-05-09 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 486 

V.Ž. 2012,Nr. 55-
2725 

61. 
Dėl Lietuvos Respublikos suskystintųjų 
gamtinių dujų terminalo įstatymo projekto 
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

2012-05-09 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 487 

V.Ž. 2012,Nr. 55-
2726 

62. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 
m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl 
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, 
laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos 
operatoriaus licencijavimo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-05-09 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 493 

V.Ž. 2012, Nr. 56-
2768 

63. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą 
detalizuojančio plano patvirtinimo" 
pakeitimo" 

2012-05-08 LR 
Aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-408 

V.Ž. 2012, Nr. 56-
2788 

64. 

Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, 
teikiamos energetikos srities projektams iš 
Ekonomikos gaivinimo programos, 
įgyvendinimo Lietuvoje administravimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-05-22 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-97 

V.Ž. 2012, Nr. 60-
3027 

65. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. 
nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių 
technologinio, finansinio ir vadybinio 
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-05-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-120 

V.Ž. 2012, Nr. 62-
3160 

66. Energijos išteklių rinkos ĮSTATYMAS 
2012-05-22 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2023 

V.Ž. 2012, Nr. 63-
3164 

67. 
Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo 6, 65 straipsnių pakeitimo ir 

2012-05-22 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2025 

V.Ž. 2012, Nr. 63-
3166 
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papildymo ĮSTATYMAS 

68. 

Klimato kaitos valdymo finansinių 
instrumentų įstatymo 2, 9, 10, 12(1) 
straipsnių pakeitimo ir papildymo 
ĮSTATYMAS 

2012-05-22 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2027 

V.Ž. 2012, Nr. 63-
3168 

69. 

Statybos įstatymo papildymo 9(1), 9(2) 
straipsniais ir 24, 43(1), 51 straipsnių, 2 
priedo pakeitimo ir papildymo 
ĮSTATYMAS 

2012-05-22 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2031 

V.Ž. 2012, Nr. 63-
3170 

70. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. D1- 393 
"Dėl finansavimo skyrimo pagal 
finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500 
kW iki 5 mW galingumo įrengimas 
centralizuotam šilumos tiekimui 
savivaldybėse, kurių bendras gyventojų 
skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. 
gyventojų" pakeitimo 

2012-05-30 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-461 

V.Ž. 2012, Nr. 64-
3247 

71. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą 
detalizuojančio plano patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-06-05 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-479 

V.Ž. 2012, Nr. 65-
3290 

72. 

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 
1-244 "Dėl Prekybos elektros energija 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-04 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-108 

V.Ž. 2012, Nr. 65-
3304 

73. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 "Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos įstatymą" 
pakeitimo 

2012-06-06 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 651 

V.Ž. 2012, Nr. 66-
3345 

74. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 566 ,,Dėl 
Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų 
pirkimų tvarkos patvirtinimo" pripažinimo 
netekusiu galios 

2012-06-06 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 652 

V.Ž. 2012, Nr. 66-
3346 

75. 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-838 
"Dėl Komisijos išvadoms dėl įgaliojimų 
suteikimo tikrinti slėginių indų ir jų įrangos, 
pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, 
degiąsias dujas naudojančių pramoninių 
įrenginių ir jų įrangos techninę būklę 
sudarymo ir jos darbo reglamento 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-07 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-528 

V.Ž. 2012, Nr. 66-
3366 

76. 
Elektros energetikos sistemos integracijos į 
Europos elektros energetikos sistemas 
ĮSTATYMAS 

2012-06-12 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2052 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3465 

77. 
Suskystintų gamtinių dujų terminalo 
ĮSTATYMAS 

2012-06-12 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2053 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3466 
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78. 

Gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 19, 20, 21, 23, 
26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 
47, 54, 55, 56, 57, 58, 63 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir 22 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMAS 

2012-06-12 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2054 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3467 

79. 
Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų 
įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-06-12 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2055 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3468 

80. 

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų 
pagal Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą 
detalizuojančio plano finansavimo kryptis 
patvirtinimo 

2012-06-13 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-500 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3482 

81. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-06-14 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-502 

V.Ž. 2012, Nr. 68-
3484 

82. 
Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII 
(pavasario) sesijos darbų programos" 
papildymo 

2012-06-14 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-2072 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3531 

83. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-13 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 696 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3537 

84. 

Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių 
vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių 
prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų 
perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir 
sąlygų aprašo patvirtinimo 

2012-06-18 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-115 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3561 

85. 
Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių 
patvirtinimo 

2012-06-18 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-116 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3562 

86. 
Dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo 
sistemos operatoriaus rengiamai atitikties 
programai patvirtinimo  

2012-06-18 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-149 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3583 

87. 
Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos 
veiklos priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo  

2012-06-18 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-155 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3584 

88. 
Dėl Elektros energijos rezervinės galios 
rinkos tyrimo pradžios 

2012-06-18 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-156 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3585 

89. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. 
nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos 
rekomenduojamų šilumos paskirstymo 
metodų patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-18 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-158 

V.Ž. 2012, Nr. 69-
3586 

90. 
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 
"Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų 
programos" papildymo 

2012-06-21 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-2108 

V.Ž. 2012, Nr. 72-
3709 

91. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 
"Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-18 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-523 

V.Ž. 2012, Nr. 72-
3757 
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92. 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-233 "Dėl Elektros 
energijos, pagamintos naudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų 
nustatymo metodikos patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-06-25 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-174 

V.Ž. 2012, Nr. 72-
3778 

93. 
Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo 
ĮSTATYMAS 

2012-06-21 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2084 

V.Ž. 2012, Nr. 73-
3779 

94. 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 "Dėl 2006 
m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiančio Europos cheminių medžiagų 
agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 
1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos 
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 
93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio 
ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 
1999/45/EB ir iš dalies keičiančio 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
įgyvendinimo" pakeitimo 

2012-06-20 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 753 

V.Ž. 2012, Nr. 73-
3786 

95. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-439 
"Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) statybos techninės 
priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų 
pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-06-25 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-536 

V.Ž. 2012, Nr. 74-
3849 

96. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-895 
"Dėl Daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų aprašo pavyzdinės 
formos patvirtinimo" pakeitimo 

2012-06-27 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-549 

V.Ž. 2012, Nr. 74-
3855 

97. 
Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių 
gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 
savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo 

2012-06-27 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 756 

V.Ž. 2012, Nr. 75-
3875 

98. 

Dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir 
vandens šildymo katilų ir jų įrangos, 
slėginių garotiekių ir karšto vandens 
vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę 

2012-06-26 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-120 

Informaciniai 
pranešimai 2012, Nr. 
52-485 

99. 
Energetikos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo 
ir papildymo ĮSTATYMAS 

2012-06-21 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2093 

V.Ž. 2012, Nr. 76-
3936 
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100
Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 
pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-06-21 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2095 

V.Ž. 2012, Nr. 76-
3938 

101
Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo 16 straipsnio pakeitimo 
ĮSTATYMAS  

2012-06-21 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2096 

V.Ž. 2012, Nr. 76-
3939 

102
Šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių 
pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-06-28 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2143 

V.Ž. 2012, Nr. 79-
4088  

103
Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 
pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-06-28 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2146 

V.Ž. 2012, Nr. 79-
4089 

104
Dėl Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo 

2012-06-26 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2133 

V.Ž. 2012, Nr. 80-
4149 

105

Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo elektros energijai gaminti 
skatinimo kvotų ir aukcionų regionų 
patvirtinimo 

2012-07-04 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 810 

V.Ž. 2012, Nr. 80-
4169 

106

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 4-581 
"Dėl VP2-4.2-ŪM-01-K priemonės 
"Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra", VP2-4.2-ŪM-02-
K priemonės "Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra" projektų 
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-07-03 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-618 

V.Ž. 2012, Nr. 80-
4189 

107

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos 
paskirties pastatų savininkų bendrijos narių 
balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-07-03 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-560 

V.Ž. 2012, Nr. 80-
4209 

108
Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo energijai gaminti skatinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-07-04 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 827 

V.Ž. 2012, Nr. 81-
4239 

109
Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų 
elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-07-04 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-127 

V.Ž. 2012, Nr. 82-
4279 

110
Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 

2012-07-05 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-128 

V.Ž. 2012, Nr. 82-
4280 

111

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo 
Nr. 1-215 "Dėl Elektros energijos supirkimo 
iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos 
gamintojų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-07-05 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-129 

V.Ž. 2012, Nr. 82-
4281 

112

Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų 
perdavimo sistema taisyklėms ir 
naudojimosi gamtinių dujų skirstymo 
sistema taisyklėms patvirtinimo 

2012-07-05 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-178 

V.Ž. 2012, Nr. 82-
4331 

113

Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, 
patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. 
nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos 
ištaisymo ir pakeitimo 

2012-07-09 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-179 

V.Ž. 2012, Nr. 82-
4332 

114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 2012-07-11 LR V.Ž. 2012, Nr. 83-
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m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 "Dėl 
suskystintų gamtinių dujų terminalo 
įrengimo" pakeitimo 

Vyriausybės nutarimas 
Nr. 864 

4387 

115
Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo 
priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų 
tarp patikrų patvirtinimo 

2012-07-11 Valstybinės 
metrologijos tarnybos 
direktoriaus įsakymas 
Nr. V-97 

V.Ž. 2012, Nr. 84-
4449 

116

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 ,,Dėl 
nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008-2012 metų plano 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-07-18 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 899 

V.Ž. 2012, Nr. 88-
4592 

117

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 
m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 "Dėl 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
priedo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-07-18 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 901 

V.Ž. 2012, Nr. 88-
4594 

118
Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų elektros energetikos sektoriuje 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-07-18 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 916 

V.Ž. 2012, Nr. 88-
4609 

119

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 
"Dėl Klimato kaitos specaliosios programos 
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-07-19 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-635 

V.Ž. 2012, Nr. 88-
4630 

120

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 
m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 "Dėl 
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų 
optimizavimo" pakeitimo 

2012-07-18 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 932 

V.Ž. 2012, Nr. 89-
4657 

121
Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo 
patvirtinimo 

2012-07-18 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 937 

V.Ž. 2012, Nr. 90-
4697 

122
Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų 
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 

2012-07-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-200 

V.Ž. 2012, Nr. 91-
4771 

123

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 
1-256 "Dėl elektrinių, kurioms nustatoma 
remtinos elektros energijos gamybos 
apimtis, sąrašo ir remtinos elektros energijos 
gamybos apimties ir masto 2012 metais bei 
prognozių nustatymo" pakeitimo 

2012-08-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-145 

V.Ž. 2012, 93- 4829 

124

Dėl Energijos vartojimo pastatuose, 
įrenginiuose ir technologiniams procesams 
audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos 
vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir 
technologiniams procesams auditą 
atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-08-02 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-148 

V.Ž. 2012, 93- 4830 

125
Dėl AB LESTO elektros energijos 
gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais 
tvarkos aprašo derinimo 

2012-07-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-201 

V.Ž. 2012, Nr. 93-
4841 

126
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. 
nutarimo Nr. O3-163 "Dėl Elektros 

2012-07-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-203 

V.Ž. 2012, Nr. 93-
4842 

161



 

Nr. Teisės akto pavadinimas Patvirtinta Paskelbta 

gamybos įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės 
formos patvirtinimo" pakeitimo 

127

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 398 
"Dėl Elektros tinklų kodekso bei Elektros 
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 
patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 

2012-08-03 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
 4-801 

V.Ž. 2012, Nr. 94-
4854 

128
Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo 

2012-08-07 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-155 

V.Ž. 2012, Nr. 95-
4878 

129

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-08-13 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-654 

V.Ž. 2012, Nr. 96-
4933 

130

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-260 
"Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių 
standartinių sąlygų patvirtinimo" ir jį 
keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais 
galios 

2012-08-14 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-818 

V.Ž. 2012, Nr. 96-
4939 

131

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 
1-117 "Dėl veiklos elektros energetikos 
sektoriuje leidimų išdavimo" pakeitimo 

2012-08-16 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-161 

V.Ž. 2012, Nr. 97-
4981 

132

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 
m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos klimato kaitos valdymo 
finansinių instrumentų įstatymą" pakeitimo 

2012-08-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 984 

V.Ž. 2012, Nr. 99-
5061 

133

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.01.09:2005 "Pastatų energinis 
naudingumas. Energinio naudingumo 
sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo 

2012-08-21 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-674 

V.Ž. 2012, Nr. 99-
5071 

134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 
m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 "Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 
įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo 
įstatymą ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo 
Nr. 725 "Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių 
dujų įstatymą" ir 2009 m. spalio 14 d. 
nutarimo Nr. 1317 "Dėl įgaliojimų 
suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymą" 
pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo 

2012-08-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 988 

V.Ž. 2012, Nr. 100-
5094 
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135

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 
m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 "Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymą" pakeitimo 

2012-08-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 989 

V.Ž. 2012, Nr. 100-
5095 

136

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 
m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1276 "Dėl 
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, 
skystinimo ir laikymo įmonių 
licencijuojamoje veikloje naudojamo turto 
vertės nustatymo principų patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-08-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1010 

V.Ž. 2012, Nr. 101-
5155 

137

Dėl Lietuvos Respublikos piniginės 
socialinės paramos nepasiturinčioms 
šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims įstatymo 17 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIP-4202(2) 

2012-08-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1018 

V.Ž. 2012, Nr. 102-
5179 

138

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 
m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1246 "Dėl 
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, 
laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos 
operatoriaus licencijavimo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-08-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1024 

V.Ž. 2012, Nr. 102-
5185 

139
Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus 
licencijavimo taisyklių patvirtinimo 

2012-08-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1025 

V.Ž. 2012, Nr. 102-
5186 

140

Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2013 
metams nustatymo 

2012-08-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1035 

V.Ž. 2012, Nr. 102-
5196 

141

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti ir 
daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) įstatymo pavadinimo, 1 ir 2 
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 
šeštuoju skirsniu įstatymo projekto Nr. XIP-
4136 ir Lietuvos Respublikos piniginės 
socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo 2 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIP-4137 

2012-08-29 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1042 

V.Ž. 2012, Nr. 103-
5235 

142
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIP-4542 

2012-09-05 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1075 

V.Ž. 2012, Nr. 106-
5379 

143

Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos įrenginius montuojančių 
specialistų mokymo ir atestavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo 

2012-09-06 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-172 

V.Ž. 2012, Nr. 106-
5396 

144
Dėl Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su 
buitiniais šilumos vartotojais standartinių 
sąlygų aprašo patvirtinimo 

2012-09-07 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-173 

V.Ž. 2012, Nr. 106-
5397 

145
Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų 
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo 
kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos 

2012-07-05 Valstybinės 
energetikos inspekcijos 
viršininko įsakymas Nr. 

V.Ž. 2012, Nr. 107-
5452 
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aprašo patvirtinimo 1V-61 

146

Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. 
nutarimo Nr. O3-132 "Dėl Piniginių baudų 
skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-07 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-217 

V.Ž. 2012, Nr. 107-
5455 

147

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d. 
nutarimo Nr. O3-75 "Dėl Ginčų sprendimo 
ne teisme tvarkos aprašo" pakeitimo 

2012-09-07 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-218 

V.Ž. 2012, Nr. 107-
5456 

148

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. 
nutarimo Nr. O3-201 "Dėl Nepriklausomų 
šilumos gamintojų pripažinimo 
nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-07 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-219 

V.Ž. 2012, Nr. 107-
5457 

149

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. 
nutarimo Nr. O3-400 "Dėl prašymo išduoti, 
pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti 
licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos 
galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, 
panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti 
licencijos galiojimo sustabdymą formos 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-07 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-220 

V.Ž. 2012, Nr. 107-
5458 

150
Dėl Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų 
ir jų įrenginių apsaugos taisyklių 
patvirtinimo 

2012-09-12 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-176 

V.Ž. 2012, Nr. 108-
5499 

151
Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės 
galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo 
metodikos patvirtinimo 

2012-09-14 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-229 

V.Ž. 2012, Nr. 108-
5509 

152

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-235 "Dėl Elektros 
energijos įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų įkainių nustatymo metodikos 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-14 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-248 

V.Ž. 2012, Nr. 108-
5510 

153

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. spalio 26 d. 
nutarimo Nr. O3-317 "Dėl Elektros 
energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos 
ir elektros energijos gamintojų 2012 metams 
nustatymo" korektūros klaidos ištaisymo 

2012-09-14 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-249 

V.Ž. 2012, Nr. 108-
5511 

154
Dėl AB "Lietuvos dujos" gamtinių dujų 
perdavimo sistemos balansavimo taisyklių 
derinimo 

2012-09-14 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-250 

V.Ž. 2012, Nr. 108-
5512 

155
Dėl Dariaus Biekšos skyrimo Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nariu 

2012-09-18 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-2223 

V.Ž. 2012, Nr. 109-
5514 

156

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2012-09-18 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-751 

V.Ž. 2012, Nr. 109-
5538 
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pakeitimo 

157

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. 
liepos 5 d. įsakymo Nr. 1V-61 "Dėl 
Energijos išteklių rezervinių atsargų 
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo 
kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-18 Valstybinės 
energetikos inspekcijos 
direktoriaus įsakymas 
Nr. 1V-91 

V.Ž. 2012, Nr. 109-
5558 

158

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-865 
"Dėl Veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) 
naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas 
išmetančius įrenginius, lėšų, gautų už 
perleistus apyvartinius taršos leidimus ir 
Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo 
ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" 
pakeitimo 

2012-09-20 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-755 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5605 

159
Dėl Centralizuotos prekybos biokuru 
taisyklių patvirtinimo 

2012-09-20 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-182 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5606 

160

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-
274 "Dėl Asmenų, turinčių teisę 
eksploatuoti energetikos įrenginius, 
atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-21 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-185 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5607 

161

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 
1-305 "Dėl Energetikos įrenginių 
eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti 
fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-09-21 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-186 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5608 

162

Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, 
susijusioms su paslaugų energetikos 
sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, 
patvirtinimo 

2012-09-19 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-251 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5626 

163

Dėl Elektros energijos perdavimo, 
skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir 
visuomeninių elektros energijos kainų 
diferencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-09-19 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-252 

V.Ž. 2012, Nr. 110-
5627 

164

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 
1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-21 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-187 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5655 

165

Dėl VP3-3.4-ŪM-06-V priemonės 
"Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai" projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 

2012-09-20 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. 4-922 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5658 

166
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. 
nutarimo Nr. O3-155 "Dėl Energetikos 

2012-09-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-253 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5667 

165
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įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros 
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

167

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. 
nutarimo Nr. O3-139 "Dėl Elektros 
energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų 
kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo 
metodikos" pakeitimo 

2012-09-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-255 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5668 

168

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. 
nutarimo Nr. O3-187 "Dėl Gamtinių dujų 
naujų vartotojų prijungimo įkainių 
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-09-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-256 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5669 

169

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-229 "Dėl Skatinimo kvotų 
paskirstymo aukcionų nuostatų 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-263 

V.Ž. 2012, Nr. 111-
5673 

170
Dėl Darbo su Klimato kaitos programos 
projektais tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-09-24 Būsto ir 
urbanistinės plėtros 
agentūros direktoriaus 
įsakymas Nr. 1.6-112 

V.Ž. 2012, Nr. 112-
5699 

171
Dėl Viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-09-19 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1157 

V.Ž. 2012, Nr. 113-
5704 

172

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-26 LR aplinko 
ministro įsakymas Nr. 
D1-776 

V.Ž. 2012, Nr. 113-
5752 

173
Dėl Energijos išteklių biržos reglamento 
tvirtinimo 

2012-09-27 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-270 

V.Ž. 2012, Nr. 113-
5781 

174

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-144 
"Dėl Nacionalinės energetikos strategijos 
projektų atrankos tvarkos aprašo 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-27 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-954 

V.Ž. 2012, Nr. 114-
5785 

175
Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų 
programos 

2012-09-25 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-2228 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5819 

176

Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už 
energijos išteklių biržos operatoriaus 
teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos 
dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, 
derinimo 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-273 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5854 

177
Dėl elektros energijos rezervinės galios 
rinkos tyrimo rezultatų 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-274 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5855 

178

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. 
nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų 
perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų 
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-275 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5856 
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179
Dėl Viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų elektros energetikos sektoriuje 
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-279 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5858 

180

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. 
nutarimo Nr. O3-199 "Dėl Visuomeninių 
elektros energijos kainų, visuomeninio 
tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės 
ribos nustatymo metodikos" pakeitimo 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-280 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5859 

181

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. 
nutarimo Nr. O3-350 "Dėl Viešojo 
konsultavimosi dėl energetikos veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektų 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-09-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-283 

V.Ž. 2012, Nr. 115-
5860 

182
Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų 
ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 
taisyklių patvirtinimo 

2012-09-28 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-191 

V.Ž. 2012, Nr. 116-
5883 

183

Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų 
biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, 
atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš 
pramoninių ir komunalinių atliekų, 
atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo 

2012-10-04 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-810 

V.Ž. 2012, Nr. 118-
5958 

184

Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo 
centro statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių 
vertinimo egzaminų programų tvirtinimo 

2012-10-05 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-811 

V.Ž. 2012, Nr. 118-
5959 

185

Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo 
infrastruktūros ir jungties įrengimo bei 
eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai 
kompensuoti skirtų lėšų administravimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-10-09 VKEKK  
nutarimas Nr. O3-294 

V.Ž. 2012, Nr. 118-
5973 

186

Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių 
asociacijos statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių 
vertinimo egzaminų programų tvirtinimo 

2012-10-15 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-837 

V.Ž. 2012, Nr. 121-
6082 

187
Dėl Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų 
į suskystintų gamtinių dujų terminalą, 
pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-10-16 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1268 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6151 

188
Dėl Lietuvos energija, AB Lietuvos 
elektrinėje pagamintos elektros energijos 
supirkimo kainos 2013 metams nustatymo 

2012-10-16 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-297 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6177 

189
Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš 
bendrų šilumos ir elektros energijos 
gamintojų 2013 metams nustatymo 

2012-10-16 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-298 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6178 

190
Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams 
nustatymo 

2012-10-16 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-299 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6179 

191
Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių 
patvirtinimo 

2012-10-16 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-308 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6187 

192
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. 
nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos 

2012-10-16 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-316 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6188 
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rekomenduojamo šilumos paskirstymo 
metodo patvirtinimo" pakeitimo 

193

Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų 
terminalo, jo infrastruktūros ir jungties 
įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų 
daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams 

2012-10-19 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-317 

V.Ž. 2012, Nr. 122-
6229 

194

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-
100 "Dėl Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-10-23 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-207 

V.Ž. 2012, Nr. 124-
6254 

195
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIP-4101 

2012-10-24 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1289 

V.Ž. 2012, Nr. 125-
6280 

196
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugos 
kainų, tarifų ir jų taikymo tvarkos 
paskelbimo 

2012-10-26 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-341 

V.Ž. 2012, Nr. 126-
6382 

197

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. 
nutarimo Nr. O3-328 "Dėl Viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
ir jį keitusių nutarimų pripažinimo 
netekusiais galios 

2012-10-26 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-342 

V.Ž. 2012, Nr.126-
6383 

198
Dėl Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 

2012-10-29 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-211 

V.Ž. 2012, Nr. 128-
6443 

199

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-300 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą 
detalizuojančio plano patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-11-05 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-902 

V.Ž. 2012, Nr. 129-
6497 

200
Dėl informacijos apie veiklos elektros 
energetikos sektoriuje leidimų išdavimą ir 
galiojimo panaikinimą skelbimo 

2012-10-31 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-215 

V.Ž. 2012, Nr. 129-
6501 

201
Dėl viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų 
administratoriaus paskyrimo 

2012-11-07 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1338 

V.Ž. 2012, Nr. 130-
1338 

202
Dėl Energetikos objektus, įrenginius 
statančių ir eksploatuojančių darbuotojų 
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-11-07 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-220 

V.Ž. 2012, Nr. 130-
6581 

203

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. 
nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos 
ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui 
šildyti ir karštam vandeniui ruošti" 
pakeitimo 

2012-10-26 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-329 

V.Ž. 2012, Nr. 130-
6604 

204

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos 
direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymo 
Nr. V-97 "Dėl Teisinei metrologijai priskirtų 
matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko 
intervalų tarp patikrų patvirtinimo" 
papildymo 

2012-11-05 Valstybinės 
metrologijos tarnybos 
direktoriaus įsakymas 
Nr. V-138 

V.Ž. 2012, Nr. 131-
6628 
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205
Dėl Pažangiųjų elektros tinklų technologijų 
ir plėtros krypčių patvirtinimo 

2012-11-09 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-221 

V.Ž. 2012, Nr. 131-
6632 

206

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 389 
"Dėl Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" ir jį 
keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais 
galios 

2012-11-09 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-1084 

V.Ž. 2012, Nr. 131-
6634 

207
Šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių 
pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-11-06 LR Seimo 
įstatymas Nr. XI-2339 

V.Ž. 2012, Nr. 132-
6667 

208
Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-11-07 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1354 

V.Ž. 2012, Nr. 132-
6708 

209

Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio 
efektyvumo kogeneracijos proceso metu, 
kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-11-05 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-216 

V.Ž. 2012, Nr. 132-
6712 

210

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. 
nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Karšto vandens 
kainos nustatymo metodikos" pakeitimo 

2012-11-09 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-353 

V.Ž. 2012, Nr. 132-
6752 

211
Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo 
politikos strategijos patvirtinimo 

2012-11-06 LR Seimo 
nutarimas Nr. XI-2375 

V.Ž. 2012, Nr. 133-
6762 

212

Dėl asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus 
kvalifikaciją energijos vartojimo auditui 
pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams 
procesams atlikti, atestavimo komisijos 
sudarymo 

2012-11-20 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-223 

V.Ž. 2012, Nr. 135-
6900 

213

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys 
dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo 

2012-11-05 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-906 

V.Ž. 2012, Nr. 135-
6933 

214

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 4-206 
"Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio 
efektyvumo kogeneracijos proceso metu, 
kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo 
taisyklių patvirtinimo" pripažinimo 
netekusiu galios 

2012-11-20 LR ūkio 
ministro įsakymas Nr. 
4-1108 

V.Ž. 2012, Nr. 135-
6939 

215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl 
Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias 
veiksmų programas projektų išlaidų ir 
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-11-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1386 

V.Ž. 2012, Nr. 136-
6980 

216

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

2012-11-20 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-951 

V.Ž. 2012, Nr. 136-
7002 
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pakeitimo 

217

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
įstatymo 1, 7 ir 15 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo ir įstatymo papildymo 19(1) ir 
19(2) straipsniais įstatymo, Lietuvos 
Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymo 2, 19 straipsnių 
pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo, Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės įstatymo 3 ir 30 straipsnių 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 
34(3) straipsnių, aštuntojo(1) skirsnio 
pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 
aštuntuoju(2), aštuntuoju(3), aštuntuoju(4), 
aštuntuoju(5), aštuntuoju(6), aštuntuoju(7), 
aštuntuoju(8), aštuntuoju(9), aštuntuoju(10) 
skirsniais ir 16 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo 16 straipsnio 
pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
klimato kaitos valdymo finansinių 
instrumentų įstatymo 2, 5, 7, 8 ir 10 
straipsnių, penktojo skirsnio ir 2 priedo 
pakeitimo įstatymo projektų pateikimo 
Lietuvos Respublikos Seimui 

2012-11-21 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1405 

V.Ž. 2012, Nr. 137-
7017 

218

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros 
tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo 

2012-11-22 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-958  

V.Ž. 2012, Nr. 137-
7026 

219
Dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų 
nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-11-20 Valstybinės 
energetikos inspekcijos 
viršininko įsakymas Nr. 
IV-134 

V.Ž. 2012, Nr. 137-
7047 

220
Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos taisyklių patvirtinimo 

2012-11-23 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-228 

V.Ž. 2012, Nr. 138-
7072 

221

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-
230 "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą 
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-11-23 LR 
aplinkos ministro ir 
finansų ministro 
įsakymas Nr. D1-
963/1K-390 

V.Ž. 2012, Nr. 138-
7090 

222

Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo 
saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir 
Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
patvirtinimo 

2012-11-28 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-241 

V.Ž. 2012, Nr. 139-
7138 
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223

Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos 
transeuropinių energetikos tinklų srityje 
įgyvendinimo Lietuvoje administravimo 
taisyklių patvirtinimo 

2012-11-28 energetikos 
ministro įsakymas Nr. 
1-242 

V.Ž. 2012, Nr. 139-
7139 

224
Dėl matavimo priemonių patikros be tipo 
patvirtinimo 

2012-12-04 Valstybinės 
metrologijos tarnybos 
direktoriaus įsakymas 
Nr. V-153 

V.Ž. 2012, Nr. 142-
7371 

225

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos sektoriuje teikimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-05 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1471 

V.Ž. 2012, Nr. 143-
7386 

226

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 "Dėl 
Rinkliavos už naudojimąsi viešąja 
geležinkelių infrastruktūra nustatymo 
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-05 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1474 

V.Ž. 2012, Nr. 143-
7388 

227

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 
"Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.08.02:2002 "Statybos darbai" 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-10 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-1065 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7472 

228

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-
1037 "Dėl statybos techninio reglamento 
STR 1.02.07:2012 "Ypatingo statinio 
statybos rangovo, statinio projekto 
ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės 
rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, 
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas" patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-10 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-1066 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7473 

229

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 
1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su 
energetikos veikla, teikimo valstybės 
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms 
šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-06 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-253 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7484 

230
Dėl Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo 
energijos kainų svyravimo instrumentais 
taisyklių patvirtinimo 

2012-12-07 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-255 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7485 

231 Dėl reglamentų patvirtinimo 

2012-12-10 LR 
energetikos ministro ir 
LR ūkio ministro 
įsakymas Nr. 1-256/4-
1205 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7486 

232

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 
1-117 "Dėl veiklos elektros energetikos 
sektoriuje leidimų išdavimo" pakeitimo 

2012-12-11 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-258 

V.Ž. 2012, Nr. 145-
7487 

233
Dėl Konkurencijos politikos nuostatų 
taikymo gairių patvirtinimo 

2012-12-12 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1510 

V.Ž. 2012, Nr. 146-
7524 
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234

Dėl pareiškėjo - Lietuvos Respublikos 
Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar 
Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių 
dujų terminalo įstatymas ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 
15 d. nutarimas Nr. 199 "Dėl Lietuvos 
Respublikos suskystintų gamtinių dujų 
terminalo įstatymo įgyvendinimo" (2012 m. 
liepos 11 d. redakcija) neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai 

2012-12-12 LR 
Konstitucinio teismo  
sprendimas 

V.Ž. 2012, Nr. 146-
7544 

235

Dėl energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 
d. įsakymo Nr. 1-182 "Dėl Centralizuotos 
prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-12-11 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-257 

V.Ž. 2012, Nr. 147-
7583 

236

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-
93 "Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-12 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-267 

V.Ž. 2012, Nr. 147-
7584 

237

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo 
Nr. 1-309 "Dėl Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-12 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-268 

V.Ž. 2012, Nr. 147-
7585 

238

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-
80 "Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir 
sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-12 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-270 

V.Ž. 2012, Nr. 147-
7586 

239
Dėl Remtinos elektros energijos gamybos 
apimties nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo 

2012-12-12 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1512 

V.Ž. 2012, Nr. 148-
7597 

240

Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų 
nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų 
vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo 
prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir 
vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-12-11 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-261 

V.Ž. 2012, Nr. 148-
7620 

241

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1512 "Dėl 
Remtinos elektros energijos gamybos 
apimties nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 

2012-12-14 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1535 

V.Ž. 2012, Nr. 149-
7633 

242

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos sektoriuje teikimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-19 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1536 

V.Ž. 2012, Nr. 150-
7692 

243

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos sektoriuje lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
pakeitimo 

2012-12-19 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1537 

V.Ž. 2012, Nr. 150-
7693 
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244

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 
m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1035 "Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų teikimo apimties 2013 metams 
nustatymo" pakeitimo 

2012-12-19 LR 
Vyriausybės nutarimas 
Nr. 1538 

V.Ž. 2012, Nr. 150-
7694 

245

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. O3-299 "Dėl viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 
2013 metams nustatymo" korektūros klaidos 
ištaisymo 

2012-12-14 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-402 

V.Ž. 2012, Nr. 150-
7718 

246
Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų 
įrengimo ir eksploatavimo techninių 
taisyklių patvirtinimo 

2012-12-21 LR 
energetikos ministro 
įsakymas Nr. 1-273 

V.Ž. 2012, Nr. 152-
7801 

247

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. 
nutarimo Nr. O3-279 "Dėl Viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų elektros 
energetikos sektoriuje kainos nustatymo 
metodikos patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-418 

V.Ž. 2012, Nr. 152-
7819 

248

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. O3-297 "Dėl Lietuvos 
energija, AB Lietuvos elektrinėje 
pagamintos elektros energijos supirkimo 
kainos 2013 metams nustatymo" pakeitimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-419 

V.Ž. 2012, Nr. 152-
7820 

249

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. O3-299 "Dėl Viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 
2013 metams nustatymo" pakeitimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-420 

V.Ž. 2012, Nr. 152-
7821 

250

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. O3-300 "Dėl akcinės 
bendrovės LESTO elektros energijos 
visuomeninės kainos viršutinės ribos 2013 
metams nustatymo buitiniams vartotojams, 
perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir 
žemos įtampos tinklų" pakeitimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-421 

V.Ž. 2012, Nr. 152-
7822 

251
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19, 31, 
32, 60, 64, 71, 80, 81, 91 straipsnių ir 1 
priedo pakeitimo ĮSTATYMAS 

2012-12-20 LR Seimo 
įstatymas Nr. XII-78 

V.Ž. 2012, Nr. 153-
7828 

252

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-
231 "Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos 
leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos 
aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-28 LR 
aplinkos ministro 
įsakymas Nr. D1-1111 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7946 

253
Dėl naudojimosi gamtinių dujų gavybos 
tinklais tvarkos aprašo patvirtinimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-431 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7970 

254
Dėl naudojimosi gamtinių dujų laikymo 
saugyklose ir gamtinių dujų laikymo 
vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-432 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7971 
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patvirtinimo 

255
Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų 
gamtinių dujų terminalu taisyklėms 
patvirtinimo 

2012-12-21 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-433 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7972 

256

Dėl AB LESTO elektros energijos 
persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo 
tvarkos pakeitimo bei visuomeninių elektros 
energijos kainų ir jų taikymo tvarkos 
pakeitimo paskelbimo 

2012-12-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-449 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7973 

257

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-229 "Dėl Skatinimo kvotų 
paskirstymo aukcionų nuostatų 
patvirtinimo" pakeitimo 

2012-12-28 VKEKK 
nutarimas Nr. O3-455 

V.Ž. 2012, Nr. 154-
7979 
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SVARBIAUSI LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS  
2012 METAIS SIŲSTI RAŠTAI 

 

1. 2012-02-10 LŠTA raštas Nr. 17 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ“ LR Ministrui 
Pirmininkui Andriui Kubiliui; 

2. 2012-02-13 LŠTA raštas Nr. 18 „DĖL ENERGIJOS (ELEKTROS, DUJŲ, ŠILUMOS, 
KARŠTO IR ŠALTO VANDENS) TIEKĖJŲ ATSISKAITYMO SU BUITINIAIS 
VARTOTOJAIS“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR Energetikos 
ministerijai; Kopija: Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. 

3. 2012-03-01 LŠTA raštas Nr. 29 „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS 
GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai; 
Kopija: Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos 
inspekcijai prie Energetikos ministerijos. 

4. 2012-03-30 LŠTA raštas Nr. 40 „DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO“ LR energetikos 
ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. 

5. 2012-04-02 LŠTA raštas Nr. 42 „DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO 
„DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ 
ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS“ 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. 

6. 2012-04-13 LŠTA raštas Nr. 49 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALSTYBĖS 
VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETO INICIJUOJAMOS DISKUSIJOS APIE 
ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBES“ LR Seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitetui; Kopija: Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 
komisijai, LR Energetikos ministerijai, LR Aplinkos ministerijai, LR Teisingumo 
ministerijai, LR Ūkio ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos 
ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos nacionalinei vartotojų 
federacijai, Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams, Lietuvos vandens tiekėjų 
asociacijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.  

7. 2012-04-20 LŠTA raštas Nr. 59 „DĖL INFORMACIJOS, PATEIKIAMOS MOKĖJIMO 
UŽ ŠILUMĄ PRANEŠIMUOSE“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. 

8. 2012-05-30 LŠTA raštas Nr. 75 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ 
SUDARYMO, TVARKYMO, KAUPIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TAIKYMO“ LR 
energetikos ministerijai. 

9. 2012-05-29 LŠTA raštas Nr. 76 „DĖL ŽINIASKLAIDOJE SKELBIAMOS ŠILUMOS 
ŪKIO REFORMOS „LR Energetikos ministrui A.Sekmokui; Kopija: LR Ministrui 
Pirmininkui A.Kubiliui, LR Seimo Ekonomikos komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komitetui, LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. 

10. 2012-05-31 LŠTA raštas Nr. 77 „DĖL INFORMACIJOS, PATEIKIAMOS MOKĖJIMO 
UŽ ŠILUMĄ PRANEŠIMUOSE“ LR energetikos ministerijai. 

11. 2012-06-05 LŠTA raštas Nr. 80 „DĖL BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSISKOLINIMŲ 
ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖMS“ Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Energetikos 
ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.  
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12. 2012-06-07 LŠTA raštas Nr. 81 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS 
NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO“ Lietuvos 
naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovui Lukui Vosyliui; Kopija: Internetinio 
portalo „Delfi“ vyr. redaktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei. 

13. 2012-06-26 LŠTA KREIPIMASIS DĖL ŠILUMOS ŪKIO PERTVARKOS LR Seimo 
nariams. 

14. 2012-06-27 LŠTA raštas Nr. 96 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI 
ŠILUMOS KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ LR energetikos ministrui p. Arvydui 
Sekmokui. 

15. 2012-07-11 LŠTA raštas Nr. 101 „DĖL „UAB GECO KAUNAS“ PRIPAŽINIMO 
NEREGULIUOJAMU NEPRIKLAUSOMU ŠILUMOS GAMINTOJU“ Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai. 

16. 2012-07-12 LŠTA raštas Nr. 102 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI 
ŠILUMOS KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ Lietuvos savivaldybių asociacijai; Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybių merams; Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybų 
nariams 

17. 2012-08-02 LŠTA raštas Nr. 109 „DĖL SIŪLYMŲ GALIMIEMS UŽDAVINIAMS 
(PRIEMONĖMS) ENERGETIKOS SRITYJE, FINANSUOTINIEMS 2014-2020 M. ES 
STRUKTŪRINĖS  PARAMOS LĖŠOMIS“ LR energetikos ministerijai. 

18. 2012-08-03 LŠTA raštas Nr. 110 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI 
ŠILUMOS KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui 
Vaitukaičiui; Kopija:LR energetikos ministrui Arvydui Sekmokui, Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybių merams, Lietuvos savivaldybių asociacijai. 

19. 2012-08-08 LŠTA raštas Nr. 112 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲJŲ 
DUJŲ TERMINO ĮSTATYMO NUOSTATŲ SUDERINAMUMO SU PAGRINDINIAIS 
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PRINCIPAIS“ Europos Komisijai, Energetikos komisarui 
Gunther Oettinger, Konkurencijos komisarui Joaquin Almunia. 

20. 2012-08-08 LŠTA raštas Nr. 113 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS ŠILUMOS ŪKIO 
REFORMOS“ LR energetikos ministerijai. 

21. 2012-08-14 LŠTA raštas Nr. 116 „DĖL VIEŠAI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 
KOMISIJOS TINKLALAPYJE“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. 

22. 2012-09-11 LŠTA Tarybos pirmininko A.Janukonio KREIPIMASIS į LR Seimo narius dėl 
papildomo klausimo įtraukimo į referendumą. 

23. 2012-09-11 LŠTA Tarybos pirmininko A.Janukonio KREIPIMASIS į Lietuvos miestų ir 
rajonų savivaldybių Tarybų narius dėl papildomo klausimo įtraukimo į referendumą.  

24. 2012-09-14 LŠTA raštas Nr. 135 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO 
TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO“ LR energetikos ministerijai 

25. 2012-09-21 LŠTA raštas Nr. 139 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS 
NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO“ Būsto ir 
urbanistinės plėtros agentūrai.  

26. 2012-10-31 LŠTA raštas Nr. 153 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai. 
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 LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
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Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas 
 

 2012-02-13 Nr. 18 Valstybinei kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai 
 
LR Energetikos ministerijai 
 
Kopija: 
Valstybinei energetikos inspekcijai 
prie Energetikos ministerijos 

Į  Nr.  

    
DĖL ENERGIJOS (ELEKTROS, DUJŲ, ŠILUMOS, KARŠTO IR ŠALTO VANDENS) TIEKĖJŲ ATSISKAITYMO SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS 

  

 

 
Visi šalies energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir šalto vandens) tiekėjai, teisės aktuose 

nustatyta tvarka, atsiskaito (pateikia sąskaitas, mokėjimo pranešimus, taikant atsiskaitymo knygeles 
ar kitu būdu) su buitiniais vartotojais pagal jų deklaruotus ar rankiniu būdu nuskaitytus (jeigu nėra 
nuotolinio nuskaitymo sistemos) šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenis. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) nuomone teisės aktai (tame tarpe 
Buhalterinės apskaitos įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas) reikalauja, kad per metus būtų atlikta ne 
mažiau kaip 12 (kalendorinių mėnesių skaičius metuose) mokėjimų, bet nėra griežtai reglamentuota, 
kad vienas atsiskaitymo laikotarpis sutaptų sekundės tikslumu su kalendorinio mėnesio trukme, t.y., 
kad skaitiklių rodmenys (deklaruojant ar kitaip perduodant tiekėjui) būtų fiksuojami kalendorinio 
mėnesio paskutinę sekundę (ar valandą, ar parą ir pan.). Pvz., Buhalterinės apskaitos įstatymas 
nustato, kad vienas atsiskaitymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip du kalendoriniai mėnesiai, t.y. 
sistemiškai vertinant su šilumos ir kitų energetikos sektorių šakiniais teisės aktais – nėra ir negali būti 
realiai įgyvendinamo reikalavimo, jog kiekvienas atsiskaitymo laikotarpis (už kurį įvertinami 
šilumos energijos kiekiai išrašomose sąskaitose) preciziškai (dienos, valandos, minutės tikslumu) 
sutaptų su kalendoriniu mėnesiu. Nuskaitant šilumos energijos suvartojimus už atsiskaitomąjį 
laikotarpį, į atsiskaitymo laikotarpį gali „patekti“ kelios valandos, pusė dienos, viena ar kelios kito 
mėnesio dienos, kurių metu vyksta tęstinis (t.y. trunką tam tikrą laiko tarpą, kurio metu ir toliau 
nenutrūkstamai vyksta šilumos energijos vartojimas) šilumos energijos suvartojimo nuskaitymo 
procesas, ir tai nepakeičia paties atsiskaitymo laikotarpio ir jo supratimo/apibrėžimo, kadangi pagal 
Civilinio kodekso 6.388 str. abonentas turi sumokėti ir už šio proceso metu faktiškai sunaudotą 
energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis. 
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Šilumos tiekėjai (be pačių vartotojų įvairiais laikotarpiais nesinchroniškai deklaruojamų 
karšto vandens skaitiklių rodmenų priėmimo) turi dar ir papildomą pareigą gauti vartotojų 
deklaruotus arba pačių nurašytus (dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 metais užimtos 
pozicijos nesant galimybės sinchroniškai panaudoti įrengtas nuotolinio duomenų nuskaitymo 
sistemas) įvadinių šilumos skaitiklių rodmenis kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio pabaigoje. Šiuo 
atveju teisės aktais nėra reglamentuota, kad atsiskaitymo laikotarpis sutaptų sekundės tikslumu su 
kalendorinio mėnesio trukme, t.y., kad skaitiklių rodmenys būtų fiksuojami kalendorinio mėnesio 
paskutinę sekundę (ar net valandą ar parą ir pan.). Jeigu nėra (ar dėl kitų priežasčių negalima 
naudotis, pvz. Lietuvos metrologijos inspekcijos nurodymai) nuotolinio įvadinių šilumos skaitiklių 
rodmenų nuskaitymo sistemos, tiekėjas skaitiklių duomenis atitinkamo laikotarpio pabaigoje nurašo 
per keletą dienų, kurių skaičius priklauso nuo turimų žmogiškųjų resursų, kurie įtraukti į pagrįstas 
sąnaudas nustatant šilumos kainas. 

Asociacijos nuomone, objektyvus faktas, kad energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir 
šalto vandens) tiekėjai apmokėjimui (pateikia sąskaitas, mokėjimo pranešimus, taikant atsiskaitymo 
knygeles ar kitu būdu) taiko atsiskaitymo laikotarpį, nesutapantį sekundės (ar net valandos, ar paros 
ir pan.) tikslumu su kalendorinio mėnesio trukme, nepažeidžia galiojančių teisės aktų ir ilgesniu 
(kalendorinių metų) laikotarpiu (kiekvieną mėnesį šilumos ir karšto vandens kainoms keičiantis, t.y. 
tiek didėjant, tiek ir mažėjant) nepažeidžia vartotojų teisių bei teisėtų interesų. 

Prašome Jūsų, pagal kompetenciją, pateikti informaciją, kaip ir kada kiekvieno kalendorinio 
mėnesio pabaigoje, pagal galiojančią teisinę sistemą bei turimas ribotas finansines ir žmogiškųjų 
išteklių galimybes, šilumos ir karšto vandens tiekėjai įvertinimui vartotojams išrašomose sąskaitose 
(taikant kiekvieną mėnesį besikeičiančias šilumos ir karšto vandens kainas) turėtų nuskaityti ar 
priimti deklaruojamus šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenis, kad nebūtų pažeistos teisės aktų 
nuostatos bei geriausiai užtikrinamos vartotojų teisės ir teisėti interesai. 

 
 
Pagarbiai 
 
 
Prezidentas           Vytautas Stasiūnas 
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-08-20 Nr. 143
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams;

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO
METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), analizuodama Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės
akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų
pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, apklausė šilumos tiekimo įmones, apie
šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. gegužės –
birželio mėnesiais vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
GEGUŽĖ

I 145,1 103,3 105,6 129 29
II 134,7 142,6 150,4 58 13
III 127,0 113,4 147,9 37 8
IV 148,4 230,6 221,3 228 50

BIRŽELIS
I 146,7 99,8 104,8 134 34
II 135,8 144,3 156,7 41 10
III 127,9 109,7 154,9 58 15
IV 146,7 213,9 222,1 163 41
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* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių
deklaruotus rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87
išsakytas nuostatas, kad Komisijos nutarimu patvirtintas teisės aktas „Dėl Komisijos
rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“
prieštarauja „Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-
5259) (toliau - Įstatymas) 2 straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2 ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4 dalių
nuostatoms“, dėl šių priežasčių:

1. Įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis –
viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam
vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių
rodmenų sumos.“, o 15 straipsnio 1 dalis, nustato, kad „Nustatant mokesčius už karštą vandenį,
su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas
apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto
vandens apskaitą tame name.“. Manome, kad Įstatymo leidėjas nustatė tiekėjams (jeigu jie
nevykdo Įstatymo reikalavimų) ribojimus priskirti apmokėti vartotojams tik šilumos kiekį, kuris
susidaro Komisijos nustatytą norminį šilumos kiekį (51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui
geriamojo vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros,
padauginus iš skirtumo „tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto
daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.“;

2. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad karštam vandeniui paruošti „...geriamojo
vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto
pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. ... šilumos ar kitos energijos kiekis
nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo
įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas“. Pateikiamoje šilumos
suvartojimo karšto vandens ruošimui analizėje, geriamojo vandens suvartojimas nustatytas pagal
įvadinių geriamojo vandens skaitiklių ir butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių („karšto
vandens skaitiklių“) rodmenų ataskaitas, o šilumos suvartojimas, pagal įvadinio šilumos
apskaitos prietaiso (vasaros metu atitinka „tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo
įrenginius šilumos apskaitos prietaiso“ reikalavimus) rodmenų ataskaitas. Manome, kad šiuo
atveju šilumos kiekis nustatytas kaip skirtumas tarp įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų
ataskaitos ir geriamojo vandens kiekio, nustatyto pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklių
rodmenų ataskaitas, padauginto iš Komisijos nustatyto norminio šilumos kiekio (pvz. 51
kWh/m3) vienam kubiniam metrui geriamojo vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos
karšto vandens temperatūros, priskirtinas šilumos kiekiui suvartotam „cirkuliacijai“ ir šiam
suvartotos šilumos kiekiui turi būti taikoma Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „...visas
pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas
moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius,
kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. ... .“;

3. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad iki pusės analizuotų daugiabučių namų,
butui priskirtinas šilumos kiekis „cirkuliacijai“, kuomet su karštu vandeniu suvartotas šilumos
kiekis nustatomas pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginį įrengtų šilumos ir geriamojo
vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas, viršija Komisijos nustatytus normatyvus
„cirkuliacijai“ ir vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto
teisės akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo
metodų pakeitimo“ nuostatomis, šilumos kiekis viršijantis normatyvus „cirkuliacijai“ negali būti
paskirstytas buitiniams vartotojams, nepriklausomai (priešingai Komisijos ir Energetikos
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ministerijos viešoje erdvėje daromiems pareiškimams) nuo to yra karšto vandens tiekėjas ar jo
nėra, nepriklausomai nuo to ar „...tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens
apskaitą tame name...“, ar jų neįvykdė (dalinai įvykdė, neįvykdė dėl vartotojų kaltės, neįvykdė
dėl laiko stokos, neįvykdė dėl finansavimo šaltinių nebuvimo ir pan.). Manome, kad šiuo atveju
Komisija, 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priėmusi teisės aktą „Dėl Komisijos
rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ ir
nustačiusi neapmokestinamą viršijantį normatyvus šilumos kiekį „cirkuliacijai“, viršijo Įstatymo
15 straipsnio 1 dalyje nustatytus Komisijai įgaliojimus, pažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies
nuostatas;

4. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad praktikoje nepasitvirtino Komisijos ir
Energetikos ministerijos viešoje erdvėje išsakytos nuostatos, „pagrindžiančios“ Komisijos
priimtus sprendimus, kad daugiabučių namų gyventojams tik pasirinkus karšto vandens tiekėją ir
tiekėjams sutvarkius karšto vandens apskaitą - „gyvatuko“ mokestis bus pastovus, o
„cirkuliacijai“ suvartotas šilumos kiekis neviršys Komisijos nustatytų normatyvų, kad sąžiningi
vartotojai (suprask I ir II pastatų grupės, plius nedaugiabučiai pastatai) nemokės už nesąžiningus
(suprask III ir IV pastatų grupės) vartotojus, nes įvertinus galiojančią šilumos ir karšto vandens
kainodarą bei teisės aktus reglamentuojančius „nepaskirstytą karštą vandenį“, lieka neaišku kas
turi apmokėti už IV grupės pastatuose suvartotą normatyvus viršijantį šilumos kiekį
„cirkuliacijai“;

Primename, kad Asociacija pastoviai viešai teikė ir teikia informaciją apie šilumos
suvartojimą daugiabučiuose namuose, įrodančią, kad suvartojamos šilumos kiekiai, įskaitant
„cirkuliacijai“ suvartojamą šilumą, praktiškai priklauso tik nuo pastato išorinių atitvarų bei
šildymo ir karšto vandens sistemų techninės būklės, jų priežiūros (eksploatavimo) lygio bei už
tai atsakingų asmenų: savininkų (bendrasavininkų), juos atstovaujančių Administratorių
(Valdytojų) ir jų samdomų Prižiūrėtojų veiklos ar neveikimo. Manome, kad esamoje teisinėje
sistemoje šilumos ir/ar karšto vandens tiekėjas objektyviai niekaip neįtakoja „cirkuliacijai“
suvartojamo šilumos kiekio ir neturėtų dengti savo „nuostolių/pelno“ sąskaita neapmokestinamą,
viršijantį normatyvus, šilumos kiekį „cirkuliacijai“.

Įvertinus aukščiau išdėstytą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, siūlome Komisijai
2010m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimtą teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir
kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594)
pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

Pagarbiai,

Prezidentas Vytautas Stasiūnas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-09-14 Nr. 158
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), pastoviai analizuodama
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74
priimto teisės akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos
paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, apklausė šilumos
tiekimo įmones, apie šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. liepos mėn.
vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
LIEPA

I 148,1 95,3 93,2 204 50
II 126,5 132,4 137,7 59 14
III 120,2 104,1 139,0 51 13
IV 133,7 185,7 184,0 93 23
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* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus
rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87 ir
2010m. rugpjūčio 20 rašte Nr. 143 išsakytas nuostatas, kad Komisijos nutarimu patvirtintas teisės aktas
„Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų
pakeitimo“ prieštarauja „Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007,
Nr. 130-5259) (toliau - Įstatymas) 2 straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2 ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4
dalių nuostatoms“.

Komisija iki šiol neatsakė ir niekaip nereagavo į Asociacijos 2010-08-20 raštą Nr. 143.
Įvertinę keliamos problemos svarbą visam šilumos ūkiui ir ypač šilumos vartotojams, prašome

atsakyti į mūsų paklausimą ir pateikti Komisijos nuostatas dėl Komisijos patvirtinto teisės akto atitikimo
Įstatymo nuostatoms ir/ar pateikti išaiškinimus dėl šio teisės akto taikymo praktikos.

PRIDEDAMA
2010-08-20 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 143.

Pagarbiai,

Prezidentas                Vytautas Stasiūnas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-08-20 Nr. 143
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams;

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), analizuodama Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės akto
„Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų
pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, apklausė šilumos tiekimo įmones, apie
šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. gegužės –
birželio mėnesiais vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
GEGUŽĖ

I 145,1 103,3 105,6 129 29
II 134,7 142,6 150,4 58 13
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III 127,0 113,4 147,9 37 8
IV 148,4 230,6 221,3 228 50

BIRŽELIS
I 146,7 99,8 104,8 134 34
II 135,8 144,3 156,7 41 10
III 127,9 109,7 154,9 58 15
IV 146,7 213,9 222,1 163 41

* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus
rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87
išsakytas nuostatas, kad Komisijos nutarimu patvirtintas teisės aktas „Dėl Komisijos rekomenduojamų
ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ prieštarauja „Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-5259) (toliau - Įstatymas) 2
straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2 ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatoms“, dėl šių priežasčių:

1. Įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis –
viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam
vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių
rodmenų sumos.“, o 15 straipsnio 1 dalis, nustato, kad „Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su
nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti
vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens
apskaitą tame name.“. Manome, kad Įstatymo leidėjas nustatė tiekėjams (jeigu jie nevykdo
Įstatymo reikalavimų) ribojimus priskirti apmokėti vartotojams tik šilumos kiekį, kuris susidaro
Komisijos nustatytą norminį šilumos kiekį (51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui geriamojo
vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros, padauginus iš
skirtumo „tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo
įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.“;

2. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad karštam vandeniui paruošti „...geriamojo
vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate
prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. ... šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas
pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos
apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas“. Pateikiamoje šilumos suvartojimo karšto
vandens ruošimui analizėje, geriamojo vandens suvartojimas nustatytas pagal įvadinių geriamojo
vandens skaitiklių ir butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių („karšto vandens skaitiklių“)
rodmenų ataskaitas, o šilumos suvartojimas, pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (vasaros
metu atitinka „tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso“
reikalavimus) rodmenų ataskaitas. Manome, kad šiuo atveju šilumos kiekis nustatytas kaip
skirtumas tarp įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitos ir geriamojo vandens kiekio,
nustatyto pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas, padauginto iš Komisijos
nustatyto norminio šilumos kiekio (pvz. 51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui geriamojo vandens
pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros, priskirtinas šilumos kiekiui
suvartotam „cirkuliacijai“ ir šiam suvartotos šilumos kiekiui turi būti taikoma Įstatymo 12
straipsnio 2 dalies nuostata, kad „...visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas
(išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus,
įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus
taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio
dalis tenka tam šilumos vartotojui. ... .“;
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3. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad iki pusės analizuotų daugiabučių namų, butui
priskirtinas šilumos kiekis „cirkuliacijai“, kuomet su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis
nustatomas pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginį įrengtų šilumos ir geriamojo vandens
apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas, viršija Komisijos nustatytus normatyvus „cirkuliacijai“ ir
vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės akto „Dėl
Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“
nuostatomis, šilumos kiekis viršijantis normatyvus „cirkuliacijai“ negali būti paskirstytas buitiniams
vartotojams, nepriklausomai (priešingai Komisijos ir Energetikos ministerijos viešoje erdvėje
daromiems pareiškimams) nuo to yra karšto vandens tiekėjas ar jo nėra, nepriklausomai nuo to ar
„...tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name...“, ar jų
neįvykdė (dalinai įvykdė, neįvykdė dėl vartotojų kaltės, neįvykdė dėl laiko stokos, neįvykdė dėl
finansavimo šaltinių nebuvimo ir pan.). Manome, kad šiuo atveju Komisija, 2010 m. gegužės 3 d.
nutarimu Nr. O3-74 priėmusi teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija
suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ ir nustačiusi neapmokestinamą viršijantį
normatyvus šilumos kiekį „cirkuliacijai“, viršijo Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytus
Komisijai įgaliojimus, pažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas;

4. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad praktikoje nepasitvirtino Komisijos ir
Energetikos ministerijos viešoje erdvėje išsakytos nuostatos, „pagrindžiančios“ Komisijos priimtus
sprendimus, kad daugiabučių namų gyventojams tik pasirinkus karšto vandens tiekėją ir tiekėjams
sutvarkius karšto vandens apskaitą - „gyvatuko“ mokestis bus pastovus, o „cirkuliacijai“ suvartotas
šilumos kiekis neviršys Komisijos nustatytų normatyvų, kad sąžiningi vartotojai (suprask I ir II
pastatų grupės, plius nedaugiabučiai pastatai) nemokės už nesąžiningus (suprask III ir IV pastatų
grupės) vartotojus, nes įvertinus galiojančią šilumos ir karšto vandens kainodarą bei teisės aktus
reglamentuojančius „nepaskirstytą karštą vandenį“, lieka neaišku kas turi apmokėti už IV grupės
pastatuose suvartotą normatyvus viršijantį šilumos kiekį „cirkuliacijai“;

Primename, kad Asociacija pastoviai viešai teikė ir teikia informaciją apie šilumos
suvartojimą daugiabučiuose namuose, įrodančią, kad suvartojamos šilumos kiekiai, įskaitant
„cirkuliacijai“ suvartojamą šilumą, praktiškai priklauso tik nuo pastato išorinių atitvarų bei šildymo
ir karšto vandens sistemų techninės būklės, jų priežiūros (eksploatavimo) lygio bei už tai atsakingų
asmenų: savininkų (bendrasavininkų), juos atstovaujančių Administratorių (Valdytojų) ir jų
samdomų Prižiūrėtojų veiklos ar neveikimo. Manome, kad esamoje teisinėje sistemoje šilumos ir/ar
karšto vandens tiekėjas objektyviai niekaip neįtakoja „cirkuliacijai“ suvartojamo šilumos kiekio ir
neturėtų dengti savo „nuostolių/pelno“ sąskaita neapmokestinamą, viršijantį normatyvus, šilumos
kiekį „cirkuliacijai“.

Įvertinus aukščiau išdėstytą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, siūlome Komisijai 2010m.
gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimtą teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su
komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594) pripažinti
negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

Pagarbiai,

Prezidentas                Vytautas Stasiūnas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-10-06 Nr. 180
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), pastoviai analizuodama
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74
priimto teisės akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos
paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, kiekvieną mėnesį
apklausia šilumos tiekimo įmones, apie šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens
sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. rugpjūčio mėn.,
liepos mėn., birželio mėn. ir gegužės mėn. vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
RUGPJŪTIS

I 142,0 94,9 101,3 286 47
II 137,3 144,8 152,2 93 15
III 123,0 109,3 142,0 86 14
IV 142,4 195,2 194,3 146 24
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LIEPA
I 148,1 95,3 93,2 204 50
II 126,5 132,4 137,7 59 14
III 120,2 104,1 139,0 51 13
IV 133,7 185,7 184,0 93 23

BIRŽELIS
I 146,7 99,8 104,8 134 34
II 135,8 144,3 156,7 41 10
III 127,9 109,7 154,9 58 15
IV 146,7 213,9 222,1 163 41

GEGUŽĖ
I 145,1 103,3 105,6 129 29
II 134,7 142,6 150,4 58 13
III 127,0 113,4 147,9 37 8
IV 148,4 230,6 221,3 228 50

* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus
rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87, 2010m.
rugpjūčio 20 rašte Nr. 143 ir 2010 m. rugsėjo 14 d. rašte Nr. 158 išsakytas nuostatas, kad Komisijos
nutarimu patvirtintas teisės aktas „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų
šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ prieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-5259) (toliau - Įstatymas) 2 straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2
ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatoms, dėl šių priežasčių:

1. Įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis –
viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens
karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto
vandens skaitiklių rodmenų sumos.“, o 15 straipsnio 1 dalis, nustato, kad „Nustatant
mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos
kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu
tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name.“.
Manome, kad Įstatymo leidėjas nustatė tiekėjams (jeigu jie nevykdo Įstatymo
reikalavimų) ribojimus priskirti apmokėti vartotojams tik šilumos kiekį, kuris susidaro
Komisijos nustatytą norminį šilumos kiekį (51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui
geriamojo vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens
temperatūros, padauginus iš skirtumo „tarp geriamojo vandens karštam vandeniui
paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių
rodmenų sumos.“;
2. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad karštam vandeniui paruošti „...geriamojo
vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo
įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. ... šilumos ar kitos
energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš
karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo
nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
patvirtintas normas“. Pateikiamoje šilumos suvartojimo karšto vandens ruošimui
analizėje, geriamojo vandens suvartojimas nustatytas pagal įvadinių geriamojo
vandens skaitiklių ir butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių („karšto vandens
skaitiklių“) rodmenų ataskaitas, o šilumos suvartojimas, pagal įvadinio šilumos
apskaitos prietaiso (vasaros metu atitinka „tiekėjo įrengto prieš karšto vandens
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ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso“ reikalavimus) rodmenų ataskaitas.
Manome, kad šiuo atveju šilumos kiekis nustatytas kaip skirtumas tarp įvadinio
šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitos ir geriamojo vandens kiekio, nustatyto
pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas, padauginto iš
Komisijos nustatyto norminio šilumos kiekio (pvz. 51 kWh/m3) vienam kubiniam
metrui geriamojo vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens
temperatūros, priskirtinas šilumos kiekiui suvartotam „cirkuliacijai“ ir šiam suvartotos
šilumos kiekiui turi būti taikoma Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „...visas
pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas
vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja
suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio
dalis tenka tam šilumos vartotojui. ... .“;
Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad iki pusės analizuotų daugiabučių namų, butui

priskirtinas šilumos kiekis „cirkuliacijai“, kuomet su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis
nustatomas pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginį įrengtų šilumos ir geriamojo vandens
apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas, viršija Komisijos nustatytus normatyvus „cirkuliacijai“ ir
vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės akto „Dėl
Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“
nuostatomis, šilumos kiekis viršijantis normatyvus „cirkuliacijai“ negali būti paskirstytas buitiniams
vartotojams, nepriklausomai (priešingai Komisijos ir Energetikos ministerijos viešoje erdvėje
daromiems pareiškimams) nuo to yra karšto vandens tiekėjas ar jo nėra, nepriklausomai nuo to ar
„...tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name...“, ar jų
neįvykdė (dalinai įvykdė, neįvykdė dėl vartotojų kaltės, neįvykdė dėl laiko stokos, neįvykdė dėl
finansavimo šaltinių nebuvimo ir pan.). Manome, kad šiuo atveju Komisija, 2010 m. gegužės 3 d.
nutarimu Nr. O3-74 priėmusi teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija
suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ ir nustačiusi neapmokestinamą viršijantį
normatyvus šilumos kiekį „cirkuliacijai“, viršijo Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytus
Komisijai įgaliojimus, pažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas;

Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad praktikoje nepasitvirtino Komisijos ir
Energetikos ministerijos viešoje erdvėje išsakytos nuostatos, „pagrindžiančios“ Komisijos priimtus
sprendimus, kad daugiabučių namų gyventojams tik pasirinkus karšto vandens tiekėją ir tiekėjams
sutvarkius karšto vandens apskaitą - „gyvatuko“ mokestis bus pastovus, o „cirkuliacijai“ suvartotas
šilumos kiekis neviršys Komisijos nustatytų normatyvų, kad sąžiningi vartotojai (suprask I ir II
pastatų grupės, plius nedaugiabučiai pastatai) nemokės už nesąžiningus (suprask III ir IV pastatų
grupės) vartotojus, nes įvertinus galiojančią šilumos ir karšto vandens kainodarą bei teisės aktus
reglamentuojančius „nepaskirstytą karštą vandenį“, lieka neaišku kas turi apmokėti už IV grupės
pastatuose suvartotą normatyvus viršijantį šilumos kiekį „cirkuliacijai“;

Primename, kad Asociacija pastoviai viešai teikė ir teikia informaciją apie šilumos
suvartojimą daugiabučiuose namuose, įrodančią, kad suvartojamos šilumos kiekiai, įskaitant
„cirkuliacijai“ suvartojamą šilumą, praktiškai priklauso tik nuo pastato išorinių atitvarų bei šildymo
ir karšto vandens sistemų techninės būklės, jų priežiūros (eksploatavimo) lygio bei už tai atsakingų
asmenų: savininkų (bendrasavininkų), juos atstovaujančių Administratorių (Valdytojų) ir jų
samdomų Prižiūrėtojų veiklos ar neveikimo. Manome, kad esamoje teisinėje sistemoje šilumos ir/ar
karšto vandens tiekėjas objektyviai niekaip neįtakoja „cirkuliacijai“ suvartojamo šilumos kiekio ir
neturėtų dengti savo „nuostolių/pelno“ sąskaita neapmokestinamą, viršijantį normatyvus, šilumos
kiekį „cirkuliacijai“.

Įvertinus aukščiau išdėstytą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms (objektyvūs statistiniai
duomenys) dar kartą siūlome Komisijai įvertinti 2010m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto
teisės akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo
metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594) atitikimą galiojančiai teisinei sistemai ir pripažinti
negaliojančiu nuo jo priėmimo momento arba pateikti išaiškinimus dėl šio teisės akto taikymo
praktikos.
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Primename, kad Komisija ir kitos institucijos, kurioms pagal kompetenciją buvo siunčiamos
Asociacijos raštų kopijos, niekaip nereagavo ir iki šiol neatsakė į Asociacijos 2010-08-20 raštą Nr. 143
bei 2010-09-14 raštą Nr. 158.

Įvertinę keliamos problemos svarbą visam šilumos ūkiui ir ypač šilumos vartotojams, dar kartą
prašome Komisijos ir institucijų, pagal kompetenciją, atsakyti į mūsų raštus - paklausimus ir pateikti
išaiškinimus dėl minimo teisės akto atitikimo ar neatitikimo Įstatymo nuostatoms ir dėl šio teisės akto
taikymo praktikos.

PRIDEDAMA
2010-09-14 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 158;
2010-08-20 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 143.

Pagarbiai,

Prezidentas                Vytautas Stasiūnas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-09-14 Nr. 158
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), pastoviai analizuodama
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74
priimto teisės akto „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos
paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, apklausė šilumos
tiekimo įmones, apie šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. liepos mėn.
vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
LIEPA

I 148,1 95,3 93,2 204 50
II 126,5 132,4 137,7 59 14
III 120,2 104,1 139,0 51 13
IV 133,7 185,7 184,0 93 23
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* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus
rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87 ir
2010m. rugpjūčio 20 rašte Nr. 143 išsakytas nuostatas, kad Komisijos nutarimu patvirtintas teisės aktas
„Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų
pakeitimo“ prieštarauja „Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007,
Nr. 130-5259) (toliau - Įstatymas) 2 straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2 ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4
dalių nuostatoms“.

Komisija iki šiol neatsakė ir niekaip nereagavo į Asociacijos 2010-08-20 raštą Nr. 143.
Įvertinę keliamos problemos svarbą visam šilumos ūkiui ir ypač šilumos vartotojams, prašome

atsakyti į mūsų paklausimą ir pateikti Komisijos nuostatas dėl Komisijos patvirtinto teisės akto atitikimo
Įstatymo nuostatoms ir/ar pateikti išaiškinimus dėl šio teisės akto taikymo praktikos.

PRIDEDAMA
2010-08-20 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 143.

Pagarbiai,

Prezidentas                Vytautas Stasiūnas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt

Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai

 2010-08-20 Nr. 143
Į Nr.

Kopija:
LR Energetikos ministerijai
LR Aplinkos ministerijai;
LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos;
Lietuvos savivaldybių asociacijai;
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai;
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams;

DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“ TAIKYMO PRAKTIKOS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), analizuodama Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės akto
„Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų
pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594), taikymo praktiką, apklausė šilumos tiekimo įmones, apie
šilumos suvartojimą daugiabučių namų karšto vandens sistemose.

Daugiabučių namų karšto vandens sistemose šilumos suvartojimo 2010m. gegužės –
birželio mėnesiais vidutiniai rodikliai pateikti lentelėje:

Daugia-
bučių
namų

grupės*
pagal

šilumos
suvarto-

jimą

Šilumos suvartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose analizės rodikliai

Vidutinis šilumos
kiekis karšto

vandens
temperatūros

palaikymui butui
per mėn.,

priskaičiuotinas
pagal Komisijos

nustatytas normas
“cirkuliacijai”

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu

suvartotas šilumos kiekis
nustatomas įvadinio
geriamojo vandens
skaitiklio rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Vidutinis šilumos kiekis
karšto vandens

temperatūros palaikymui
butui per mėn.,

priskaičiuotinas, kada su
karštu vandeniu suvartotas
šilumos kiekis nustatomas
butuose įrengtų geriamojo
vandens skaitiklių (”karšto

vandens skaitiklių”)
deklaruotus rodmenis,

padauginus iš Komisijos
nustatyto 1 m3 vandens
pašildymui norminio

šilumos kiekio

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

skaičius
grupėje

Dalyva-
vusių

apklau-
soje

daugia-
bučių
namų

procentai
grupėje

kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui kWh/mėn./butui vnt. %
GEGUŽĖ

I 145,1 103,3 105,6 129 29
II 134,7 142,6 150,4 58 13
III 127,0 113,4 147,9 37 8
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IV 148,4 230,6 221,3 228 50
BIRŽELIS

I 146,7 99,8 104,8 134 34
II 135,8 144,3 156,7 41 10
III 127,9 109,7 154,9 58 15
IV 146,7 213,9 222,1 163 41

* -  daugiabučiai namai į grupes suskirstyti taip:
I –  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra mažesnis už norminį;
II -  daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra artimas norminiam;
III - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos

kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių deklaruotus
rodmenis (taikant šilumos paskirstymo metodus be įvesto apribojimo);

IV - daugiabučiai namai, kuriuose suvartotas šilumos kiekis „cirkuliacijai“ yra didesnis už norminį, kuomet šilumos
kiekis suvartotas su karštu vandeniu paskaičiuojamas pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

Gauti analizės rezultatai objektyviai patvirtina, Asociacijos 2010-04-29 rašte Nr. 87
išsakytas nuostatas, kad Komisijos nutarimu patvirtintas teisės aktas „Dėl Komisijos rekomenduojamų
ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ prieštarauja „Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-5259) (toliau - Įstatymas) 2
straipsnio 18 dalies, 12 straipsnio 2 ir 3 dalių, 15 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatoms“, dėl šių priežasčių:

1. Įstatymo 2 straipsnio 18 dalis nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis –
viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam
vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių
rodmenų sumos.“, o 15 straipsnio 1 dalis, nustato, kad „Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su
nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti
vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens
apskaitą tame name.“. Manome, kad Įstatymo leidėjas nustatė tiekėjams (jeigu jie nevykdo
Įstatymo reikalavimų) ribojimus priskirti apmokėti vartotojams tik šilumos kiekį, kuris susidaro
Komisijos nustatytą norminį šilumos kiekį (51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui geriamojo
vandens pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros, padauginus iš
skirtumo „tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo
įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.“;

2. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad karštam vandeniui paruošti „...geriamojo
vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate
prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. ... šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas
pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos
apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas“. Pateikiamoje šilumos suvartojimo karšto
vandens ruošimui analizėje, geriamojo vandens suvartojimas nustatytas pagal įvadinių geriamojo
vandens skaitiklių ir butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių („karšto vandens skaitiklių“)
rodmenų ataskaitas, o šilumos suvartojimas, pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (vasaros
metu atitinka „tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso“
reikalavimus) rodmenų ataskaitas. Manome, kad šiuo atveju šilumos kiekis nustatytas kaip
skirtumas tarp įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitos ir geriamojo vandens kiekio,
nustatyto pagal įvadinio geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas, padauginto iš Komisijos
nustatyto norminio šilumos kiekio (pvz. 51 kWh/m3) vienam kubiniam metrui geriamojo vandens
pašildyti iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros, priskirtinas šilumos kiekiui
suvartotam „cirkuliacijai“ ir šiam suvartotos šilumos kiekiui turi būti taikoma Įstatymo 12
straipsnio 2 dalies nuostata, kad „...visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas
(išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus,
įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus
taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio
dalis tenka tam šilumos vartotojui. ... .“;

3. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad iki pusės analizuotų daugiabučių namų, butui
priskirtinas šilumos kiekis „cirkuliacijai“, kuomet su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis
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nustatomas pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginį įrengtų šilumos ir geriamojo vandens
apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas, viršija Komisijos nustatytus normatyvus „cirkuliacijai“ ir
vadovaujantis Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimto teisės akto „Dėl
Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“
nuostatomis, šilumos kiekis viršijantis normatyvus „cirkuliacijai“ negali būti paskirstytas buitiniams
vartotojams, nepriklausomai (priešingai Komisijos ir Energetikos ministerijos viešoje erdvėje
daromiems pareiškimams) nuo to yra karšto vandens tiekėjas ar jo nėra, nepriklausomai nuo to ar
„...tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name...“, ar jų
neįvykdė (dalinai įvykdė, neįvykdė dėl vartotojų kaltės, neįvykdė dėl laiko stokos, neįvykdė dėl
finansavimo šaltinių nebuvimo ir pan.). Manome, kad šiuo atveju Komisija, 2010 m. gegužės 3 d.
nutarimu Nr. O3-74 priėmusi teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija
suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ ir nustačiusi neapmokestinamą viršijantį
normatyvus šilumos kiekį „cirkuliacijai“, viršijo Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytus
Komisijai įgaliojimus, pažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas;

4. Analizės rezultatai objektyviai įrodo, kad praktikoje nepasitvirtino Komisijos ir
Energetikos ministerijos viešoje erdvėje išsakytos nuostatos, „pagrindžiančios“ Komisijos priimtus
sprendimus, kad daugiabučių namų gyventojams tik pasirinkus karšto vandens tiekėją ir tiekėjams
sutvarkius karšto vandens apskaitą - „gyvatuko“ mokestis bus pastovus, o „cirkuliacijai“ suvartotas
šilumos kiekis neviršys Komisijos nustatytų normatyvų, kad sąžiningi vartotojai (suprask I ir II
pastatų grupės, plius nedaugiabučiai pastatai) nemokės už nesąžiningus (suprask III ir IV pastatų
grupės) vartotojus, nes įvertinus galiojančią šilumos ir karšto vandens kainodarą bei teisės aktus
reglamentuojančius „nepaskirstytą karštą vandenį“, lieka neaišku kas turi apmokėti už IV grupės
pastatuose suvartotą normatyvus viršijantį šilumos kiekį „cirkuliacijai“;

Primename, kad Asociacija pastoviai viešai teikė ir teikia informaciją apie šilumos
suvartojimą daugiabučiuose namuose, įrodančią, kad suvartojamos šilumos kiekiai, įskaitant
„cirkuliacijai“ suvartojamą šilumą, praktiškai priklauso tik nuo pastato išorinių atitvarų bei šildymo
ir karšto vandens sistemų techninės būklės, jų priežiūros (eksploatavimo) lygio bei už tai atsakingų
asmenų: savininkų (bendrasavininkų), juos atstovaujančių Administratorių (Valdytojų) ir jų
samdomų Prižiūrėtojų veiklos ar neveikimo. Manome, kad esamoje teisinėje sistemoje šilumos ir/ar
karšto vandens tiekėjas objektyviai niekaip neįtakoja „cirkuliacijai“ suvartojamo šilumos kiekio ir
neturėtų dengti savo „nuostolių/pelno“ sąskaita neapmokestinamą, viršijantį normatyvus, šilumos
kiekį „cirkuliacijai“.

Įvertinus aukščiau išdėstytą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, siūlome Komisijai 2010m.
gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 priimtą teisės aktą „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su
komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594) pripažinti
negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

Pagarbiai,

Prezidentas                Vytautas Stasiūnas
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 2012-06-05 Nr. 80 Lietuvos Respublikos Seimui 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 
 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai 
 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

Į  Nr.  

    
DĖL BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSISKOLINIMŲ ŠILUMOS TIEKIMO  
ĮMONĖMS 
  

Lietuvos šilumos tiekimo įmonės kreipėsi į asociaciją dėl augančių biudžetinių organizacijų 
(valstybės ir savivaldybių) įsiskolinimų už patiektą šilumą. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija apklausė savo narius apie biudžetinių organizacijų  
įsiskolinimus. Apibendrinus gautus  duomenis paaiškėjo, kad 2012 m. gegužės 1 dienai (su 
priskaitymais už balandžio mėnesį) biudžetinės organizacijos šilumos tiekėjams skolingos beveik 129 
mln. litų, iš kurių savivaldybių organizacijų įsiskolinimai sudaro 98 mln. litų, valstybės – 31 mln. litų.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įvertinus ir gyventojų, bendrijų bei kitų vartotojų įsiskolinimus 
bendra skola už šilumą šilumos tiekimo įmonės jau pasiekė per 500 mln. Lt. Daugeliui šilumos tiekimo 
įmonių šios skolos taps nepakeliama našta ruošiantis sekančiam, 2012-2013 m.  kaip prognozuojame 
brangiausiam istorijoje, šildymo sezonui. 

Artėjant žiemai išaugę įsiskolinimai gali sutrikdyti patikimą šilumos tiekimą visoje Lietuvoje. 
Jeigu skolos nebus padengtos iki šildymo sezono pradžios, šilumos tiekėjai pritrūks apyvartinių lėšų 
atsiskaitymams su kuro tiekėjais, todėl bus priversti skolintis iš bankų milžiniškomis palūkanomis, ko 
pasėkoje gali kilti šilumos kainos galutiniams vartotojams. 

Kreipiamės su prašymu imtis būtinų veiksmų, kad šie biudžetinių įstaigų įsiskolinimai 
šilumos tiekimo įmonėms būtų kuo greičiau padengti.  

 
PRIDEDAMA: Biudžetinių organizacijų (Valstybės ir savivaldybių biudžetų), gyventojų, 

bendrijų ir kitų vartotojų įsiskolinimų suvestinė šilumos tiekimo įmonėms 2012 m. gegužės 1 dienai. 
 
 
Pagarbiai, 
 
Prezidentas    Vytautas Stasiūnas 
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Biudžetinių organizacijų (Valstybės ir savivaldybių biudžetų), gyventojų, bendrijų ir kitų 
vartotojų įsiskolinimų suvestinė šilumos tiekimo įmonėms 2012 m. gegužės 1 dienai* 

 
Savivaldybės biudžeto skola Valstybės biudžeto skola 

Už šilumą Už kompensa-cijas 
Viso savivaldybės biudž. skola 

Už šilumą 

   VISO biudž. įsiskolinimas

  Gyven-tojai 

  Bendrijos 
 Kiti vartotojai 

  IŠ VISO 
Procentinė dalis lyginant su 2011 m. pajamomis už parduotą šilumą (%) 

Eil. Nr. Šilumos tiekimo įmonė tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. tūkst. Lt. % 
1.  UAB "Vilniaus energija" 12473 7716 20189 9106 29295 80325 5884 57516 173021 31,93% 
2.  AB 'Kauno energija" 25344 2474 27818 5516 33334 62893 496 10161 106883 34,96% 
3.  UAB "Litesko" 8978 3781 12758 8711 21469 24591 1992 5671 53723 29,10% 
4.  AB "Klaipėdos energija" 1632 2150 3782 2661 6443 28411 3526 7739 46119 26,30% 
5.  AB "Šiaulių energija" 9545 1828 11374 1184 12558 14958 0 1652 29167 30,76% 
6.  AB ,,Panevėžio energija'' 5852 548 6400 993 7393 14420 78 3251 25142 19,55% 
7.  AB „Jonavos šilumos tinklai“ 193 151 344 138 482 9456 0 411 10349 38,47% 
8.  UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2689 178 2867 346 3213 5267 126 633 9239 35,60% 
9.  UAB „Akmenės energija“ 409 0 409 33 442 7331 30 154 7957 55,58% 
10.  UAB "Šilutės šilumos tinklai"     2534 161 2695 2549   228 5472 40,86% 
11.  UAB "Plungės šilumos tinklai" 1299 344 1643 185 1828 3032   74 4934 37,39% 
12.  UAB "Utenos šilumos tinklai" 386 45 431 165 596 2560 157 699 4012 17,68% 
13.  UAB "Radviliškio šiluma" 75 29 104 180 284 3461 25 168 3938 40,11% 
14.  

UAB  "Prienų energija" Trakų 
vartotojai 130 50 180 316 496 2880 5 106 3487 29,53% 

15.  UAB "Fortum Švenčionių energija" 1573 0 1573 108 1681 1320   150 3152 43,49% 
16.  UAB "Varėnos šiluma" 665   665 56 721 1957 106 120 2906 35,76% 
17.  

UAB  "Prienų energija" Prienų 
vartotojai 1286 85 1371 109 1480 1125 12 49 2666 29,61% 

18.  UAB "Raseinių šilumos tinklai" 696 42 738 96 834 1335 20 152 2341 27,93% 
19.  UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" 209 14 223   223 1953 24 116 2316 27,74% 
20.  UAB "Širvintų šiluma" 402 0 402 172 574 1337 0 32 1943 40,84% 
21.  UAB "Šilalės šilumos tinklai" 331 29 361 7 368 1340 48 177 1933 41,57% 
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22.  UAB "Kaišiadorių šiluma" 182 26 209 240 449 1145 31 97 1721 21,33% 
23.  UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 329 16 345 31 376 1226   104 1706 32,77% 
24.  UAB „Pakruojo šiluma“ 556 0 556 28 584 733 249 106 1672 37,38% 
25.  UAB ,,Izobara“ 238   238 352 590 658   323 1571 23,06% 
26.  UAB „Šakių šilumos tinklai“ 35 34 69 28 97 1092   100 1288 25,06% 
27.  UAB "Lazdijų šiluma" 200 21 221 70 291 700 37 31 1058 30,72% 
28.  UAB "Fortum Joniškio energija" 143   143 122 265 709 17 41 1032 15,44% 
29.  

UAB "Komunalinių paslaugų 
centras" 87 15 102 5 107 593   28 728 32,26% 

30.  UAB "Molėtų šiluma" 32 9 41 89 130 471   33 634 15,50% 
31.  UAB "Birštono šiluma"     0 9 9 302   74 386 11,27% 
  Viso 75.971 Lt 19.586 Lt 98.091 Lt 31.217 Lt  129.307 Lt 280.128 Lt 12.861 Lt 90.198 Lt 512.495 Lt 29,87% 

 
Pastaba: Skolos pateiktos su priskaitymais už 2012 m. balandžio mėnesį. 
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Lietuvos savivaldybių asociacijai; 
Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių merams; 
Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybų nariams 
 
 

 2012-07-12 Nr. 102 
Į  Nr.  

DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINAS VISOJE LIETUVOJE 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) siūlo perkelti elektros gamybą iš Lietuvos 

elektrinės Elektrėnuose į daug efektyviau veikiančias Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Alytaus 

termofikacines elektrines ir tokiu būdu, nebranginant elektros, sukurti rezervą šilumos kainoms mažinti. 

Pagal mūsų paskaičiavimus tai įgalintų atpiginti šilumą visoje Lietuvoje ne mažiau kaip 4 ct/ kWh. 

Vadovaujantis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašu, Energetikos 

ministerija mūsų prašyme siūlomas remtinos elektros gamybos perkėlimą į šilumos tiekimo įmonių 

termofikacines elektrines gali patvirtinti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1d.  

LŠTA 2012m. birželio 27d. raštu Nr. 96 „Dėl galimybės  nedelsiant sumažinti šilumos kainas 

visoje Lietuvoje“ kreipėsi į LR Energetikos ministrą Arvydą Sekmoką, tačiau iki šiol atsakymas 

negautas. Prašome Jūsų paremti mūsų iniciatyvą. 

 
 
 
PRIDEDAMA: 

- 2012m. birželio 27d. LŠTA raštas Nr. 96 
 
 
 
 
 
 

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

 

Tarybos pirmininkas                     Andrius Janukonis 
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LR energetikos ministrui 
p. Arvydui Sekmokui 

 2012-06-27 Nr. 96 
Į  Nr.  

    
DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINAS VISOJE 

LIETUVOJE 
       

  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau - LŠTA) pakartotinai siūlo perkelti elektros gamybą 
iš Elektrėnų elektrinės į daug efektingiau veikiančias termofikacines elektrines didžiuosiuose miestuose, 
perskirstant elektros energijos supirkimo kvotas ir užtikrinti galimybę gyventojams už šilumą mokėti 
mažiau.  

Pernai pasiūlymas nebranginant elektros sukurti rezervą šilumos kainoms mažinti buvo 
atmestas. Ši galimybė niekur nedingo, todėl dar kartą siūlome peržiūrėti energijos gamybos grandinę ir 
palengvinti visų miestų gyventojų naštą – atpiginti šilumą ne mažiau kaip 4 ct/kWh. 

LŠTA siūlo perkelti elektros gamybą iš Lietuvos elektrinės Elektrėnuose į Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio ir Alytaus termofikacines elektrines. 

Termofikacinėms elektrinėms, dirbančioms optimaliu termofikaciniu režimu (tuo pačiu metu 
gaminančioms elektrą ir šilumą),  nustačius tą pačią faktinę elektros supirkimo kainą, kaip ir  Lietuvos 
elektrinėje, būtų pagaminamas toks pats elektros energijos kiekis už tokią pačią kainą.  

Dėka žymiai efektingiau veikiančių termofikacinių elektrinių, atsirastų rezervas šilumos 
kainoms mažinti ir dėka to senos statybos neatnaujinto daugiabučio gyvenamojo namo 60 kv. metrų 
ploto butas per 2012/2013 m. šildymo sezoną sutaupytų apie 400 lt. šildymui, o galutinė elektros kaina 
vartotojams nedidėtų. Šilumos tiekėjai iš to neuždirbtų nė lito, nes visos lėšos, gautos padidėjus 
termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų skiriamos šilumos kainų mažinimui.  

Racionalus ir logiškas termofikacinių elektrinių panaudojimas užkirstų kelią šilumos 
švaistymui Elektrėnuose ir tarnautų visiems centralizuotai besišildantiems žmonėms.  

Vien per praėjusį 2011/2012 m. šildymo sezoną į Elektrėnų marias buvo išmesta šilumos už 
150 mln. litų. Pinigų išmetimas į balą, kuomet didelė dalis gyventojų sunkiai pakelia mokesčių už 
šilumą naštą, yra nepateisinamas.  

Nustatant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) kainas 2012 m. Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) numatė, kad per VIAP kainą AB „Lietuvos 
elektrinė" turi gauti 398,3 mln. Lt pajamų, Termofikacinėms elektrinėm per VIAP buvo skirta 117,2 
mln. Lt. Gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius (toliau - AEI), bei 
strateginiams energetiniams projektams numatyta 208,1 mln. Lt. Bendras VIAP lėšų poreikis 2012 m. 
buvo nustatytas 723,6 mln. Lt arba 7,04 ct/kWh galutinėje elektros kainoje. Padalinus visas Lietuvos 
elektrinės per VIAP ir rezervo mokestį gaunamas lėšas iš jai nustatytos VIAP kvotos gauname vidutinę 
parduodamos elektros kainą, kuri yra lygi 43,91 ct/kWh. Termofikacinėms elektrinėms nustatytos 
kainos (neįvertinant kompensacijų praėjusių laikotarpių kuro sąnaudų korekcijos) yra nuo 28,79 ct/kWh 
(Vilniuje ir Kaune) iki 29,98 ct/kWh (Panevėžyje ir Alytuje). 

Jeigu Lietuvos elektrinė negamintų elektros energijos taikydama neefektyvią technologiją, o 
efektyviai veikiančioms termofikacinėms elektrinėms VIAP kiekis būtų nustatomas pagal optimalų 
apkrovimą ir už pateiktą elektrą būtų mokama Lietuvos elektrinės kaina ir toliau dengiant visas 
Lietuvos elektrinės pastovias sąnaudas, bendros VIAP sąnaudos nepasikeistu.  Toks VIAP kiekių 
perskirstymas ir kainų nustatymas leistų iš termofikacinių elektrinių papildomai gautų lėšų (pajamos už 
VIAP elektrą atėmus kuro ir pastovias sąnaudas bei pelną, reikalingą turto, priskirto elektros gamybai 
ir išlaikymui) suformuoti „kogeneracijos fondą", kurio lėšos gali būti skirtos visų Lietuvos miestų 
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centralizuotai tiekiamos šilumos kainų mažinimui. Pagal skaičiavimus 2013 m. tokio fondo dydis gali 
siekti iki 331 mln. Lt. Įvertinus tai, kad per metus Lietuvoje centralizuotai vartotojams patiekiama 
7,2-8,2 TWh šilumos, „kogeneracijos fondo" panaudojimas sumažintų vidutinę šalies šilumos 
kainą 4,0 – 4,5 ct/kWh arba 13,3-15 proc, nedidinant elektros kainos galutiniam vartotojui. 

Atkreipiame dėmesį,  kad elektros supirkimo kvotų perskirstymas – efektyvi, bet trumpalaikė 
priemonė. Strateginiai veiksmai, kurie leistų mažinti šilumos kainas ir suvartojimą daugiabučiuose, 
išlieka tie patys, t.y. šilumos ūkyje gamtines dujas keisti beveik triskart pigesniu biokuru, daugiabučių 
namų ūkyje – įgyvendinti renovaciją. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija, atskiri 
šilumos tiekėjai, savivaldybės ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Energetikos ministeriją ir Komisiją 
siūlydamos geriau išnaudojant termofikacinių elektrinių potencialą ir pranašumus bei perkeliant į jas 
dalies elektros energijos gamybą iš Lietuvos elektrinės, taupyti importuojamus energijos išteklius, o 
sutaupytas lėšas panaudoti vartotojams tiekiamos elektros energijos ir šilumos kainų mažinimui. Deja, 
šie pasiūlymai nei 2009, nei 2010, nei praėjusiais metais nebuvo įgyvendinti.  

Tikimės, kad šiemet Valstybės institucijos ras bendrus sprendimus, kurie, pilnai panaudojant 
esamus termofikacinius pajėgumus efektyviai elektros energijos gamybai, įgalins bent trumpuoju 
laikotarpiu dalinai pagerinti centralizuoto šildymo paslaugos prieinamumą vartotojams. Savo ruožtu, 
šilumos tiekimo įmonės pasirengusios konstruktyviai bendradarbiauti su Valstybės institucijomis 
teikiant siūlymus, reikiamą informaciją ir ieškant racionaliausių, ekonomiškai pagrįstų būdų 
mokėjimams už šildymą sumažinimui. 

 
 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

 

Tarybos pirmininkas                     Andrius Janukonis 
 

220



 

 

221



 

 

222



 

 

223



 

224



225



 

226



 

227



 

228



 

229



 

230



231



232



233



234



 
 LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt 
Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas 
 

 2012-02-13 Nr. 18 Valstybinei kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai 
 
LR Energetikos ministerijai 
 
Kopija: 
Valstybinei energetikos inspekcijai 
prie Energetikos ministerijos 

Į  Nr.  

    
DĖL ENERGIJOS (ELEKTROS, DUJŲ, ŠILUMOS, KARŠTO IR ŠALTO VANDENS) TIEKĖJŲ ATSISKAITYMO SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS 

  

 

 
Visi šalies energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir šalto vandens) tiekėjai, teisės aktuose 

nustatyta tvarka, atsiskaito (pateikia sąskaitas, mokėjimo pranešimus, taikant atsiskaitymo knygeles 
ar kitu būdu) su buitiniais vartotojais pagal jų deklaruotus ar rankiniu būdu nuskaitytus (jeigu nėra 
nuotolinio nuskaitymo sistemos) šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenis. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) nuomone teisės aktai (tame tarpe 
Buhalterinės apskaitos įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas) reikalauja, kad per metus būtų atlikta ne 
mažiau kaip 12 (kalendorinių mėnesių skaičius metuose) mokėjimų, bet nėra griežtai reglamentuota, 
kad vienas atsiskaitymo laikotarpis sutaptų sekundės tikslumu su kalendorinio mėnesio trukme, t.y., 
kad skaitiklių rodmenys (deklaruojant ar kitaip perduodant tiekėjui) būtų fiksuojami kalendorinio 
mėnesio paskutinę sekundę (ar valandą, ar parą ir pan.). Pvz., Buhalterinės apskaitos įstatymas 
nustato, kad vienas atsiskaitymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip du kalendoriniai mėnesiai, t.y. 
sistemiškai vertinant su šilumos ir kitų energetikos sektorių šakiniais teisės aktais – nėra ir negali būti 
realiai įgyvendinamo reikalavimo, jog kiekvienas atsiskaitymo laikotarpis (už kurį įvertinami 
šilumos energijos kiekiai išrašomose sąskaitose) preciziškai (dienos, valandos, minutės tikslumu) 
sutaptų su kalendoriniu mėnesiu. Nuskaitant šilumos energijos suvartojimus už atsiskaitomąjį 
laikotarpį, į atsiskaitymo laikotarpį gali „patekti“ kelios valandos, pusė dienos, viena ar kelios kito 
mėnesio dienos, kurių metu vyksta tęstinis (t.y. trunką tam tikrą laiko tarpą, kurio metu ir toliau 
nenutrūkstamai vyksta šilumos energijos vartojimas) šilumos energijos suvartojimo nuskaitymo 
procesas, ir tai nepakeičia paties atsiskaitymo laikotarpio ir jo supratimo/apibrėžimo, kadangi pagal 
Civilinio kodekso 6.388 str. abonentas turi sumokėti ir už šio proceso metu faktiškai sunaudotą 
energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis. 
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Šilumos tiekėjai (be pačių vartotojų įvairiais laikotarpiais nesinchroniškai deklaruojamų 
karšto vandens skaitiklių rodmenų priėmimo) turi dar ir papildomą pareigą gauti vartotojų 
deklaruotus arba pačių nurašytus (dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 2011 metais užimtos 
pozicijos nesant galimybės sinchroniškai panaudoti įrengtas nuotolinio duomenų nuskaitymo 
sistemas) įvadinių šilumos skaitiklių rodmenis kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio pabaigoje. Šiuo 
atveju teisės aktais nėra reglamentuota, kad atsiskaitymo laikotarpis sutaptų sekundės tikslumu su 
kalendorinio mėnesio trukme, t.y., kad skaitiklių rodmenys būtų fiksuojami kalendorinio mėnesio 
paskutinę sekundę (ar net valandą ar parą ir pan.). Jeigu nėra (ar dėl kitų priežasčių negalima 
naudotis, pvz. Lietuvos metrologijos inspekcijos nurodymai) nuotolinio įvadinių šilumos skaitiklių 
rodmenų nuskaitymo sistemos, tiekėjas skaitiklių duomenis atitinkamo laikotarpio pabaigoje nurašo 
per keletą dienų, kurių skaičius priklauso nuo turimų žmogiškųjų resursų, kurie įtraukti į pagrįstas 
sąnaudas nustatant šilumos kainas. 

Asociacijos nuomone, objektyvus faktas, kad energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir 
šalto vandens) tiekėjai apmokėjimui (pateikia sąskaitas, mokėjimo pranešimus, taikant atsiskaitymo 
knygeles ar kitu būdu) taiko atsiskaitymo laikotarpį, nesutapantį sekundės (ar net valandos, ar paros 
ir pan.) tikslumu su kalendorinio mėnesio trukme, nepažeidžia galiojančių teisės aktų ir ilgesniu 
(kalendorinių metų) laikotarpiu (kiekvieną mėnesį šilumos ir karšto vandens kainoms keičiantis, t.y. 
tiek didėjant, tiek ir mažėjant) nepažeidžia vartotojų teisių bei teisėtų interesų. 

Prašome Jūsų, pagal kompetenciją, pateikti informaciją, kaip ir kada kiekvieno kalendorinio 
mėnesio pabaigoje, pagal galiojančią teisinę sistemą bei turimas ribotas finansines ir žmogiškųjų 
išteklių galimybes, šilumos ir karšto vandens tiekėjai įvertinimui vartotojams išrašomose sąskaitose 
(taikant kiekvieną mėnesį besikeičiančias šilumos ir karšto vandens kainas) turėtų nuskaityti ar 
priimti deklaruojamus šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenis, kad nebūtų pažeistos teisės aktų 
nuostatos bei geriausiai užtikrinamos vartotojų teisės ir teisėti interesai. 

 
 
Pagarbiai 
 
 
Prezidentas           Vytautas Stasiūnas 
 

236











 
 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt 
Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas 
 
 

LR energetikos ministerijai 
 

 2012-10-31 Nr. 153 
Į 2012-10-05 Nr. (17.3-16)3-3850 

    
DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažinusi su LR energetikos 
ministerijos pateiktu derinimui LR Vyriausybės nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektu (toliau - Projektas) ir Projekto pristatymu (toliau – 
Pristatymas) http://www.enmin.lt/lt/naujienos/Silumos_ukio_istatymo_pristatymas_20120926.pdf  

atkreipia dėmesį, kad: 
1. Projektas parengtas neatlikus ir nepateikus šilumos ūkio būklės objektyvaus 

vertinimo ir esamų problemų atsiradimo priežasčių analizės, vadovaujantis subjektyviomis 
Vyriausybę ir visuomenę klaidinančiomis prielaidomis (Ypač pristatymo 7 ir 9 poz.). Šių prielaidų 
analizė pateikta 1 priede. 

2. Projektas parengtas vadovaujantis nebegaliojančia Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, 
panaikinančios Tarybos direktyvą 93/76/EEB“. 

3. Projektas nukreiptas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2009/73/EB ir 
2009/72/EB nuostatų perkėlimui, tačiau šios direktyvos, skirtos elektros energetikos ir gamtinių 
dujų sektorių reguliavimui, nereglamentuoja ir negali reglamentuoti visiškai skirtingos specifikos 
šilumos ūkio sektoriaus. 

4. Projekte nesprendžiami esamų (daugumoje perteklinių) šilumos gamybos šaltinių 
pervedimo į pigesnio biokuro naudojimą klausimai, tačiau sudaromos prielaidos naujų (mažos 
galios) šilumos gamybos šaltinių atsiradimui. Tokiu būdu, priešingai negu deklaruojama, 
neginamas viešasis interesas, nes naujieji smulkūs gamintojai, nors ir naudodami biokurą galės 
taikyti šilumos gamybos kainas artimas iš brangaus importuojamo iškastinio kuro (naftos 
produktų, gamtinių dujų ir kitų energetinių išteklių) pagamintos šilumos kainoms, o tai 
nesumažins šilumos kainų, o tik užtikrins investuotojų nepagrįstus viršpelnius.  

5. Projekto nuostatos, skirtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo daugiabučiuose 
gyvenamuose namuose bei jų modernizavimo problemų sprendimui nesuderintos su galiojančia 
teisine sistema , o siūlomos priemonės nesudaro objektyvių prielaidų mažinti buitinių vartotojų 
sąnaudas šildymui. 

6. Projekto nuostatos, dėl aprūpinimo šiluma sistemų valdymo pertvarkos, nesuderintos 
su galiojančia teisine sistema juridinių ir fizinių asmenų nuosavybės formų ir valdymo pakeitimų 
teisinio reglamentavimo aspektu. Sprendimų priėmimas ir teisinis reglamentavimas perkeliamas į 
Vyriausybės tvirtinamą teisės aktą vadinamą Nacionaliniu šilumos ūkio plėtros planu, o tai, mūsų 
vertinimu, gali reglamentuoti tik įstatymo lygio teisės aktas, todėl sudaromos prielaidos pažeisti 
turto savininkų ir/ar teisėtų valdytojų teises ir teisėtus interesus. 

 
Įvertinus išdėstytą siūlome: 

1. Stabdyti Projekto tolesnio svarstymo procedūras. 
2. Sudaryti darbo grupę, į ją pakviečiant Ministro pirmininko kanceliarijos, Energetikos, 

Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos ministerijų, Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos, Prižiūrėtojus ir Administratorius atstovaujančių, vartotojų teises ginančių ir 
atstovaujančių organizacijų, mokslo ir mokymo institucijų deleguotus specialistus, ekspertus ar 
atsakingus asmenis. 241
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3. Darbo grupei pavesti: 
 atlikti šalies šilumos ūkio būklės analizę ir problemų objektyvų įvertinimą 

vadovaujantis ligšioline teisinio ir vadybinio reglamentavimo teigiama ir negatyvia praktika bei 
užsienio šalių geriausios patirties praktika; 

 parengti Nacionalinio šilumos ūkio plėtros plano koncepciją ir įvertinti šilumos ūkio 
ir susijusių sričių teisinio reglamentavimo keitimo būtinybę bei kryptis; 

 esant reikalui, parengti šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 
ir (ar) susijusių teisės aktų būtinų pakeitimų koncepcijas ir jas nustatyta tvarka patvirtinti tik viešai 
apsvarsčius. Į koncepcijų rengimą bei svarstymą būtina įtraukti specialistus, ekspertus, vartotojus 
ir kitus suinteresuotus asmenis; 

 aukščiau minėtų koncepcijų pagrindu parengti šilumos ūkio įstatymo ir jo 
įgyvendinimą lydinčių teisės aktų, įskaitant Nacionalinį šilumos ūkio plėtros planą bei, susijusių 
teisės aktų būtinų pakeitimų projektus; 

 
PRIDEDAMA: 
1. Pristatymo 7 ir 9 pozicijų analizė. 
 
 
 
 

Prezidentas     Vytautas Stasiūnas 
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LŠTA 2012-10-31 rašto Nr. 153 

1 Priedas 

 
Asociacijos informacija dėl LR energetikos ministerijos Vyriausybei ir visuomenei pateikto 
klaidinančio Pristatymo http://www.enmin.lt/lt/naujienos/Silumos_ukio_istatymo_pristatymas_20120926.pdf  
7 ir 9 pozicijų: 
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Per 2012 metus išplatinti straipsniai pagrindinėje Lietuvos žiniasklaidoje (Lietuvos rytas, 

Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.) 

 

1. 2012 Nr. 1 (12) „Europos ritmu“ „Vilniaus šilumos ūkyje įsisavinta ES fondų 
parama“; 

2. 2012/01 „Statyba ir architektūra“ „Neišnaudotas vietos potencialas“; 

3. 2012-02-26 www.lrt.lt „Kokios didžiulių šilumos kaštų priežastys?“; 

4. 2012 Nr. 2 (13) „Europos ritmu“ „Šilumininkai tikisi, kad namų renovacijai 
skirtos lėšos neišskris sraigtasparniais“; 

5. 2012 vasaris Nr. 2 (27) „Verslas & Politika“ „Ko trūksta, kad už šilumą 
mokėtume švedišką kainą“; 

6. 2012-05-18 „Lietuvos žinios“ „Šiluma – ežerą, milijonai – į naują katilinę“; 

7. 2012-05-23 „Respublika“ „Verslininkas A. Janukonis: Prezidentei būtini 
socialiniai neramumai“; 

8. 2012-05-28 Nr. 22 „Veidas“ „Didžiausias Vyriausybės pralaimėjimas – žlugusi 
namų renovacija“; 

9. 2012 rugpjūtis Nr. 8 (33) „Verslas & Politika“ „Kodėl Lietuvoje mokesčiai už 
šildymą yra didesni nei galėtų būti?“; 

10. 2012-08-10 „Respublika“ „Kodėl Lietuvos energetikoje biokuras pamestinuko 
vietoje“; 

11. 2012/09 „Mokslas ir technika“ „Šiauliuose atidaryta biomasės kogeneracinė 
elektrinė“; 

12. 2012/10 „Supernamai“ „Kaip už šilumą mokėti mažiau“; 

13. 2012 Nr. 4 (53) „Šiluminė technika“ „Teisingiausia priemonė renovacijai – 
paskata“; 

14. 2012/11 „Mokslas ir technika“ „Ignalinos pavyzdys visai Lietuvai“; 

15. 2012/11 „Statyba ir architektūra“ „Kogeneracijai keliai atviri“; 

16. 2012/11 „Statyba ir architektūra“ „Šilumai taupyti – du receptai“; 

17. 2012/12 „Mokslas ir technika“ „Problemų nemažėja, o daugėja“; 
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LŠTA TARYBOS PIRMININKO A.JANUKONIO PRANEŠIMAI SPAUDAI,  
publikuoti LŠTA svetainėje. Šiuos ir daugiau pranešimų spaudai galima rasti ir internetinėje 

svetainėje www.andriusjanukonis.lt 

1. 2012-05-28 Kataras dujas Lietuvai parduos taip brangiai, kaip įmanoma 

2. 2012-05-29 Energetikos ministerijos siūlymai – tarp žemės ir dangaus 

3. 2012-05-31 Pagrindinės šilumos ūkio problemos nėra sprendžiamos 

4. 2012-06-06 Dujų sektoriuje ruošiamasi iššvaistyti dar 1 milijardą litų 

5. 2012-06-12 Terminalas užkirs biokuro plėtrą 

6. 2012-06-14 LŠTA įvertino Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymą 

7. 2012-07-09 Konservatoriai tęsia kovą prieš nacionalinį kurą 

8. 2012-07-10 Mazuto saugyklos likimas – dar vienas beprasmių valstybinių investicijų 
pavyzdys 

9. 2012-07-10 „Euroheat&Power“ prezidentas: trečiasis ES energetikos paketas šilumos ūkio 
skaidyti neįpareigoja 

10. 2012-07-13 Europarlamentarai: valstybė nekompetentinga tvarkyti stambių energetinių 
projektų 

11. 2012-07-23 Parama biokuro diegimui – tik mažesniems miestams 

12. 2012-07-24 Žilvičiams Lietuvos žemė nesvetinga dėl valstybės požiūrio 

13. 2012-07-25 Dujų saugykla – klaidingos strategijos tęsinys 

14. 2012-07-30 Dujų saugyklos statybos – dėl vartojimo svyravimo 

15. 2012-07-30 Lietuva lieka pelningiausių iškasenų verslo zona 

16. 2012-08-01 90 proc. šilumos Švedijoje – iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

17. 2012-08-02 Energetikos ministerija įsitraukia į rinkimų vajų 

18. 2012-08-07 Šilumos ūkis – svarbiausias žmonėms, bet ne valstybei 

19. 2012-08-08 Valstybinė kryptis: biokurui – griežtas ne 

20. 2012-08-09 Šilumininkai reikalauja A. Sekmoko atskleisti planuojamą šilumos ūkio reformą 

21. 2012-08-16 A. Sekmoko atsakymas dėl šilumos ūkio reformos – tyla 

22. 2012-08-22 Mokslininkai taip pat abejoja, ar premjeras dar gyvena Lietuvoje 

23. 2012-09-03 Valdantieji – už dujas, žmonės – už biokurą 

24. 2012-09-14 „Biokuras mažina šilumos kainas“ ir „Danijos energetikos strategija – galimas 
pavyzdys Lietuvai?“ 

25. 2012-09-17 Kokia biokuro ir namų renovacijos įtaka sąskaitoms už šilumą? 

26. 2012-09-18 Kaip vertinate šilumos ūkį rinkimų kontekste? 

27. 2012-09-26 Šilumininkai prieštarauja planams terminalą statyti branginant šilumą 

28. 2012-09-26 A. Sekmoko pristatytas projektas pabrangins šilumą 

29. 2012-10-01 Premjeras teisus: daugiabučių renovacijos srityje Vyriausybė nenuveikė nieko 

30. 2012-10-04 Terminalo mokestis prasilenkia su Europos Sąjungos teise 
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31. 2012-10-10 Atsinaujinantys ištekliai šilumą pigina, o elektrą – nebūtinai 

32. 2012-10-15 Naujoji valdžia turės progą įvertinti ir terminalo naudą 

33. 2012-10-17 Kaimynų statomi ir planuojami SGD terminalai – racionalūs 

34. 2012-10-22 Iškilus SGD terminalui, biokurui vietos neliks 

35. 2012-10-23 1,3 milijardo Elektrėnuose neišspręs nė vienos energetinės problemos 

36. 2012-10-24 200 mln. pabrangęs elektrinės bloko projektas – ne problema? 

37. 2012-10-25 Valstybės prioritetai: dujoms – 25 kartus daugiau lėšų nei biokurui 

38. 2012-10-31 Ar A. Butkevičiaus planai energetikoje virs praktika? 

39. 2012-11-05 Merai vienareikšmiškai įvertino A. Sekmoko reformą 

40. 2012-11-07 „Žinių radijo“ eteryje – apie naująją valdžią ir energetiką 

41. 2012-11-08 A. Sekmoko reformai – Konkurencijos tarybos verdiktas 

42. 2012-11-09 Terminalas šilumą brangins jau nuo sausio 1 dienos 

43. 2012-11-12 Elektros brangimo priežastis – dvigubai išaugęs VIAP mokestis 

44. 2012-11-13 Kodėl lietuvių pinigais išlaikomi batų gamintojai Kinijoje? 

45. 2012-11-14 Konservatorių sustabdytas Vilniaus perėjimas prie biokuro grįžta bumerangu 

46. 2012-11-21 Elektros, dujų ir šilumos vartotojams – nueinančios valdžios palikimas 

47. 2012-11-23 Dar kartą apie elektros brangimo priežastis 

48. 2012-12-03 A. Sekmokas pagal Trečiąjį paketą atskyrė ir ministerijas 

49. 2012-12-05 Brangūs projektai elektros neatpigins 

50. 2012-12-07 Kodėl šilumos tiekėjai neturi motyvo parduoti daugiau šilumos? 

51. 2012-12-12 A.Sekmokas patvirtino, kad terminalas naudos šilumos vartotojams neatneš 
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Kataras dujas Lietuvai parduos taip brangiai, kaip įmanoma 

2012-05-28 

 

Faktas, kad Indija atsisakė pirkti iš Kataro suskystintas gamtines dujas dėl aukštos kainos, yra 
rimtas signalas, kad Lietuvos politikų ketinimai užtikrinti dujų tiekimą iš Kataro į planuojamą 
statyti suskystintų dujų terminalą neatneš ekonominės naudos. 

Kataro pasiūlyta kaina Indijai, kuri importuoja milžiniškus kiekius dujų, balandžio mėnesį sudarė 
1339 litus už 1000 m³ suskystintų dujų be transportavimo mokesčio. Tai yra – tiek kainuoja dujos, 
esančios laivuose, Kataro uostuose. 

Naftos žaliavai kainuojant 110 JAV dolerių už barelį, suskystintų dujų kaina laivuose, Kataro 
uostuose, sudaro 16 JAV dolerių už 1 mmBtu (1 mln. britų šiluminių vienetų). Britų šiluminis 
vienetas yra lygus 0,3 W. 

Balandžio mėnesį „Dujotekanos“ nustatyta kaina Lietuvos pirkėjams ant šalies sienos sudarė 1360 
litus už 1000 m³ gamtinių dujų. 

„Katarui, kaip ir kitiems dujų pardavėjams, rūpi pelnas, todėl dujos Lietuvai būtų parduodamos taip 
brangiai, kaip įmanoma. Tai yra: alternatyvai – „Gazprom“ siūlomų dujų – artimomis kainomis. 
Geriausias mano žodžių pavyzdys – maksimali gamtinių dujų kaina, kurią Kataras teikia vien per 
terminalą dujas perkančiai Indijai“, – įsitikinęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) tarybos 
pirmininkas Andrius Janukonis. 

Jo teigimu, terminalo dujos tikrai nebus pigesnės, nes terminalo eksploatacijos sąnaudos sieks 
mažiausiai 250 mln. litų per metus, jei, kaip numatyta įstatymo projekte, bus įgyvendinta prievolė 
Lietuvos vartotojams iš terminalo įsigyti ne mažiau 25 proc. visų vartojamų gamtinių dujų, o 
šilumos ūkis nebus pervestas prie biokuro. 

Anot A. Janukonio, suskystintas dujų terminalas Lietuvą ilgiems metams įkalins brangių dujų 
zonoje ir neleis mažėti šilumos kainoms. 

„Šilumos kaina tiesiogiai priklauso nuo kuro kainos. Būtent šilumos ūkis yra pagrindinis gamtinių 
dujų vartotojas, kuriam dujas rengiamasi tiekti per terminalą, nors šilumos tiekimo įmonės turi visas 
galimybes dujas pakeisti beveik triskart pigesniu lietuvišku kuru – biokuru. Kito kelio siekti 
mažesnių šilumos tarifų nėra“, – sakė A. Janukonis. 

Nors oficialiai deklaruojama, kad Nacionalinis šalies energetikos prioritetas šilumos ūkyje – 
lietuviškas biokuras, realybėje šio kuro diegimo projektai yra blokuojami, jų nepasiekia ES fondų 
parama. 1999-2007 metais Lietuvoje buvo instaliuoti 450 MW galios šilumą iš biokuro gaminantys 
įrenginiai, o 2008-2011 metais – vos 20 MW. 

Daugiau informacijos apie Indijos-Kataro bendradarbiavimą dėl suskystintų dujų – 
http://zeenews.india.com/business/news/economy/india-rejects-qatar-price-for-lng_45121.html  
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Energetikos ministerijos siūlymai – tarp žemės ir dangaus 

2012-05-29 

Tarp Energetikos ministerijos planuojamų projektų, skirtų didinti elektros ir gamtinių suvartojimą 
Lietuvoje, pasitaiko pranokstančių visas sveiko proto ribas. 

Mokslininkų atsako ir studijos sulaukė Energetikos viceministro Kęstučio Žilėno pasiūlymai, 
nuskambėję Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narių metiniame susirinkime, kuris įvyko 
sausio 20 dieną. 

Viceministras pristatė ministerijos rengiamą naują šilumos ūkio koncepciją, kurios dalis skirta 
karšto vandens kainai ir „gyvatuko“ mokesčiui mažinti. Nuskambėjo pasiūlymas vasaros sezono 
metu karštą vandenį daugiabučiuose gaminti ne centralizuotai, o elektriniais boileriais. 

Mokslininkai, siekdami apsaugoti šalies gyventojus nuo šio beprotiško ir neracionalaus sprendimo, 
studiją parengė savo iniciatyva. Neprašyti ministerijos, kuri retai randa laiko konsultacijoms su savo 
srities specialistais. 

Lietuvos energetikos konsultantų asociacija (LEKA) nustatė, kad įgyvendinus Energetikos 
ministerijos pasiūlymą, šilumos kainos šalies miestuose augtų vidutiniškai 10 procentų. 

Įvertinta, kad 1 butui elektrinio boilerio ir visos sistemos įrengimas kainuotų apie 2 tūkstančius litų. 
Prireiktų įdiegti apie 700 tūkstančių boilerių – tiek butų yra Lietuvoje. Iš viso gyventojams tokia 
naujovė kainuotų 1,4 milijardo litų. 

LEKA nustatė, kad boilerio eksploatacinis laikotarpis sudaro 10-12 metų. Konstatuota, kad per 10 
metų padengęs investicijas į katilą, vartotojas po kelių metų privalėtų pirkti naują boilerį. 

Taip pat įvertinta, kad karšto vandens ne šildymo sezono metu nutraukimas neišspręs nusidėvėjusių 
ir neizoliuotų vamzdynų problemos. Būtent prasta namų vidaus karšto vandens sistemų būklė ir 
lemia didelius mokesčius už „gyvatuką“. 
Remiantis LEKA išvadomis, renovavus esamas neefektyvias karšto vandens vidaus sistemas, 
mažėtų šilumos suvartojimai ir išlaidos „gyvatukui“. 

Energetikos ministerija fantaziją lavina ruošdama ne tik elektros energijos, bet ir gamtinių dujų 
suvartojimo didinimo projektus. Energetikai yra sulaukę neoficialaus ministerijos paklausimo dėl 
galimybės šilumos trasomis daugiabučiams tiekti gamtines dujas. 

Sunku patikėti, kad tokia veikla užsiima mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomos institucijos. Dar 
sunkiau patikėti, kad tokių institucijų darbas apsprendžia Lietuvos energetinę ateitį. 

Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos studiją (pagrindinės išvados 45-46 psl.) peržiūrėti 
galima čia. 
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Pranešimas spaudai
Gegužės 31 d., 2012 m.

A.Janukonis: pagrindinės šilumos ūkio problemos nėra sprendžiamos

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) tarybos pirmininko Andriaus Janukonio teigimu,
Energetikos ministro A. Sekmoko siūlymas uždrausti nuomoti šilumos įmones privačiam
kapitalui niekaip nesprendžia pagrindinių šilumos ūkio problemų: aukštų šilumos kainų ir
didelio suvartojimo.

„Jeigu valdžia bent pusę savo energijos, kuri yra švaistoma Vakarų kapitalo išstūmimui iš
šilumos ūkio, skirtų biokuro diegimo projektams, šiluma visuose Lietuvos miestuose jau
šiandien galėtų kainuoti bent 30 procentų mažiau“, - sakė A. Janukonis.

Anot jo, laikas skiriamas pseudo kovai su pseudo priešais, o sprendimai, kurie leistų realiai
sumažinti gyventojų išlaidas šildymui, neįgyvendinami.

„Svarbiausia šiandien – sumažinti šilumos kainą ir vartojimą. Sprendimo būdai yra aiškūs,
jokio dviračio politikams išrasti nereikia. Tai – brangių importinių dujų keitimas beveik
trigubai pigesniu vietiniu biokuru ir daugiabučių renovacija. Ką energetikos ministerija ir
Vyriausybė nuveikė per ketverius metus?“, - klausė A. Janukonis.

Anot jo, bendra centralizuoto šilumos generavimo įrenginių galia Lietuvoje šiuo metu siekia
apie 9800 MW. Lietuvos šilumos ūkyje iki 2008 metų buvo įdiegta apie 390 MW galios
biokuro įrenginių, didžiąja dalimi – Prancūzijos kompanijos „Dalkia“ įmonių investicijų dėka.
2009-2011 metais dabartinės Vyriausybės pastangomis Lietuvoje buvo įrengta vos apie 30
MW.

Nors Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia daugiausia lėšų, 2004-2013 metais šilumos tiekimo
įmonėms skirta vos 145 mln. litų valstybės ir ES paramos. Tuo tarpu atliekų rūšiavimui skirta
500 mln. litų, vandentvarkai – net 3 mlrd. litų.

„Dar mažiau dėmesio nei perėjimui prie biokuro skirta daugiabučių namų renovacijai. Pagal
2009-ųjų Vyriausybės veiklos programą buvo numatyta atnaujinti po 2 tūkstančius namų per
metus, o realybėje iš viso renovuoti 4 namai. Katastrofiška statistika apibendrina visą šios
kadencijos valdančiųjų energetinę veiklą: kalbų daug, užmojai platūs, o rezultatai – niekiniai“, -
sakė A. Janukonis.

Daugiau informacijos apie situaciją Lietuvos biokuro rinkoje patalpinta interneto puslapyje
www.andriusjanukonis.lt.

Daugiau informacijos:

Nerijus Mikalajūnas,
LŠTA atstovas spaudai,
+3706 85 205 13,
nmikalajunas@dalkia.lt
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A.JANUKONIS „DUJŲ SEKTORIUJE RUOŠIAMASI IŠŠVAISTYTI DAR 1 MILIJARDĄ 
LITŲ“ 
2012-06-06 

Energetikos ministrui A. Sekmokui besidžiaugiant AB „Lietuvos dujos“ išskaidymu, aiškėja, kad 
valstybė koncernui „Gazprom“ už „Lietuvos dujoms“ priklausantį perdavimo vamzdyną sumokės 1 
mlrd. litų. Tai – valstybės lėšų švaistymas. 

2003-2004 metais „Gazprom“ ir „E.ON Ruhrgas International“ iš Lietuvos Vyriausybės 76 proc. 
„Lietuvos dujų“ akcijų įsigijo už 216 mln. litų. O šiandien tampa aišku, kad už trečdalį „Lietuvos 
dujų“ turto Lietuva „Gazprom“ sumokės 1 mlrd. litų. Įdomiausia, kad už šią sumą nebus sukurta 
nieko naujo – pinigai išmetami į balą. 

Gamtinių dujų perdavimo veiklą tinklais, esančiais mūsų valstybės teritorijoje, licencijuoja, 
taisykles, prieigas ir kainodarą nustato Lietuvos valstybė. Vamzdyno įsigijimas neatneš jokios 
naudos nei valstybei, nei dujų vartotojams. 

Pagal trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus pertvarkant dujų ūkį, AB „Lietuvos dujos“ 
ketinama išskirstyti į tris bendroves. Skirstomuosius vamzdynus valdys antrinė „Lietuvos dujų“ 
įmonė. Perdavimo vamzdyną perims valstybė. 

Lietuva pati sprendžia, kaip įgyvendinti trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, todėl 
padovanoti milijardą litų dujininkams nėra vienintelė išeitis. Stebint, kokiomis apimtimis paskutiniu 
metu investuojama į dujų sektorių, reikia konstatuoti, kad Lietuva kas dieną vis labiau tolsta nuo 
energetinės nepriklausomybės ir ES reikalavimų plėsti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 
Skubiai ir drastiškai užkertamas kelias plėsti biokuro vartojimą ir mažinti šilumos kainas. 

Šiandien matome situaciją, kaip viena valstybės klaida energetikos ūkyje iššaukia kitą. Į bedugnę 
besiritančio klaidų kamuolio kaina skaičiuojama milijardais ir ilgiems metams įkalins Lietuvą 
brangių gamtinių dujų ir aukštų šilumos tarifų vergovėje. 

Visų pirma 1,5 mlrd. litų buvo investuota į brangiomis dujomis varomą elektrinę Elektrėnuose. 
Tuomet teikiamas politinis sprendimas statyti suskystintų dujų terminalą. Dabar investuojama į dujų 
vamzdyną nesukuriant jokios naujos infrastruktūros ir naudos nei valstybei, nei vartotojams. 

Kokia laukia dūmų uždanga dar vienam iššvaistytam milijardui pridengti? Greitai pamatysime. 
Matyt, tradicija tapusi fiktyvi kova prieš monopolistus už geresnį šilumos vartotojų gyvenimą – 
atpirkimo ožiu vėl taps šilumos tiekimo įmonės. 
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A.Janukonis „Terminalas užkirs biokuro plėtrą“ 

2012-06-12 

Seimui patvirtinus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą, Lietuva pasirinko gamtinių dujų 
valstybės kelią, kuris įjungia raudoną šviesą tolimesnei biokuro plėtrai šilumos ūkyje. 

Šiandien tampa aišku, kad biokuro plėtra šilumos ūkyje, kuri sukuria pagrindą mažesnėms šilumos 
kainoms, yra oficialiai stabdoma. Kodėl valstybės lėšos yra nukreipiamos į pigesnių dujų paieškas 
užsienyje, o ne vietinio, lietuviško kuro, kuris yra beveik tris kartus pigesnis už dujas, vartojimą? 
Nėra jokio ekonominio paaiškinimo. Tokie veiksmai – neatsakinga politika. 

Motyvas, jog terminalas yra reikalingas siekiant užtikrinti nepriklausomą dujų tiekimą šilumos 
ūkiui, yra paremtas neteisinga prielaida. Šilumos tiekimo įmonės siekia atsisakyti brangių dujų 
vartojimo ir taip mažinti šilumos tarifus. Tuo metu valstybė vietoje pigesnio biokuro plėtros 
skatinimo investuoja į dujų terminalą. 

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas yra energetinių klaidų grandinės pasekmė. Visų 
pirma 1,5 mlrd. litų buvo investuota į brangiomis dujomis varomą elektrinę Elektrėnuose. Tuomet 
priimamas politinis sprendimas šiai elektrinei pastatyti suskystintų dujų terminalą. Jį pastačius, 
valstybė bus priversta užtikrinti terminalo veiklą – dėti pastangas, kad dujų vartojimas nemažėtų. 

Mažėjant dujų vartojimui, augtų per terminalą tiekiamų gamtinių dujų kaina, nes terminalo 
išlaikymo kaštai tektų mažesniam parduodamų dujų kiekiui. Todėl biokuro plėtra, mažinanti dujų 
vartojimą, tampa nepageidaujama. 

Galima prognozuoti, kad patvirtinus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą, biokuras, kaip 
žalioji alternatyva gamtinėms dujoms, bus imtas diskredituoti pasitelkiant pačius įvairiausius 
metodus. 
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A.JANUKONIS „LŠTA ĮVERTINO SUSKYSTINTŲJŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO 
ĮSTATYMĄ“ 
2012-06-14 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ekspertai pateikė komentarą Suskystintųjų gamtinių dujų 

terminalo įstatymui, kuris birželio 12 dieną buvo patvirtintas Seime. Įvertinimas atskleidžia, kodėl 

terminalas ne mažins, o augins gamtinių dujų ir šilumos kainas Lietuvoje. Kviečiu susipažinti. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SUSKYSTINTŲJŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO 

ĮSTATYMAS 

 

2012 m. birželio 12 d.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 

įgyvendindamas Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje ir Nacionalinėje energetinės 

nepriklausomybės strategijoje numatytus valstybės energetikos politikos tikslus ir uždavinius; 

 
 
Įstatymas priimtas, tuo tarpu priėmimo metu „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės 

strategija“ dar tik diskutuojama. 
 
pripažindamas energetinę nepriklausomybę, energijos rinkų konkurencingumą ir darnią 

plėtrą  strateginiais valstybės energetikos sektoriaus principais; 

siekdamas sudaryti teisines sąlygas efektyviai gamtinių dujų infrastruktūros plėtrai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos tarpsisteminei integracijai; 

pabrėždamas būtinybę nedelsiant sudaryti sąlygas gamtinių dujų tiekimo technologinėms 

ir prekybinėms alternatyvoms, didinančioms gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą; 

skatindamas konkurencingos ir integruotos gamtinių dujų rinkos plėtrą, atveriant 

papildomas galimybes prekybai gamtinėmis dujomis didmeninėje ir mažmeninėje rinkose; 

 

 
Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis numato ne „konkurencijos skatinimą“, bet prievolę pirkti 

dujas iš SGDT. 
 

vadovaudamasis valstybės nacionalinio saugumo prioritetu ir atsižvelgdamas į viešuosius 

interesus gamtinių dujų sektoriuje ir jų apsaugos poreikius, 

priima šį Lietuvos Respublikos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymą. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas 

1. Šis įstatymas nustato suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įrengimo Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, jo veiklos ir eksploatavimo bendruosius principus bei reikalavimus, taip 

Komentaras 

Komentaras 
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pat sudaro teisines, finansines ir organizacines sąlygas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo 

projektui įgyvendinti. 

 
 
Tuo tarpu laike viskas vyksta atvirkščiai: be Įstatymo reglamentuotų bendrųjų įrengimo 

principų bei reikalavimų jau nustatytas terminalo galingumas, tipas (laivas) ir pan., o Įstatymas 
rašomas tik jau priimtiems sprendimams įteisinti. 

 

2. Šiuo įstatymu nustatomas specialusis teisinis reguliavimas taikomas  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)  arba jos įgaliotos institucijos sprendimu 

įgyvendinamam suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektui. 

3. Teisiniams santykiams, kylantiems šio įstatymo pagrindu, Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatymas (toliau – Gamtinių dujų įstatymas) ir kiti specialieji įstatymai, 

reglamentuojantys  atskirų energetikos sektorių veiklą, taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja šiam 

įstatymui. 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Plaukiojančioji suskystintųjų gamtinių dujų saugykla – kaip suskystintųjų gamtinių 

dujų saugykla naudojamas tanklaivis su dujinimo įrenginiais, pastatytas ir eksploatuojamas pagal 

jo klasei taikomus, laivo registracijos valstybėje nustatytus ir kitus reikalavimus. Plaukiojančioji 

suskystintųjų gamtinių dujų saugykla laikoma nekilnojamuoju daiktu. 

2. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) – visuma 

energetikos statinių ir įrenginių, įskaitant plaukiojančiąją suskystintųjų gamtinių dujų saugyklą, 

per kuriuos suskystintosios gamtinės dujos  importuojamos į Lietuvos Respubliką, priimamos ir 

per kuriuos gali būti teikiamos papildomos paslaugos, būtinos suskystintųjų gamtinių dujų 

dujinimo ir vėlesnio tiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą procesui. 

3. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra (toliau – SGD terminalo 

infrastruktūra) – SGD terminalas, SGD terminalo jungtis ir jų technologiniai priklausiniai, taip 

pat krantinė, skirta plaukiojančiajai suskystintųjų gamtinių dujų saugyklai prisišvartuoti. 

4. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo jungtis (toliau – SGD terminalo jungtis) –

dujotiekis, kuriuo gamtinės dujos iš SGD terminalo tiekiamos į gamtinių dujų perdavimo 

sistemą. 
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5. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo operatorius (toliau – SGD terminalo 

operatorius) – asmuo, turintis Gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka išduotą gamtinių dujų 

skystinimo licenciją ir atsakingas už SGD terminalo eksploatavimą. 

6. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas – projektas, apimantis SGD 

terminalo projektavimą, įrenginių ir technologijų įsigijimą, terminalo infrastruktūros plėtrą ir 

įrengimą, terminalo prijungimą prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir kitus susijusius darbus 

iki terminalo eksploatavimo pradžios. 

7. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas), Gamtinių dujų 

įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS 

 

3 straipsnis. Sprendimas dėl SGD terminalo 

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti įrengtas SGD terminalas ir jo efektyvų 

veikimą užtikrinanti gamtinių dujų infrastruktūra. SGD terminalas įrengiamas Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto teritorijoje. 

2. SGD terminalas ir SGD terminalo jungtis pripažįstami strateginę reikšmę 

nacionaliniam saugumui turinčiais įrenginiais, taip pat SGD terminalo operatorius pripažįstamas 

strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos 

strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme. 

3. Šiuo įstatymu suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas (toliau – projektas) 

pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu, kurio įgyvendinimui taikomas 

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos 

valstybinės svarbos projektus įstatymas (toliau - Žemės paėmimo visuomenės poreikiams   

įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas), išskyrus pastarojo įstatymo 3 

straipsnio 2 dalyje nurodytą reikalavimą pateikti projekto galimybių studiją.  

 

4 straipsnis. Projekto įgyvendinimas 

1. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sprendimu projektą įgyvendina projekto 

įgyvendinimo bendrovė (toliau – bendrovė), kurioje valstybei priklauso ne mažiau kaip 2/3 balsų 

bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų. 
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2. Bendrovė atlieka SGD terminalo infrastruktūros plėtros ir įrengimo darbus ar užtikrina 

jų atlikimą iki SGD terminalo prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jo 

eksploatavimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Bendrovė, ketinanti tapti SGD terminalo operatoriumi, privalo Gamtinių dujų įstatymo 

nustatyta tvarka gauti gamtinių dujų skystinimo licenciją. 

4. Projekto įgyvendinimą pagal kompetenciją prižiūri Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija.  Projekto įgyvendinimo procesą vertina Vyriausybės nutarimu sudaryta tarpžinybinė 

komisija. Tarpžinybinės komisijos kompetenciją, teises, pareigas, veiklos organizavimo tvarką 

bei sąlygas nustato ir personalinę sudėtį tvirtina Vyriausybė. 

 

5 straipsnis. Projekto finansavimas 

1. SGD terminalo infrastruktūros plėtra ir įrengimas finansuojami bendrovės nuosavomis 

ir (ar) skolintomis lėšomis. 

2. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos ar 

jų dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nustatyta tvarka  

ir sąlygomis gali būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą, vadovaujantis 

Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais energijos 

kainų reguliavimo reikalavimais. Gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą sudarančias 

sąnaudas ir gautas pajamas Komisijos nustatyta tvarka administruoja ir SGD terminalo 

operatoriui kompensuoja gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius (toliau – perdavimo 

sistemos operatorius). 

 

 
Tokiu būdu didinama dujų kaina visiems vartotojams (įskaitant SGDT eksploatavimo 

sąnaudas), nepriklausomai nuo to, iš kur perka dujas ir dirbtinai mažinama „konkurencinga“ iš 
SGDT tiekiamų dujų kaina. Be to, galima suprasti, kad visas iš perdavimo paslaugos gautas 
pajamas perdavimo sistemos operatorius atiduoda SGDT operatoriui. Ši aplinkybė sąlygos 
šilumos kainų didėjimą, praktiškai nepriklausomai nuo to, kiek bus vartojama dujų šilumos 
gamybai (perdavimo dujų kainos dedamoji priklauso nuo vartojimo galios ir nepriklauso nuo 
vartojimo kiekio). 

 

3.  Projektui finansuoti gali būti panaudotos Europos Sąjungos paramos lėšos ir kitos 

teisėtai gautos pajamos. Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos projekto finansavimo 

užtikrinimo priemonės (valstybės garantija, laidavimas, turto įkeitimas ir kitos priemonės). 

Sprendimas suteikti valstybės garantiją dėl paskolos projekto įgyvendinimui finansuoti 

priimamas Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme nustatyta tvarka. 
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6 straipsnis. Sprendimų priėmimas 

1. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos, pagal 

kompetenciją priimdamos sprendimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, visapusiškai 

bendradarbiauja tarpusavyje ir su bendrove, keičiasi reikalinga informacija ir užtikrina savalaikį 

sprendimų priėmimą, suteikiantį bendrovei ir (ar) kitiems asmenims teisę vykdyti SGD terminalo 

infrastruktūros projektavimo, plėtros, įrengimo ir kitus susijusius darbus. Su projekto 

įgyvendinimu susiję sprendimai turi būti priimami per įmanomai trumpiausią  terminą. 

2. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija visapusiškai 

bendradarbiauja su bendrove teisės aktų nustatyta tvarka parenkant vietą (aikštelę) SGD 

terminalui įrengti. 

3. Bendrovei suteikiama teisė naudotis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija, 

reikalinga SGD terminalui įrengti ir eksploatuoti, sutarties su valstybės įmone Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija pagrindu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SGD TERMINALO ĮRENGIMAS IR VEIKLA 

 

7 straipsnis. SGD terminalo infrastruktūros plėtra ir įrengimas 

1. SGD terminalo ir SGD terminalo jungties plėtros ir įrengimo darbus iki SGD terminalo 

prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos taško atlieka ar jų atlikimą užtikrina 

bendrovė. 

2. Sprendimus dėl SGD terminalo ir SGD terminalo jungties plėtros ir įrengimo, tarp jų 

sprendimą dėl SGD įrenginių ir (ar) technologijos įsigijimo nuosavybės teise ar kitais teisėto 

valdymo ir disponavimo pagrindais arba teisės naudotis SGD terminalo veiklai užtikrinti būtinais 

suskystintųjų gamtinių dujų įrenginiais ar technologija įgijimo pagal sutartį su tokių įrenginių ar 

technologijos tiekėju priima bendrovė, laikydamasi teisės aktuose ir normatyviniuose 

techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

3. SGD terminalo prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos, tai yra 

magistralinio dujotiekio parengimo, įskaitant dujotiekio (ar dujotiekių) įrengimą ir reikalingo 

pralaidumo užtikrinimą, gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtros ir atnaujinimo, taip pat kitus 

su SGD terminalo integravimu bendram darbui į gamtinių dujų sistemą susijusius darbus atlieka 

ar jų atlikimą užtikrina perdavimo sistemos operatorius. 

 

8 straipsnis. SGD terminalo prijungimas prie gamtinių dujų sistemos 
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1. Perdavimo sistemos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato ir savo interneto 

svetainėje  paskelbia SGD terminalo nediskriminacinio prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo 

sistemos skaidrias ir veiksmingas procedūras bei įkainius. SGD terminalas prijungiamas prie 

gamtinių dujų perdavimo sistemos laikantis teisės aktuose nustatytų techninių ir saugos 

reikalavimų, keliamų gamtinių dujų sistemų sujungimui, taip pat kitų techninių taisyklių, 

užtikrinančių sistemų sąveiką ir nustatančių būtiniausius sistemų techninės konstrukcijos ir 

eksploatavimo reikalavimus. 

2. Perdavimo sistemos operatorius Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose 

nustatyta tvarka ir sąlygomis privalo prijungti SGD terminalą prie gamtinių dujų perdavimo 

sistemos ir tuo atveju, kai toks prijungimas galimas tik techniškai atnaujinus gamtinių dujų 

perdavimo sistemą, ją išplėtus, padidinus jos pralaidumą ar atlikus kitus sistemos darbo 

pakeitimus. 

 

 
Iki šiol energetikoje (įskaitant dujų sektorių) tinklo valdytojas naujam šaltiniui 

nurodydavo tašką, kur galima (be valdytojo investicijų prijungti naują galią) prijungti naują 
gamybos objektą ir prijungimo kaštai buvo naujo gamintojo objekto sąmatoje, kad dėl tokio 
prijungimo nenukentėtų esami tinklo naudotojai (vartotojai). Šiuo atveju dujų kaina didės ne tik 
dėl SGDT infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sąnaudų, bet ir dėl perdavimo tinklo 
rekonstravimo (pralaidumo padidinimo) sąnaudų. Tokiu būdu bandoma sumažinti 
„konkurencingą“ SGDT tiekiamų dujų kainą, t.y. paslėpti tikrąją kainą. Ši aplinkybė sąlygos 
šilumos kainų didėjimą, praktiškai nepriklausomai nuo to, kiek bus vartojama dujų šilumos 
gamybai (perdavimo dujų kainos dedamoji priklauso nuo vartojimo galios ir nepriklauso nuo 
vartojimo kiekio). 
 

9 straipsnis. SGD terminalo eksploatavimas 

1. SGD terminalą ir SGD terminalo jungtį eksploatuoja SGD terminalo operatorius, teisės 

aktų nustatyta tvarka užtikrindamas saugų ir patikimą suskystintųjų gamtinių dujų įrenginių 

funkcionavimą laikantis nustatytų suskystintųjų gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo, 

priežiūros ir apsaugos reikalavimų. 

2. SGD terminalas ir SGD terminalo jungtis gali būti perleisti valstybės kontroliuojamam 

perdavimo sistemos operatoriui, įgyvendinusiam Gamtinių dujų įstatyme nustatytus veiklų 

atskyrimo ir nepriklausomumo reikalavimus. SGD terminalo ir SGD terminalo jungties 

perleidimo tvarka ir sąlygos nustatomos SGD terminalo operatoriaus ir perdavimo sistemos 

operatoriaus sutartyje, laikantis  Vyriausybės nustatytų reikalavimų. Perdavimo sistemos 

operatorius nuo SGD terminalo ir  SGD terminalo jungties perėmimo momento tampa atsakingu 

už jų eksploatavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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Tokiu būdu monopoliniam perdavimo sistemos operatoriui suteikiama išimtinė teisė 

išplėsti monopolinės veiklos apimtis, įskaitant ir privalomo dujų kiekio pardavimą (tiekimą). Tai 
sudaro prielaidas mažinti konkurenciją ir didinti parduodamų dujų kainą. Ši aplinkybė sąlygos 
šilumos kainų didėjimą. 

 
3. SGD terminalą ir SGD terminalo jungtį perleidžiant valstybės kontroliuojamam 

perdavimo sistemos operatoriui, kartu perleidžiamos ir su SGD terminalo įrenginių ir (ar) 

technologijos disponavimu ir naudojimu susijusios teisės ir pareigos. 

4. Vyriausybė nustato į SGD terminalą atgabenamų suskystintųjų gamtinių dujų pirkimo 

nediskriminacinę tvarką, o jos įgyvendinimą ir taikymo kontrolę užtikrina Vyriausybės įgaliota 

institucija. 

5. Gamtinių dujų sistemų operatoriai pagal kompetenciją užtikrina galimybę gamtines 

dujas iš SGD terminalo nepertraukiamai tiekti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai yra  

galimybę nekliudomai persiųsti iš SGD terminalo į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiektas 

gamtines dujas iki bet kurios jų galutinio vartojimo ar pardavimo vietos Lietuvos Respublikoje. 

 

10 straipsnis. SGD terminalo infrastruktūros naudojimas 

1. Gamtinių dujų sistemos naudotojams nediskriminaciniais pagrindais užtikrinama teisė 

naudotis SGD terminalo infrastruktūra. Gamtinių dujų sistemos naudotojai šią teisę įgyvendina 

sutarčių su SGD terminalo operatoriumi pagrindu. SGD terminalo operatorius, laikydamasis 

Komisijos nustatytų reikalavimų, patvirtina naudojimosi SGD terminalu taisykles. 

2. Teisė naudotis SGD terminalo infrastruktūra gali būti ribojama, kai teisės aktų 

nustatyta tvarka SGD terminalui nustatoma išimtis, taikytina naujai gamtinių dujų 

infrastruktūrai. Sprendimą dėl išimties taikymo priima Komisija, vadovaudamasi Gamtinių dujų 

įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamasi 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų 

reikalavimų. Suteikiant išimtį SGD terminalui  netaikomi Gamtinių dujų įstatymo 53 straipsnyje 

nustatyti išimties taikymo termino ir Komisijos kompetencijos priimti sprendimą dėl išimties 

taikymo ribojimai. 

3. SGD terminalo pajėgumai ar jų dalis teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti 

rezervuojami ir (ar) naudojami gamtinių dujų poreikiams užtikrinti Baltijos jūros regione, jeigu 

užtikrinamas pakankamas gamtinių dujų tiekimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

 

 

11 straipsnis. Prekyba gamtinėmis dujomis 

1. Siekiant užtikrinti SGD terminalo būtinąją veiklą, tai yra  SGD terminalo technologinį 

pajėgumą, reikalingą nuolatos ir efektyviai patenkinti gamtinių dujų poreikį Lietuvos 
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Respublikoje, taip pat siekiant garantuoti SGD terminalo veiklos technologinį ir ekonominį 

pagrįstumą bei skatinti efektyvų diversifikuotų gamtinių dujų tiekimo šaltinių konkurencingumą, 

per SGD terminalą importuojamų ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vidaus rinkoje 

suvartojamų gamtinių dujų kiekis (kiekviena iš šių priemonių atskirai) turi sudaryti ne mažiau 

kaip 25 procentus viso Lietuvos Respublikoje suvartojamo gamtinių dujų kiekio per metus.  

 

 
Terminalo iki 4 mlrd. m3/metus pajėgumas (maksimalus išdujinimo įrenginio pajėgumas) 

yra per didelis. VKEKK duomenimis 1-3 grupių vartotojai 2011m. vartojo – 180mln. m3; 
elektros gamybai – 547 mln. m3; šilumos gamybai – 775 mln. m3; kitos įmonės – 518 mln. m3; 
“Achema” – 1532 mln. m3. Iš viso 2011m. – 3552 mln. m3 dujų. Tačiau 2020 m. šilumos 
gamybai planuojama naudoti tik apie 141 mln. m3, nes bus pereita prie biokuro ir dujos kuro 
balanse sudarys tik 12%; darant prielaidą, kad kituose sektoriuose dujų vartojimas nesikeis, t.y.  
elektros gamybai – 547 mln. m3; kitos įmonės – 518 mln. m3; 1-3 grupių vartotojai 2011m. – 
180mln. m3; “Achema” – 1532 mln. m3. Didėjant gamtinių dujų kainai, jų vartojimas per 
paskutinius 5 metus mažėjo, todėl tikėtina, kad ši tendencija išliks. Todėl Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija prognozuoja, kad Lietuvos gamtinių dujų poreikis 2020m. sudarys ne daugiau kaip 
2918 mln. m3. 

Tokiu būdu susidaro prielaidos, kad siekiant užtikrinti SGD terminalo būtinąją veiklą, 
bus imtasi didinti privalomą supirkimui iš terminalo dujų kiekį, mažinant alternatyvių (ypač 
biokuro, atliekų) kuro rūšių naudojimą, net jeigu ir bus įgyvendinta biokurą naudojančių šaltinių 
plėtros programa. 

 

 
 

2. Gamtinių dujų įmonės, jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtinių dujų 

vamzdynais importuojančios gamtines dujas į Lietuvos Respubliką, per SGD terminalą ir 

jungiamaisiais bei kitais perdavimo sistemos gamtinių dujų vamzdynais (kiekvienu iš šių būdų 

atskirai) privalo įsigyti ne mažesnę kaip šio straipsnio 1 dalyje nustatytą procentinę dalį bendro 

gamtinių dujų kiekio, kurį tokia įmonė per metus patiekia į gamtinių dujų sistemą. Vyriausybė 

nustato šio  straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo įgyvendinimo tvarką. Vyriausybė, 
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nustatydama šio įpareigojimo įgyvendinimo tvarką, privalo atsižvelgti į teisėtų lūkesčių, 

proporcingumo, viešojo intereso ir privačių interesų derinimo principus. Tokioms gamtinių dujų 

įmonėms po šio įstatymo įsigaliojimo sudarytų sutarčių pagrindu negali būti taikomas 

įpareigojimas mokėti už jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtinių dujų vamzdynais 

importuotą nepaimtą gamtinių dujų kiekį (dar vadinama „imk arba mokėk“ įsipareigojimu). 

 

 
Šiuo (pabrauktu) turbūt norėta pasakyti, kad turės būti atsižvelgta į “Achemos” jau 

pasirašytas tiesiogines sutartis su “Gazprom” kitų dujų vartotojų (lieka tik šilumos gamintojai) 
sąskaita. Tai sudaro objektyvias prielaidas, kad SGD terminalas stabdys greito perėjimo prie 
atsinaujinančių išteklių naudojimo šilumos ir elektros gamyboje investicinius projektus ir 
biokuro naudojimo apimtis, jeigu ir bus įgyvendinti kuro diversifikavimo (perėjimo nuo mazuto-
dujų prie biokuro-dujų) šilumos šaltiniuose projektai. Ši aplinkybė sąlygos šilumos kainų 
didėjimą. 

 

3. Komisija nustato per SGD terminalą importuojamų ir Lietuvos Respublikos gamtinių 

dujų vidaus rinkoje suvartojamų gamtinių dujų, kurių kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 

procentus viso Lietuvos Respublikoje suvartojamo gamtinių dujų kiekio per metus, kainos 

viršutinę ribą. Komisija tvirtina šių gamtinių dujų viršutinės kainų ribos skaičiavimo metodiką. 

4. Gamtinių dujų įmonės, kurioms taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga, 

suderina su SGD terminalo operatoriumi metinius kiekvieno mėnesio ar kito šalių sutarto 

laikotarpio gamtinių dujų pirkimo per SGD terminalą grafikus.  SGD terminalo galių 

paskirstymo grafikas nustatomas ir koreguojamas, laikantis SGD terminalo operatoriaus 

nustatytų ir jo interneto svetainėje skelbiamų skaidrių ir nediskriminacinių procedūrų. 

5. Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę 

vykdo Komisija, vadovaudamasi jos patvirtintomis Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros 

taisyklėmis. Komisija jai pavestoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti iš valstybės institucijų, 

įstaigų ir organizacijų bei gamtinių dujų įmonių informaciją apie gamtinių dujų importą į 

Lietuvos Respubliką ir įsigyjamus gamtinių dujų kiekius iš skirtingų šaltinių, taip pat kitą 

susijusią informaciją, reikalingą faktiniam gamtinių dujų tiekimo diversifikavimui Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų rinkoje įvertinti. 

6. SGD terminalo operatoriaus teikiamų paslaugų kainos, taip pat kitos su prekyba 

gamtinėmis dujomis per SGD terminalą susijusios kainos reguliuojamos Gamtinių dujų įstatyme 

nustatyta tvarka. Kainų reguliavimą gamtinių dujų sektoriuje vykdo Komisija. 

 

Ši aplinkybė (pabraukta), kaip rodo praktika ir aukščiau komentuotos objektyvios 
(Įstatymo nuostatos) prielaidos, neapsaugo nuo dujų kainų didėjimo ir sąlygoja šilumos kainų 
didėjimą.   
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

GINČŲ NAGRINĖJIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

12 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas 

1. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, nagrinėjami teisme Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme 

nustatyta tvarka. Administracinės bylos, susijusios su projekto įgyvendinimu, kai sprendimas 

tokioje byloje gali turėti įtakos tinkamam ir savalaikiam projekto įgyvendinimui, nagrinėjimas 

administraciniame teisme turi būti užbaigtas ir sprendimas pirmosios instancijos teisme turi būti 

priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje 

priėmimo dienos, o apeliacinės instancijos teisme – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 

apeliacinio skundo priėmimo dienos. 

2. Ginčams, susijusiems su projekto įgyvendinimu, išankstinė nagrinėjimo ne teisme 

tvarka netaikoma, išskyrus atvejus, kai tokią tvarką abipusiu sutarimu nusprendžia taikyti ginčo 

šalys. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13 straipsnis. Žemės naudojimas SGD terminalo infrastruktūrai 

1. Teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra ir (ar) gamtinių dujų 

sistemos įrenginiai, susiję su SGD terminalo projekto įgyvendinimu, ir kuri nuosavybės teise ar 

kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma bendrovės ar perdavimo sistemos operatoriaus, Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis nustatomas žemės servitutas. Konkretus 

servituto dydis ir  vieta, taip pat reikalinga SGD terminalo infrastruktūra suprojektuojama 

projekto specialiajame plane. 

2. Projekto specialusis planas  rengiamas pagal Infrastruktūros plėtros (šilumos, dujų ir 

naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisykles ir yra laikomas ypatingos valstybinės 

svarbos projekto specialiuoju planu. Projekto specialiojo plano sprendiniai taikomi tiesiogiai ir 

yra pakankamas pagrindas vykdyti SGD terminalo infrastruktūros projektavimo ir statybos 

darbus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. 

3. Nuostoliai, kuriuos dėl servituto nustatymo ir asmenų veiklos aptarnaujant SGD 

terminalo infrastruktūrą ir (ar) gamtinių dujų sistemos įrenginius patiria žemės savininkas ar jos 
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naudotojas, atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl nuostolių 

atlyginimo neturi įtakos žemės servituto nustatymui ir naudojimuisi juo. 

4. Jeigu Vyriausybė priimą nutarimą patvirtinti projekto specialųjį planą ir pradėti žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, projektui įgyvendinimui reikalinga žemė gali būti 

paimama visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų arba valstybinės žemės nuomos ir 

(ar) panaudos sutartys gali būti nutraukiamos prieš terminą Žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. 

 

14 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas 

1. Vyriausybė, naudodamasi jai suteiktomis teisėmis ir atlieka pavestas pareigas, 

užtikrina tinkamą teisinių, techninių ir organizacinių sąlygų įgyvendinimą, kad SGD terminalo 

eksploatavimas būtų pradėtas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 3 d., kaip nurodyta 2010 m. 

spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo 

saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB, 6 

straipsnio 1 dalyje. 

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2012 m. lapkričio 1 d. parengia ir patvirtina šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 
Kaip rodo pastarųjų kelių metų praktika, institucijos (ypač Energetikos ministerija), 

rengiančios įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, ne pagerina, bet pablogina (lyginant su 
Įstatymo leidėjų deklaruojamais tikslais) situaciją ir sudaro prielaidas ne apsaugoti vartotojus 
nuo išlaidų energijos poreikių tenkinimui (dujų, šilumos, elektros) didėjimo, bet tiesiogiai ar 
netiesiogiai padidina šias išlaidas.  

 

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos pagal 

kompetenciją skaidriai ir efektyviai priima sprendimus, reikalingus šiam įstatymui tinkamai 

įgyvendinti. 

4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertina 

su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius valstybės pagalbos ir konkurencijos gamtinių dujų 

sektoriuje reguliavimo klausimus ir prireikus teikia informaciją Europos Komisijai apie 

valstybės sprendimu taikomas teisines, administracines ir (ar) organizacines priemones 

įgyvendinant projektą ir (ar) suderina su Europos Komisija šias priemones bei jų taikymo tvarką 

ir sąlygas. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Komentaras 
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RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos suskystintųjų 

gamtinių dujų terminalo įstatymo 

       priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 

 

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 

gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009 

L 211, p. 94). 

2. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 

dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 

2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1). 
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A. JANUKONIS: KONSERVATORIAI TĘSIA KOVĄ PRIEŠ NACIONALINĮ KURĄ 
 

Ką simbolizuoja faktas, kad konservatoriai užpuolė praėjusią savaitę priimtą Vilniaus 
savivaldybės sprendimą antrojoje termofikacinėje elektrinėje statyti biokuro katilą? 

Konservatoriai kartu su partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovais balsavo prieš biokuro 
katilinės statybas. O vėliau kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad biokuro diegimo procesas 
Vilniuje būtų vilkinamas kaip galima ilgiau.  

Akivaizdu, kad konservatoriai tęsia kovą prieš nacionalinį kurą – Lietuvoje gaminamą 
biokurą, kuris yra beveik tris kartus pigesnis už rusiškas gamtines dujas. 

Ši pozicija išryškėjo dar 2010 metų vasarą, kuomet konservatorių iniciatyva buvo 
sustabdytas Vilniaus šilumos ūkio parėjimas nuo dujų prie biokuro. Tuomet buvo atmestas 
kompanijos „Dalkia“ parengtas projektas 60 proc. šilumos energijos sostinėje gaminti iš vietinio 
biokuro. 

Jau šį šildymo sezoną vilniečių butai galėtų būti šildomi plačiai vartojant biokurą, o šilumos 
tarifas būtų 20-30 procentų mažesnis už dabartinį. Deja. 

Ką matome šiandien? Valstybė, vairuojama konservatorių, biokuro diegimo neskatina ir 
neremia. Verta prisiminti iškalbingus skaičius. Nors Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia 
daugiausia lėšų, 2004-2013 metais šilumos tiekimo įmonėms skirta vos 145 mln. litų valstybės ir 
ES paramos. Tuo tarpu atliekų rūšiavimui skirta 500 mln. litų, vandentvarkai – net 3 mlrd. litų. 

Stabdomos ir privataus kapitalo iniciatyvos investuoti. Kas laimi? Tikrai ne Lietuvos 
žmonės. Akivaizdu, kad tokia politika nėra nukreipta į šilumos kainų mažinimą. 

Politikų organizuojami kreipimaisi į įvairias institucijas, be pagrindo keliami skaidrumo 
klausimai tėra priedanga siekiant stabdyti biokuro projektus. Atvirai siekiama, kad Lietuva ir toliau 
didžiulėmis apimtimis pleškintų brangias gamtines dujas. 

Kiekvienas dujų vartotojas taps dar svarbesnis, kuomet bus užbaigtos ekonomiškai 
nepagrįstos suskystintųjų dujų terminalo statybos. 
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A. JANUKONIS: „EUROHEAT&POWER“ PREZIDENTAS: TREČIASIS ES ENERGETIKOS 
PAKETAS ŠILUMOS ŪKIO SKAIDYTI NEĮPAREIGOJA 

 
Energetikos ministro Arvydo Sekmoko kalbos, esą Lietuvoje planuojama šilumos ūkio 

pertvarka atitinka trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, prasilenkia su tikrove. 
Tai Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai (LŠTA) patvirtino tarptautinės centralizuoto šilumos 

tiekimo, vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos 
„Euroheat&Power“ prezidentas Birger Lauersen. „Trečiasis ES energetikos paketas yra taikomas tik 
elektros energijos gamybai ir gamtinėms dujoms. Jis netaikomas centralizuoto šildymo tiekimui. 
Nėra ES teisės aktų, kurie verstų Lietuvą išskaidyti centralizuoto šildymo tiekimo įmones“, – teigė 
B. Lauersen. 

Verta pastebėti, kad dirbtinio šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimo eksperimentas 
valstybės mastu iki šiol nebuvo įgyvendintas jokioje pasaulio šalyje. Energetikos ekspertai ir 
mokslininkai jau ne kartą atkreipė dėmesį, kad šilumos gamybos šaltinius atskirti nuo šilumos 
tinklų pagal elektros ar dujų analogiją yra neracionalu. Ši tema svarstyta ir tarptautinėse 
konferencijose. Prieita išvados, kad taip elgtis neracionalu, mat šilumos tiekimas iš esmės skiriasi 
nuo elektros ir dujų dėl technologinių ypatumų. Energetikos ekspertai vienu balsus tvirtina, kad 
gamybos ir tiekimo atskyrimas norimo efekto neatneš ir tik pabrangins šilumą gyventojams. 

Sunku patikėti, kad A. Sekmokas nėra susipažinęs su trečiojo ES energetikos paketo turiniu. 
Dar sunkiau patikėti, kad ministras nežino būdų, kurie realiai leistų piginti šilumą. Daugiau nei 
prieš dvi savaites LŠTA Energetikos ministerijai pakartotinai pateikė trumpalaikių priemonių 
pasiūlymą. Jo esmė – perkelti elektros gamybą iš Elektrėnų elektrinės į termofikacines elektrines 
didžiuosiuose miestuose, perskirstyti elektros energijos supirkimo kvotas ir užtikrinti galimybę 
gyventojams visoje Lietuvoje už šilumą mokėti iki 4 ct/kWh mažiau. Nustoti mesti pinigus į balą ir 
atliekine šiluma šildyti Elektrėnų marių žuvis – efektyvi, bet trumpalaikė priemonė. 

Strateginiai veiksmai, kurie leistų mažinti šilumos kainas ir suvartojimą daugiabučiuose, 
išlieka tie patys. Šilumos ūkyje būtina gamtines dujas keisti beveik triskart pigesniu biokuru, o 
daugiabučių namų ūkyje – įgyvendinti renovaciją. 
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A. JANUKONIS: MAZUTO SAUGYKLOS LIKIMAS – DAR VIENAS BEPRASMIŲ 

VALSTYBINIŲ INVESTICIJŲ PAVYZDYS 

 

Prieš kelias dienas žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad galės būti privatizuojama mazuto 

saugykla, taip ir nebaigta statyti nuo 1994 metų. Vilniuje šalia Gariūnų stūksantys apie 70 mln. 

litų vertės statiniai – dar vienas nereikalingų valstybinių investicijų pavyzdys.  
Mazuto saugykla stoja į vieną eilę šalia kitų milijoninių projektų, kuriais galima iliustruoti 

valstybinį pinigų švaistymą. Prisiminkime Giraitės šaudmenų gamyklą, „Pagirių šiltnamius“ ar 

„Geotermą“. 

Visi šie projektai grįsti didelėmis, tačiau ekonomiškai nepagrįstomis investicijomis. Visus 

juos vienija tas pats sinonimas – valstybinis.  Restruktūrizacijos, reorganizacijos ir  liūdna finišo 

tiesioji – į balą išmesti mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos galima buvo panaudoti prasmingai. 

Panašią baigtį iš anksto galima prognozuoti ir brangiausiam šių dienų valstybiniam 

projektui, kurio raugas – didžiausios ambicijos, dideli planai, tačiau ypač menkas ekonominis 

pagrindas. Tai – energetikos ministro A. Sekmoko Lietuvai įsūdytas ypač brangus pirkinys, 

suskystintųjų gamtinių dujų terminalas. Dar vienas pavyzdys, kuomet lengva ranka imama 

investuoti, o tik vėliau skaičiuojama ir pasveriama projekto nauda. 

Įdomu tai, kad šios milijardinės statybos brangsta terminalo net nepradėjus statyti. Jau 

kalbama, kad papildomus kelis šimtus milijonų suvalgys akvatorijos gilinimas Klaipėdos 

valstybiniame jūrų uoste ir laivams švartuotis skirto pirso įrengimas. 

Artimiausiu metu turėtų paaiškėti, jog dėl Lietuvos dujų vartojimo specifikos terminalo 

darbui užtikrinti yra būtinas dujų saugyklos įrengimas. Taip pat išgirsime, kad dujos iš terminalo 

privalo pasiekti didžiuosius vartotojus Vilniuje, Kaune ir Jonavoje, o dujų tinklai tam nėra 

pritaikyti. Teks investuoti į dujų vamzdynų rekonstrukciją. 

Visa tai kainuoja didžiulius pinigus, kurie investuojami tam, kad Lietuva ilgiems metams 

būtų pririšta prie brangių importuojamų gamtinių dujų. Ir šiuo atveju valstybinės lėšos galėjo būti 

panaudotos prasmingai – tikrosios energetinės nepriklausomybės įtvirtinimui. Importinių dujų 

šilumos ūkyje atsisakymui jas keičiant žymiai pigesniu vietiniu biokuru, o tuo pačiu – mažesnėmis 

šilumos kainomis žmonėms. 
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A. JANUKONIS: EUROPARLAMENTARAI: VALSTYBĖ NEKOMPETENTINGA TVARKYTI 
STAMBIŲ ENERGETINIŲ PROJEKTŲ 

 
Tuo metu, kai atsakingi valstybės pareigūnai pasakoja, kad valstybė su energetikos ūkiu 

gali tvarkytis labai efektyviai, atvykę europarlamentarai diagnozuoja Lietuvos nekompetenciją 
įgyvendinant atominės elektrinės uždarymo projektą.  

Išleista 457 mln. eurų, tačiau nieko apčiuopiamo nenuveikta. Saugyklos įrengimas vėluoja 
beveik 4 metus – lygiai tiek, kiek valdžioje yra dabartinė vyriausybė. Biurokratiniai trukdžiai 
didesni nei Bulgarijoje ir Slovėnijoje. Taip valstybinį elektrinės uždarymo projekto valdymą 
įvertino Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto delegacija. 

ES komisijos požiūrį į mūsų šalies valdininkų veiklą valdant stambius su enegtika susijusius 
procesus atskleidžia ES komisijos biudžeto kontrolės komiteto atstovo Jenso Geierio citata: „Svarbu 
pabrėžti, kad problemų, kurias pamatėme, sprendimai dėl darbų vėlavimo paslėpti Lietuvoje, o ne 
Briuselyje. Pirmas žingsnis turėtų būtų, kad su projektu susiję institucijos rastų bendrą sutarimą 
analizei. Išklausius visas prie projekto dirbančias grupes išgirdome labai skirtingas išvadas apie 
galimas problemas“,- teigė jis. 

Sakant trim žodžiais – valstybei diagnozuota nekompetencija. Šių vertinimų šviesoje 
įdomiai atrodo kiti, Lietuvos mokslininkų ir energetikos ekspertų vienareikšmiško įvertinimo jau 
sulaukę valdančiųjų planai energetikos srityje: suskystintųjų dujų terminalo statybos ir užmojai 
skaldyti šilumos ūkį valstybės vardu. 

Kiek lėšų energetikos ūkyje dar ketinama beprasmiškai iššvaistyti? O įdomiausia, ar išgirs 
komisijos iš užsienio kritiką atsakingi valstybės pareigūnai? 

Prieš kelias dienas tarptautinės asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas patvirtino, kad 
trečiasis ES energetikos paketas Lietuvos šilumos ūkio niekaip neliečia ir yra skiras išimtinai dujų ir 
elektros sektoriams. Atsakingi mūsų šalies pareigūnai žmonėms dėsto priešingai. 

Kas bus kaltas vėliau, kai eilinį kartą bus diagnozuotas beprasmis milijonų iššvaistymas? 
Atsirūgs, matyt, šilumininkams. Tiems, kurie labai jau nori brangiai šilumą žmonėms parduoti. 

Ir dar vienas pavyzdys. Daugiau nei prieš dvi savaites Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
Energetikos ministerijai pateikė pasiūlymą, kuris leistų gyventojams visoje Lietuvoje už šilumą 
mokėti iki 4 ct/kWh mažiau. 

Pasiūlymo esmė – perkelti elektros gamybą iš neefektyvios Elektrėnų elektrinės į efektyviai 
veikiančias termofikacines elektrines didžiuosiuose miestuose ir perskirsčius elektros energijos 
gamybos kvotas nebešildyti Elektrėnų marių. Elektra nebrangtų, šiluma atpigtų, šilumininkai šiame 
procese neuždirbtų nė lito Tam užtenka vieno Energetikos ministro Arvydo Sekmoko parašo. 
Atsakymas iš ministerijos – tyla. 

*** 

 

EUROPARLAMENTARŲ ULTIMATUMAS DĖL IGNALINOS AE UŽDARYMO – JEI 
GINČAI NEBUS IŠSPRĘSTI, GALI BŪTI STABDOMAS FINANSAVIMAS 

Ugnė Karaliūnaitė, www.DELFI.lt; 2012 m. liepos 12 d. 
 

Lietuvoje apsilankiusi Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto delegacija teigia, 
kad Lietuva kuo greičiau turi susitvarkyti su ginčais dėl Ignalinos atominės elektrinės. Jei tarp 
projektą vykdančių įmonių ir valstybės nebus rastas sutarimas, Europos Sąjunga gali stabdyti 
finansavimą šio projekto įgyvendinimui. Lietuvai duotas terminas sutarimą su vokiečių „Nukem 
Technologies“ išspręsti iki kitos savaitės, liepos 17 d. 

Delegacijos pirmininkas Michaelis Theureris taip pat kritikavo Ignalinos AE uždarymo 
veiksmus dėl vėlavimo. „Jau išleista 457 mln. eurų iš numatytų 1,1 mlrd. eurų, skirtų elektrinei 
uždaryti. Po vizito pamatėme, kad darbai nėra vykdomi pagal grafiką ir vėluoja“, - kalbėjo 
europarlamentaras. M. Theureris įspėjo, kad bet kokie Ignalinos AE darbų vėlavimai turės įtakos ES 
skiriamoms lėšoms šiam projektui. 

Reikalauja geresnio projekto valdymo 
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Vizito metu Lietuvoje europarlamentarai rėmėsi Europos audito rūmų atlikta analize apie ES 
lėšų naudojimo Ignalinos AE uždarymui, kurioje pastebima, kad darbai nevykdomi laiku, nėra 
aiškaus darbų progreso įvertinimo ir organizaciniai pakeitimai buvo nepakankami. „Auditoriai 
nustatė, kad saugyklos įrengimas vėluoja beveik ketverius metus. Tai yra labai ilgas laiko tarpas ir 
labai svarbu kaip pašalinti radioaktyvias medžiagas iš reaktoriaus. Gegužės mėnesį įvyko 
susitikimas tarp projekto valdytojų, partnerių ir komisijos. Mes, parlamentarai, klausiame, kodėl 
nėra geresnio projekto valdymo. Visos atsakingos institucijos privalo pagerinti valdymą, nes darbų 
vėlavimas turės įtakos finansavimo gavimui“, - įspėjo M. Theureris. 

Delegacijos vadovas tikino, kad vizito metu susidarė nuomonė, jog nėra jokių aiškių 
konflikto sprendimo procedūrų. „Jei liepos mėnesį finansiniai nesutarimai su darbų vykdytojais 
nebus išspręsti, biudžeto kontrolės komitetas gali sustabdyti susitarimą tarp Lietuvos ir ES. Taigi 
mes tik galime prašyti, kad matoma problema būtų išspręsta“, - pabrėžė vokietis. M. Theureris 
pasakojo, kad delegacija nuvykusi į Ignalinos atominės elektrinės uždarymo vietą pamatė daug 
kvalifikuotų ir nuoširdžiai dirbti pasiryžusių specialistų. „Mes su jais kalbėjome, taip pat kalbėjome 
ir su rangovų atstovais bei valdžios atstovais. Susidarėme įspūdį, kad viena pusė kaltina kitą. Toks 
požiūris neskatina ieškoti sprendimo. Todėl siūlome susivienyti dėl bendro sprendimo“, - ragino 
svečias iš Briuselio. 

Delegacijos vadovo teigimu, uždarymo darbai stringa ir dėl biurokratinių trikdžių. „Kai 
kurie projekto partneriai skundėsi, kad turi derėtis su dešimtimi licencijavimo įstaigų, kai tuo metu 
Bulgarijoje tėra tik viena institucija“, - palygino vokietis. 

Jaučiamas didelis nesusikalbėjimas tarp pusių 
ES biudžeto kontrolės komiteto narė Ingeborga Grassle paminėjo, kad stebint kitų šalių 

panašius projektus matyti, kad Bulgarija ir Slovėnija su tokiomis ryškiomis problemomis 
nesusiduria kaip Lietuva. „Kuo greičiau turime sužinoti uždarymo kainą. Ir iki 2014 m. sausio visi 
paruošiamieji darbai turi būti padaryti, kad tiksliai žinotume, kiek reikia lėšų ne tik pašalinti 
branduoliniam kurui, bet ir elektrinės išmontavimui“, - kalbėjo viešnia. 

Europarlamentarų teigimu, komiteto išvados neturės įtakos 2014-2020 m. ES biudžeto 
formavimui, tačiau jei nepavyks išspręsti problemų, tai gali atsiliepti ateities finansavimui. I. 
Grassle įspėjo, kad susidariusios dabartinės situacijos negalima naudoti kaip įkaitės, tikintis ateityje 
gauti didesnį finansavimą Ignalinos AE uždarymo darbams. 

Biudžeto kontrolės komiteto atstovas Jensas Geieris pabrėžė, kad Ignalinos AE uždarymo 
darbuose trūksta bendro sutarimo. „Svarbu pabrėžti, kad problemų, kurias pamatėme, sprendimai 
dėl darbų vėlavimo paslėpti Lietuvoje, o ne Briuselyje. Pirmas žingsnis turėtų būtų, kad su projektu 
susiję institucijos rastų bendrą sutarimą analizei. Išklausius visas prie projekto dirbančias grupes 
išgirdome labai skirtingas išvadas apie galimas problemas“,- teigė jis. 

Komiteto narys lietuvis Zigmantas Balčytis taip pat komentavo susidariusią nepalankią 
padėtį Lietuvai dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo finansavimo. „Jei Europos komisija 
priims sprendimą sustabdyti finansavimą, tai būtų labai blogas sprendimas Lietuvai ir užsienio 
investuotojams. Pritarsiu savo kolegoms, kad būnant vietoje tikrai jautėsi didelis nesusikalbėjimas 
tarp pusių. Valdymo sistema turi būti pakeista ir tokia, kokia yra šiandieną, neduoda norimų 
rezultatų“, - sakė jis. 

Suomis Petris Sarvamaa pabrėžė, kad laiko švaistymas uždarymo projekte yra pinigų 
švaistymas. „Tai visų Europos Sąjungos šalių pinigų švaistymas. Mes čia ne tam, kad užbadytume 
pirštais, tačiau projektas turi judėti į priekį“, - akcentavo europarlamentaras. 

DELFI primena kad iki 2013 m. Europos Sąjunga AE uždarymui skyrė 1,367 mlrd. eurų. Iš 
2014-2020 m. biudžeto siūloma dar skirti 210 mln. eurų. Tačiau Lietuvos ekspertai teigia, kad tai 
tik 20 proc. reikalingų šiam periodui lėšų. Iš viso reikėtų 870 mln. eurų. 
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A.JANUKONIS „PARAMA BIOKURO DIEGIMUI – TIK MAŽESNIEMS MIESTAMS“ 
2012-07-23 

Utenos gyventojams šilumos sąskaitos, biokuru pakeitus brangias gamtines dujas, neaugs. Tokia 
naujiena pasirodė žiniasklaidoje. 

Belieka pasidžiaugti už Uteną, einančią teisingu keliu. Šio miesto pavyzdys dar kartą primena, kad 
biokuras yra pagrindinis priešnuodis dėl dujų aukštoms šilumos kainoms. 

Utenoje teigiamas biokuro poveikis pasijus iškarto, mat 50 procentų lėšų katilo statyboms buvo 
skirta iš ES fondų. 

Deja, šiandien Lietuvoje tokios pagalbos gali sulaukti tik nedidelių miestų gyventojai. Žmonės, 
gyvenantys didžiuosiuose miestuose, šiuo požiūriu yra diskriminuojami. Kodėl? 

Pakankama parama biokuro projektams yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti didžiausią naudą 
žmonėms. Biokuro katilinių statybos reikalauja didelių investicijų, o parama leidžia neįtraukti 
investicijų grąžos į šilumos kainą ir šilumos tarifą mažinti iš karto – vos startavus naujai katilinei. 

Kodėl taip negali atsitikti dideliame mieste? Atsakymas – didiesiems nėra sukurta finansinės 
paramos galimybių. Lietuvoje veikianti paramos sistema verčia didžiuosius miestus vartoti brangias 
gamtines dujas. 

Iki šiol galiojo tvarka, kuri numatė, jog maksimali biokuro projektams skiriama suma iš ES fondų 
gali siekti 18 mln. Litų. Utenos dydžio miestams tokių lėšų pakanka, tačiau didesnių miestų 
poreikiams tai – neadekvati parama. 

Pavyzdžiui, Šiauliuose pastatytos kogeneracinės elektrinės, kuri naudos biokurą, vertė sudaro 106 
mln. Litų. Prieš mėnesį atidarytos Alytaus kogeneracinės biomasės jėgainės statybos pareikalavo 87 
mln. Litų. Maža to, pastarajam projektui 18 mln. Litų ES struktūrinių fondų parama buvo 25 proc. 
Sumažinta. Ūkio ministerija tokį sprendimą priėmė jau įpusėjus jėgainės statyboms. 

Didesniems biokuro projektams – ir 18 mln. Litų paramos riba yra neadekvati. Dabar ji – dar labiau 
sumenkinta. 

Ūkio ministerija paskelbė naujas sąlygas, kuriomis remiantis bus paskirstyta 75 mln. Litų apimties 
parama biokuro projektams. Ministerija skelbia, kad parama gali sudaryti 50 proc. Projekto 
apimties, tačiau negali būti didesnė nei 5 mln. Litų. Tiek kainuoja nedidelė biokuro katilinė, kuri 
gali atnešti naudos mažo miestelio šilumos ūkyje. 

Dabartinė paramos skyrimo tvarka aiškiai parodo, kad valstybė toleruoja perėjimą prie biokuro tik 
mažuosiuose šalies miestuose. Pagrindiniai brangių gamtinių dujų vartotojai yra didieji šalies 
miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. 

Matyt, šių miestų šilumos ūkiai yra „taupomi“ suskystintųjų dujų terminalui, kurio tiekiamą 
produkciją bus priversti vartoti gyventojai. 

Iškalbingi ir ankstesnių metų duomenys. Nors Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia daugiausia lėšų, 
2004-2013 metais šilumos tiekimo įmonėms buvo skirta vos 145 mln. Litų valstybės ir ES paramos. 
Tuo tarpu atliekų rūšiavimui skirta 500 mln. Litų, vandentvarkai – net 3 mlrd. Litų. 
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Nors būtent didžiųjų miestų gyventojų pečius slegia aukšti šilumos tarifai, kuriuos lemia dujų kaina, 
tačiau jų perėjimo prie biokuro valstybė neremia jokia forma. Tai – apmaudi praktika ir ydinga 
politika, neleidžianti gyventojams už šilumą mokėti mažiau. 

******* 

Utena turi priešnuodį didelėms šildymo sąskaitoms 
Erika Fuks, www.DELFI.lt, 2012 m. liepos 21 d. 11:37 

Prognozuojama, jog už ateinantį šildymo sezoną gyventojai gaus didesnes sąskaitas nei praėjusią 
žiemą, tačiau Utenos šilumos tinklai skaičiuoja, kad su 30 mln. litų investicija nuo 40 proc. iki 20 
proc. sumažins vartojamų dujų kiekį ir dėl to uteniškiai didesnių sąskaitų negaus. 

Šiuo metu Utena 60 proc. šilumos gamina kūrendama medienos atliekas, o 40 proc. - dujas. Tačiau 
ateinančiam šildymo sezonui baigiamas sumontuoti papildomas katilas, kuris taip pat bus 
kūrenamas medienos atliekomis ir dėl to miesto šildymui sunaudojama dujų dalis sumažės iki 20 
proc. Iš viso Utena turi tris tik biokurą naudojančius katilus: pirmasis įrengtas prieš dešimtmetį, 
antrasis – pernykščiam šildymo sezonui, dabar bandoma, kaip veikia trečiasis.  

„Pastaruoju metu žymiai brangstančios dujos padiktavo sprendimus, kad norėdami Utenos 
vartotojams užtikrinti kuo mažesnę šilumos kainą buvome priversti investuoti į medžiu kūrenamus 
katilus. Per 10 metų sukaupta patirtis leido priimti tokius sprendimus ir galiu pasakyti, kad dabar 
medžiu kūrenamo katilo šiluma yra mažiausiai du kartus pigesnė negu kūrenant dujas“, - sako 
Utenos šilumos tinklų vadovas Gintaras Diržauskas. 

Pasak jo, pernai pradėjus veikti antrajam medžiu kūrenamam katilui sąskaitos už šildymą 
gyventojams sumažėjo apie 10 proc., o šiemet trečiasis katilais leis užtikrinti kainų stabilumą. 

„Planuodami investicijas negalvojome, kad vyks toks drastiškas dujų brangimas. Manėme, kad 
termofikacinę elektrinę (trečiąjį katilą su turbina ir kita įranga - DELFI) pastatysime tik ateinančiam 
šildymo sezonui ir nebus tokio didelio skubotumo su statybomis, bet jau pernai pamatėme, kaip 
brangsta dujos, priėmėme sprendimą greitai statyti dar vieną medžiu kūrenamą katilą ir šį darbą 
atlikome per rekordiškai trumpą laiką, t.y. šešis mėnesius, - sako G. Diržauskas. - O signalas rinkoje 
buvo labai aiškus, jokia čia ne paslaptis. Visi pranešinėjo, Kainų komisija skelbė, kad - vyrai ir 
moterys gelbėkitės, nes nafta brangsta, o dujų kaina yra susieta su naftos kaina, tad galima 
prognozuoti bent pusmečiui į priekį, kokia bus kaina – dujos drastiškai nepigs.“ 

Nors, pasak G. Diržausko, garantijos, kad kurui naudojamos medienos kaina išliks patraukli, nėra, 
apsispręsti investuoti paskatino vizitas Danijoje. 

„Kaip nėra garantijų, kad dujos visiškai nebrangs, taip nėra (garantijų – DELFI) dėl biokuro, 
natūralu, kad kiekvienas kuras po truputį brangsta. Esmė yra, koks bus santykis vieną palyginti su 
kitu. Maloniai nustebau neseniai lankydamasis Danijoje, kai sužinojau, kad pas juos dujų kainos 
santykis su medžio kaina yra apie du kartus. Danija nėra pats miškingiausias kraštas, negarsėja 
dideliais miškais, tad jeigu jiems panaši proporcija išeina, pagalvojau, kad ir mes neturime būti 
kažkokia išimtis“, - skaičiuoja įmonės vadovas. 

Trečiasis Utenos šilumos tinkluose sumontuotas medžiu kūrenamas katilas gamins ne tik šilumą, 
kaip pirmieji du, bet ir elektrą: gaminamas garas suks turbiną gamindamas elektrą, o vėliau jis 

272



keliaus į kondensorių, kur bus aušinamas termofikaciniu vandeniu, naudojamu miesto šildymui. 
Elektrą planuojama parduoti į „Lesto“ tinklus po 30 ct už kilovatvalandę. 

Pusę investicijos į naująjį katilą finansavo Europos Sąjungos fondai, likusią dalį bendrovė skolinosi 
iš Finansų ministerijos. Planuojama, kad investicijos atpirks per 6 metus. 

 

DELFI Jums tiekia kokybišką nemokamą turinį. Jūs atsidėkotumėte mums, jei dalintumėtės šiuo tekstu 

siųsdami jo nuorodą, o ne kopijuodami tekstą. http://verslas.delfi.lt/energetika/utena-turi-priesnuodi-

didelems-sildymo-saskaitoms.d?id=59131181#ixzz2IcmNgqLy 
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A.JANUKONIS „ŽILVIČIAMS LIETUVOS ŽEMĖ NESVETINGA DĖL VALSTYBĖS 
POŽIŪRIO“ 
2012-07-24 

Žiniasklaidoje pasirodęs straipsnis, kuriame bendrovės „Jūsų sodui“ direktorius Petras Basalykas 
kviečia Lietuvos šilumininkus pasimokyti iš lenkų, atskleidžia, kad net biokuro rinkos dalyviai 
nesuvokia, kas mūsų šalyje yra atsakingas už tai, kad neišnaudojame vietinio kuro resursų. 

Lietuvos žemė žilvičiams nesvetinga dėl to, kad biokuro katilinių statybomis yra nesuinteresuota 
mūsų valstybė, o ne šilumininkai. Žilvičių augintojai pirštais turėtų badyti atsakingus valdžios 
pareigūnus. 

Valstybinė politika rodo, kad Lietuvos ūkis šiandien yra kreipiamas ne žaliuoju biokuro, o 
brangiuoju gamtinių dujų keliu. Dujų zonoje Lietuvą dar labiau įkalins milijardus kainuosiantis 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalas. 

Tuo tarpu šilumininkai jau gerą dešimtmetį deda visas pastangas, kad rusiškos gamtinės dujos 
šilumos ūkyje būtų keičiamos beveik triskart pigesniu biokuru. 

Kiekviena pasitaikiusia proga primename, kad biokuro plėtra yra pagrindinis kelias siekiant 
mažesnių šilumos kainų. Primename, kad Lietuva pajėgi visą 100 proc. centralizuotai tiekiamos 
šilumos pagaminti iš biokuro. Mokslininkų atliktos studijos rodo, kad vietinio kuro resursų tam 
mūsų miškuose ir laukuose – per akis. 

Deja, valstybė mūsų negirdi. Šilumos tiekėjai vien savo jėgomis ir lėšomis yra nepajėgūs 
įgyvendinti šilumos ūkio pritaikymo biokurui. Nėra strateginio valstybinio požiūrio – kryptingo 
biokuro vartojimo plėtros šilumos ūkyje rėmimo. 

Šiandien mūsų šalyje iš biokuro pagaminama apie 20 proc. visos centralizuotai tiekiamos šilumos. 
Galima teigti, kad to pasiekta išimtinai šilumininkų iniciatyva, pastangomis ir lėšomis. 

Nors Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia daugiausia pinigų, 2004-2013 metais šilumos tiekimo 
įmonėms perėjimui prie biokuro buvo skirta vos 145 mln. litų valstybės ir ES paramos. Tuo tarpu 
atliekų rūšiavimui skirta 500 mln. litų, vandentvarkai – net 3 mlrd. litų. 

Dabar Ūkio ministerijos paskelbtos naujos sąlygos, kuriomis remiantis bus paskirstyta 75 mln. litų 
apimties ES fondų parama biokuro projektams. Ministerija skelbia, kad parama gali sudaryti 50 
proc. projekto apimties, tačiau negali būti didesnė nei 5 mln. litų. Tiek kainuoja nedidelė biokuro 
katilinė, kuri gali atnešti naudos mažo miestelio šilumos ūkyje. 

Ši paramos skyrimo tvarka atskleidžia, kad valstybė toleruoja perėjimą prie biokuro tik 
mažuosiuose šalies miestuose. Gi pagrindiniai brangių dujų vartotojai yra didieji šalies miestai: 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. 

Pakankama parama biokuro projektams yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti didžiausią naudą 
šilumos vartotojams. Biokuro katilinių statybos reikalauja didelių investicijų, o parama leidžia 
neįtraukti investicijų grąžos į šilumos kainą – šilumos tarifą mažinti iš karto pradėjus veikti naujai 
katilinei. 

****** 
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Gluosninių žilvičių augintojas: mūsų šilumininkai tik plepa ir vagia 
Erika Fuks, www.DELFI.lt, 2012 m. liepos 24 d.  

Pernai į Lenkiją gluosninių žilvičių sodinukus pradėjęs eksportuoti bendrovės „Jūsų sodui“ 
direktorius Petras Basalykas sako, kad iš Lenkijos šilumininkų lietuviams dar yra daug ko 
pasimokyti. Verslininkas pasakoja, kad kaimynų šilumininkai paskaičiavo, kaip šilumą galima 
gaminti pigiau ir patys imasi iniciatyvos sudarydami sutartis su ūkininkais. 

„Dabar lenkai atvažiuoja į Lietuvą pirkti sodinukų ir tai ne ūkininkai atvažiuoja, o šilumininkai, jie 
su mumis susitaria, kiek reikia hektarų sodinamosios medžiagos, mes tiek paruošiame ir padedame 
jiems nuvežti. Su mumis ir atsiskaito šilumininkai, o jau augina gluosninius žilvičius ūkininkai. 
Lenkų šilumininkai, sudarę ilgalaikes sutartis su ūkininkais, nuveža sodinukus, taip sakant, į namus, 
ir dengia 80 proc. sodinimo išlaidų. Manau, kad Lenkijos šilumos ūkio tvarka yra pamokanti. O pas 
mus šilumininkai tik plepa ir vagia“, - pasakoja P. Basalykas. 

Pasak jo, didelių šilumos kainų problema iš esmės Lietuvoje nesprendžiama, o pigesnių alternatyvų 
nei dujos dar retai kur ieškoma. 

 „Šilumininkai dabar mums giriasi, per televizorių parodo klipukus, kiek šilumos kainos sudaro 
kuro kaina, o vienos didžiausių kainų ten, kur kūrenama dujomis, - piktinasi augintojas. - O 
hektaras, grubiai skaičiuojant, šilumos gali duoti už 60 tūkst. litų, ir valstybė galėtų paskaičiuoti, 
kur galima gauti ekonomiją, kai Lietuvoje tiek apleistų žemių ir iš hektaro galima gauti už tiek 
tūkstančių litų energijos, bet niekas neskaičiuoja.“ 

P. Basalykas apgailestauja, jog žmonėms sumanius savarankiškai auginti alternatyvų kurą, jiems yra 
sudėtinga skolintis. 

„Dažnai mums skambina žmonės, ir neseniai skambino moteris, nuo Telšių. Sako, aš su seserimi 
paveldėjau 50 hektarų tėvų žemės. Sako, jog jau esanti amžiuje, todėl negali dirbti žemės ir ją 
išnuomavo artimiausiam ūkininkui, kuris, sako, ją apleido – pradėjo pelkė darytis, vanduo stovi, o 
jis gauna išmokas pagal ES priemones už gamtos saugojimą ir joms už nuomą moka po 50 litų už 
hektarą. Dabar, sako, ūkininkas pradėjo spausti, kad jos parduotų visą žemę po 1 tūkst. litų už 
hektarą, tačiau man skambino dėl to, jog girdėjo, kad galima auginti gluosnius. Sakau, žinoma 
galima, tik reikia gerai paruošti žemę. O kai vienos iš tų seserų sūnus – mokytojas ėmė vaikščioti po 
instancijas ir bankus, norėdamas gauti paskolą žemei paruošti, pinigų niekas neduoda. Tad žmonės 
bus priversti per vargą atgautą tėvų ar senelių žemę parduoti vietoje to, kad galėtų ką auginti“, - 
sako jis.  

P. Basalykas skaičiuoja, jog iš kasmet paruošiamų gluosninių žilvičių sodinukų du trečdalius 
eksportuoja, po trečdalį į Latviją ir Lenkiją, o trečdalį parduoda Lietuvoje. Iš viso ūkininkas turi 7 
hektarus gluosninių žilvičių sodinukams ruošti. 

Kai kurie augintojai Lietuvoje ieško laimės ir diskredituoja 

Ūkininkas pasakoja, jog gluosninių žilvičių verslą pradėjęs 2003 m., iš viso Lietuvoje yra šiais 
medžiais pagal ūkininkų užsakymus užsodinęs apie 600 hektarų, tačiau maždaug pusė jo dabar – 
apleista. 

„Lietuvoje žmonės augina gluosninius žilvičius, bet palyginti silpnai, mes ėmėmės juos auginti 
sodinukams 2003 m., apvažiavę ir apžiūrėję, kaip Švediją plėtoja savo šilumos ūkį kūrendama 
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medienos atliekas, grūdus, visą kitą ir nutarėme tuo užsiimti Lietuvoje. Pirmiausiai atsivežėme 
motinyną, sudarėme sutartį su Švedijos įmone ir pradėjome auginti“, - pasakoja P. Basalykas. 

Jis dėsto, kad šie medžiai pakankamai paprastai auginami: kasmet iki 2,5 – 3 metrų aukščio išaugę 
medeliai yra nupjaunami ir rišami į kūlius, o vėliau sodinami su sodinimo mašina, kuri juos 
supjausto į trumpesnes atkarpas ir pasodina, o žemėje jie per maždaug savaitę prigyja. Už kiekvieną 
pasodintą medelį bendrovė partneriams Švedijoje atsiskaito ir moka mokestį. Jei gluosniniai 
žilvičiai auginami biokurui, jų pirmas derlius nuimamas po ketverių metų, o vėliau – kas trejus 
metus. 

“Iš mūsų užsodintų 600 hektarų dalis žmonių tik pabandė auginti, dalis, kaip aš sakau, yra laimės 
ieškotojai, jie užsisodino žemę, gavo išmokas ir apleido. Kalbant apskritai kokia pusė augintojų 
diskredituoja tikrus augintojus, yra laimės ieškotojai. Pastaruoju metu gluosniniais žilvičiais 
Lietuvoje mažai kas užsiima, nežinau, ar neužtenka skatinimo, ar lietuviai yra tokie inertiški. Jau 
dabar Latvijoje sodiname daugiau, tačiau ir ten sodina tik vienas kitas latvis, o jei sodina, tai danai, 
vokiečiai, švedai. Ir Lietuvoje panašiai“, - sako P. Basalykas. 

Jis skaičiuoja, kad iš vieno „motininio“ medelio pavyksta padaryti apie 10 sodinukų, o į hektarą 
paprastai sodinama po 15-18 tūkst. sodinukų. Pasak jo, iš hektaro galima gauti apie 100 tonų 
medienos čipsų, kurie jau yra deginami katilinėse. Šiais metais medienos čipsų tonos kaina sudarė 
apie 70-90 litų. 

Ūkininko nuomone, nors Lietuvoje auginami gluosniniai žilvičiai jau pasiekė šalyje biokurą 
naudojančias katilines, tačiau jų kiekiai yra nedideli ir jis prognozuoja, kad ir ateityje jų žymiai 
nedaugės. 

„Pagal tokius dabartinio auginimo tempus, jų žymiai daugiau ateityje nebus. Nežinau, ar skatinimo 
trūksta, ar nuomonė tokia formuojama – esą jie labai žemę nualina“, - svarsto P. Basalykas. 

Jis sako, kad šiuo metu daugiausiai gluosninių žilvičių auginama Švedijoje, Danijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, JAV, Kanadoje. Pavyzdžiui, Lenkijoje šiuo metu yra apie 40 tūkst. hektarų, kur auga 
šie medžiai. 

 

DELFI Jums tiekia kokybišką nemokamą turinį. Jūs atsidėkotumėte mums, jei dalintumėtės šiuo tekstu 

siųsdami jo nuorodą, o ne kopijuodami tekstą. http://verslas.delfi.lt/energetika/gluosniniu-zilviciu-

augintojas-musu-silumininkai-tik-plepa-ir-vagia.d?id=59164845#ixzz2IcnGa1RC 
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A. JANUKONIS: DUJŲ SAUGYKLA – KLAIDINGOS STRATEGIJOS TĘSINYS 

 

Kaip ir prognozuota, Vyriausybė toliau didina investicijų į gamtinių dujų infrastruktūrą 

apimtis. Jau paskelbta, kad išrinktas Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projekto, kurį 

įgyvendina „Lietuvos energija“, tarptautinio pirkimo laimėtojas. 
Ką tai reiškia šilumos ūkiui ir žmonėms, besišildantiems centralizuotai? Reiškia, kad 

Lietuva tampa gamtinių dujų valstybe, kurios piliečiai bus priversti vartoti dujas – beveik tris kartus 
brangesnį kurą už biokurą. 

Pastačius brangų suskystintųjų dujų terminalą, saugyklą ir kitus infrastruktūros elementus, 
privalėsime vartoti dujas. Nebelieka jokių abejonių, kad į dujų ūkį investuoti milijardai blokuos 
biokuro projektus. 

Kodėl? Mažėjant dujų vartojimui, augtų per terminalą tiekiamų gamtinių dujų kaina, nes 
terminalo išlaikymo kaštai tektų mažesniam parduodamų dujų kiekiui. Valstybė bus priversta 
užtikrinti terminalo veiklą – dėti visa įmanomas pastangas, kad dujų vartojimas nemažėtų. Todėl 
biokuro plėtra, mažinanti dujų vartojimą, tampa nepageidaujama. 

Belieka pasikartoti, kad suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas yra energetinių klaidų 
grandinės pasekmė. 

Visų pirma 1,5 mlrd. litų buvo investuota į brangiomis dujomis varomą elektrinę 
Elektrėnuose. Tuomet priimamas politinis sprendimas šiai elektrinei pastatyti suskystintų dujų 
terminalą. 

Tada prireikia dujų saugyklos, kuri yra neatsiejama terminalo dalis. Dujų vartojimas mūsų 
šalyje yra netolygus – suvartojamų dujų kiekiai kiekvieną dieną yra skirtingi. Todėl užtikrinant 
sklandžią didžiulio terminalo veiklą, atplaukiančių laivų nukrovimą, būtina saugykla. 

Nėra jokių abejonių, kad netrukus išgirsime ir apie naujus projektus, tiesiogiai susijusius su 
terminalu. Visų pirma – apie būtinybę investuoti į dujų vamzdynų rekonstrukciją. Juk dujos iš 
terminalo privalo pasiekti didžiuosius vartotojus Vilniuje, Kaune ir Jonavoje, o dujų tinklai tam 
nėra pritaikyti – jie ploniausi ties pajūriu. 

Konstatuokime – skubotos, ekonomiškai nepagrįstos terminalo bei susijusių objektų statybos 
valstybei kainuos milijardus ir neatneš jokios naudos gyventojams. Valdžia, parinkusi Lietuvai dujų 
valstybės kelią, ilgiems metams įkalins gyventojus didelių mokesčių už šildymą ir nesibaigiančių 
socialinių problemų gniaužtuose. 

Šilumos ūkis gali išsiversti be brangių dujų. Mokslininkų atliktos studijos rodo, kad 
Lietuvoje pakanka resursų visą 100 procentų šilumos pagaminti iš biokuro. Kodėl neinvestuojama į 
infrastruktūrą, leidžiančią vartoti vietinį, lietuvišką kurą, kuris yra pigus ir kurio niekada 
nepritrūksime? Vietoje to skiriamos lėšos sistemai, kuri vers vartoti brangų importuojamą kurą, 
kurio kainoms jokios įtakos Lietuva daryti negali ir negalės. 

 
*** 

 
EM 2012 07 24 pranešimas. Syderių požeminės dujų saugyklos tyrimus atliks bendros Lietuvos, 

Danijos ir Lenkijos įmonių pajėgos 

 
Išrinktas Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projekto, kurį įgyvendina „Lietuvos 

energija“, tarptautinio pirkimo laimėtojas. Pirkimo tikslas buvo įsigyti tiriamųjų gręžinių gręžimo 
darbus ir tyrimų paslaugas. Minėtas paslaugas teiks tarptautinį pirkimą laimėjusi susivienijusių 
dalyvių grupė: Lietuvos ir Danijos UAB „Minijos nafta“, UAB „LL investicijos“ bei Lenkijos dujų 
ir naftos kompanija „Poszukiwania Naftowe Diament”. Šių įmonių už planuojamus atlikti darbus ir 
paslaugas pasiūlyta kaina – 17,3 mln. Lt be PVM. Pasirašyta sutartimi rangovas įsipareigojo Luokės 
ir Viešvėnų seniūnijose, Telšių rajone, išgręžti du vertikalius (vidutiniškai 1,5 km gylio), du 
iškreivintus gręžinius ir juose atlikti kompleksinius tyrimus. Šios priemonės leis nustatyti seisminių 
horizontų greičius ir patikslins Syderių geologinės struktūros ribas, taip pat bus įvertintas ją 
ribojančių lūžių sandarumas. Visa tai padės tiksliau įvertinti, ar Syderių geologinė struktūra yra 
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sandari ir joje galima įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą. Taip pat šie tyrimai padės pasirengti 
tolimesnių darbų programai. Visus Syderių geologinės struktūros tyrimus planuojama atlikti iki 
2013 metų gegužės pabaigos.  

Iki 1 mlrd. m3 dujų talpinanti saugykla leistų sumažinti dujotiekių sistemos apkrovas, 
prisidėtų prie nacionalinės ir regioninės dujų rinkos plėtros. Sukauptos atsargos padėtų Lietuvai 
išvengti staigių dujų kainos sezoninių svyravimų. Įsigijus dujų vasarą, kai paklausa sumažėja, jas 
būtų galima naudoti žiemą, kai dėl šildymo sezono dujų poreikis išauga. Be to, požeminė dujų 
saugykla leistų optimizuoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą.  

Syderių projekto tiriamieji darbai finansuojami iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 
lėšų, pritraukiant Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) lėšas. Europos Komisija 
Syderių projekto įgyvendinimui skyrė 3 mln. eurų. Pagal LR Vyriausybės priimtą sprendimą, prie 
projekto sėkmingo įgyvendinimo finansiškai prisideda ir „Lietuvos energija“. Šiuo metu pasaulyje 
veikia 646 požeminės gamtinių dujų saugyklos. Daugiausiai jų – 401 – įrengta JAV, Europoje 
eksploatuojama 170 saugyklų. Požeminių dujų saugyklų turi ir Lietuvos kaimynai: Latvija (1 
saugykla), Lenkija (6 saugyklos), Baltarusija (3 saugyklos) ir Rusija (26 saugyklos).  

 
 

Daugiau informacijos:  

Ernesta Dapkienė, Lietuvos energija, AB,  

Tel. +370 528 33696,  

el. paštas: ernesta.dapkiene@le.lt  
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A. JANUKONIS: DUJŲ SAUGYKLOS STATYBOS – DĖL VARTOJIMO SVYRAVIMO 
 

Gamtinių dujų poreikis Lietuvoje kas dieną, kas savaitę, kas ketvirtį, kas metus – 
nevienodas. Tą parodo apačioje esanti lentelė. Būtent dėl dujų vartojimo svyravimo Lietuvai, 
pastačiusiai suskystintųjų dujų terminalą, būtina ir jų saugykla.  

Klausimas čia vienas. Kodėl politikai vengia iš anksto pranešti apie papildomas statybas, 
kurios yra užprogramuotos terminalo? Kodėl garsiai pristačius terminalo būtinybę, tik vėliau 
patylomis kalbama apie papildomus milijonus, kurių prireiks siekiant užtikrinti jo veiklą? 

Dujų vartojimas Lietuvoje yra netolygus. Siekiant užtikrinanti sklandžią didžiulio terminalo 
veiklą, atplaukiančių laivų nukrovimą, saugykla yra privaloma. Nors ji yra neatsiejama terminalo 
dalis, apie saugyklą pranešama tik dabar.  

Nors garsiai apie tai kol kas nekalbama, akivaizdi ir dar viena aplinkybė. Tai – netrukus 
išaiškėsianti būtinybė investuoti ir į dujų vamzdynų rekonstrukciją. Dujos iš terminalo privalo 
pasiekti didžiuosius vartotojus Vilniuje, Kaune ir Jonavoje, o dujų tinklai tam nėra pritaikyti – jie 
ploniausi ties pajūriu, kur bus įkurtas terminalas. 

Kodėl valstybė investuoja į milžinišką importinio kuro vartojimo infrastruktūrą, kuomet 
pašonėje turime ne tik vietinį, bet ir beveik triskart už dujas pigesnį biokurą? Racionalaus 
paaiškinimo iki šiol nėra. 

 

 

 

*** 

 

SYDERIŲ POŽEMINĖS DUJŲ SAUGYKLOS TYRIMAI PATIKĖTI TRIJŲ ŠALIŲ 
ĮMONĖMS 

lrytas.lt; 2012-07-24 
 

Išrinktas Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projekto, kurį įgyvendina „Lietuvos 
energija“, tarptautinio pirkimo laimėtojas. Pirkimo tikslas buvo įsigyti tiriamųjų gręžinių gręžimo 
darbus ir tyrimų paslaugas. 

Jas teiks tarptautinį pirkimą laimėjusi susivienijusių dalyvių grupė: Lietuvos ir Danijos 
įmonė „Minijos nafta“, bendrovė „LL investicijos“ bei Lenkijos dujų ir naftos kompanija 
„Poszukiwania Naftowe Diament”. Šių įmonių už planuojamus atlikti darbus ir paslaugas pasiūlyta 
kaina – 17,3 mln. litų be PVM.  

Sutartimi rangovas įsipareigojo Luokės ir Viešvėnų seniūnijose, Telšių rajone išgręžti du 
vertikalius (vidutiniškai pusantro kilometro gylio), du iškreivintus gręžinius ir juose atlikti 

279



kompleksinius tyrimus. Šios priemonės leis nustatyti seisminių horizontų greičius ir patikslins 
Syderių geologinės struktūros ribas, taip pat bus įvertintas ją ribojančių lūžių sandarumas.  

Visa tai padės tiksliau įvertinti, ar Syderių geologinė struktūra yra sandari ir joje galima 
įrengti požeminę gamtinių dujų saugyklą. Taip pat šie tyrimai padės pasirengti tolimesnių darbų 
programai. Visus Syderių geologinės struktūros tyrimus planuojama atlikti iki 2013 metų gegužės 
pabaigos.  

Iki 1 mlrd. m3 dujų talpinanti saugykla leistų sumažinti dujotiekių sistemos apkrovas, 
prisidėtų prie nacionalinės ir regioninės dujų rinkos plėtros. Sukauptos atsargos padėtų Lietuvai 
išvengti staigių dujų kainos sezoninių svyravimų. Įsigijus dujų vasarą, kai paklausa sumažėja, jas 
būtų galima naudoti žiemą, kai dėl šildymo sezono dujų poreikis išauga. Be to, požeminė dujų 
saugykla leistų optimizuoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą.  

Syderių projekto tiriamieji darbai finansuojami iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 
lėšų, pritraukiant Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) lėšas. Europos Komisija 
Syderių projekto įgyvendinimui skyrė 3 mln. eurų. Pagal LR Vyriausybės priimtą sprendimą, prie 
projekto sėkmingo įgyvendinimo finansiškai prisideda ir „Lietuvos energija“. Šiuo metu pasaulyje 
veikia 646 požeminės gamtinių dujų saugyklos.  

Daugiausiai jų – 401 – įrengta JAV, Europoje eksploatuojama 170 saugyklų. Požeminių 
dujų saugyklų turi ir Lietuvos kaimynai: Latvija (1 saugykla), Lenkija (6 saugyklos), Baltarusija (3 
saugyklos) ir Rusija (26 saugyklos). 
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A. JANUKONIS: LIETUVA LIEKA PELNINGIAUSIŲ IŠKASENŲ VERSLO ZONA 
 

Žiniasklaida neatsitiktinai skelbia, kad „Gazprom“ yra pelningiausia pasaulio bendrovė. 
Su faktu, kad dujos – pelningiausios iškasenos,  kiekvieną šildymo sezono mėnesį susiduria ir 
Lietuvos gyventojai.  

Ateinantį šildymo sezoną ir pasitiksime toje pačioje situacijoje – didžioji dalis centralizuotai 

tiekiamos šilumos mūsų šalyje pagaminama naudojant brangias dujas. Ką nuveikė valdžios vyrai, 

kad ši situacija pasikeistų? 

Nieko, kas leistų žmonėms už šilumą mokėti mažiau. Atvirkščiai – buvo inicijuotos ir 

įteisintos suskystintųjų dujų terminalo statybos. Jos ilgiems metams įkalins Lietuvos šilumos ūkį 

importuojamų gamtinių dujų įtakoje, mūsų šalis taps dujine. 

Tai vyksta tuo metu, kai Lietuva savo miškuose ir laukuose turi pakankamai biokuro 

resursų. Jų pakaktų, kad šilumos ūkis iš viso atsisakytų gamtinių dujų. Investavę į katilines, vietiniu 

kuru galėtume apšildyti visus daugiabučius namus. 

Kodėl taip elgtis prasminga? Pirma, biokuras yra beveik triskart pigesnis už dujas. Antra, tai 

yra nacionalinis kuras. Jį vartodami ne tik kuriame darbo vietas savo šalyje. Trečia, tai yra 

ekologiškas kuras, atsinaujintais šaltinis, kurį modernusis pasaulis vadina visos energetikos ateitimi. 

Jį vartodami nepriklausome nuo gamtinių dujų kainų, kurių suvaldymui Lietuva ir jos 

politikai neturi jokių svertų. Nėra jokios prasmės investuoti į svetimo kuro vartojimą, kuomet 

turime visas galimybes vartoti savo vietinį kurą. 

 

*** 

 

PELNINGIAUSIA PASAULIO KOMPANIJA IŠ RUSIJOS KELIA GRĖSMĘ 
ITAR-TASS-ELTA ir lrytas.lt inf. 2012-07-30 

 

Pelningiausia kompanija pasaulio ekonomikoje - Rusijos dujų bendrovė „Gazprom“, ji 

užėmė pirmąją vietą pagal gautą pelną, skelbiama JAV žurnalo „Forbes“ sudarytame reitinge. 

2011 m. „Gazprom“ uždirbo 44 mlrd. 459 mln. JAV dolerių pelno. 

Antroje pozicijoje pagal šį rodiklį yra didžiausia JAV naftos kompanija „Exxon Mobil“. Ji 

2011 metais uždirbo 41 mlrd. 60 mln. JAV dolerių pelno. 

Trečiąją vietą užima Kinijos bankas „Industrial and Commercial Bank of China“, jis 

nurodytu laikotarpiu uždirbo 32 mlrd. 214 mln. JAV dolerių. 

Grėsmė visai Europai 
Primename, kad pelningiausia pasaulio bendrovė „Gazprom” atsisako mažinti gamtinių dujų 

kainas Europos vartotojams. Jeigu rusai dėl to pralaimės bylas, grasinama nutraukti tiekimą. 

Maskvos ekspertai mano, kad tokiu būdu Kremlius mėgina paspausti Kijevą, reikalaujantį iš 

„Gazprom” persvarstyti kainas.Tiesa, ir Europa greičiausiai buvo paminėta vien norint sustiprinti 

įspūdį, nes daugiausia grasinimų skirta tik vienai žemyno valstybei – Lenkijai. 

„Gazprom” jau pasirengė galimam pralaimėjimui Stokholmo arbitraže. „Jei teismas 

panaikins mūsų sutartį su Lenkija, liausimės ją vykdę ir paprasčiausiai sustabdysime dujų tiekimą į 

šią šalį. Tegul po to lenkai įtikinėja mus pasirašyti naudingesnį susitarimą”, – taip išrėžė „Gazprom” 

atstovas.  

Dėl šio ginčo sunerimo ir Briuselis. Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso 

pareiškė, jog „Gazprom” ginčai su Lenkija bei Ukraina dėl kainos neturėtų pavirsti nauju dujų 

karu.„Svarbu, kad dabartinės Ukrainos ir Rusijos derybos nekeltų grėsmės tiekimui į Europą. Deja, 

jau turime liūdnos patirties, kai dėl šių šalių nesutarimų kentėjo visa ES. Daugelis europiečių gerai 

prisimena 2009 metų dujų krizę”, – aiškino J.M.Barroso. 

 

 
 

281



A. JANUKONIS: 90 PROC. ŠILUMOS ŠVEDIJOJE – IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 
ŠALTINIŲ 

 
Lietuvai planuojant milijardines investicijas į suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, 

panašaus klimato Švedija skaičiuoja jau 90 procentų. Tiek šilumos šioje valstybėje pagaminama iš 
įvairių atsinaujinančio kuro rūšių. 

 
Kuro sąnaudos pagal rūšį Lietuvoje, 2011 m.  

 
 

 

 
Švedija galėtų tarnauti puikiu pavyzdžiu mūsų valdžios vyrams. Deja, šie nenori girdėti 

fakto, kad egzistuoja vietinis kuras, kuris yra beveik tris kartus pigesnis už gamtines dujas. Nenori 
išgirsti, kad energetinė šalies nepriklausomybė didinama vartojant būtent lietuvišką kurą, o ne 
pririšant valstybę prie brangios infrastruktūros, skirtos brangioms importuojamoms dujoms kūrenti. 

Šiandien Lietuvoje veiklą pradedant naujoms biokuro katilinėms, gali susidaryti įspūdis, kad 
vietinio kuro vartojimas yra remiamas politikų. Deja, ne šios kadencijos. Konservatoriai neprisidėjo 
prie žaliųjų jėgainių atsiradimo. Šiuo metu baigiami įgyvendinti biokuro katilinių rėmimo ir statybų 
projektai, kurie buvo patvirtinti dar iki 2008 metų. 

Ir dar keli skaičiai, kuriuos būtina pakartoti. Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia daugiausia 
pinigų, tačiau 2004-2013 metais šilumos tiekimo įmonėms perėjimui prie biokuro buvo skirta vos 
145 mln. litų valstybės ir ES paramos. Atliekų rūšiavimui skirta 500 mln. litų, vandentvarka sulaukė 
net 3 mlrd. litų. 
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A. JANUKONIS. ENERGETIKOS MINISTERIJA ĮSITRAUKIA Į RINKIMŲ VAJŲ 
 

Į šilumos ūkį atėjo esminių permainų metas. Šie ministro A. Sekmoko žodžiai 
signalizuoja, kad Energetikos ministerija visu pajėgumu įsitraukia į artėjančių Seimo rinkimų 
karuselę. Energetikos ministerija Vyriausybei ketina pateikti svarstyti šilumos gamybos ir tiekimo 
veiklų atskyrimą numatantį įstatymą. 

„Teiksime įstatymo projektą ir, be abejo, diskutuosime su visuomene, su šilumininkais, koks 
bus galutinis variantas ir kaip mes jį pritaikysime praktikoje“, – žiniasklaidai pasakoja A. 
Sekmokas. 

Kodėl turėtume tikėti, jog visus ketverius metus vengęs diskusijos su šilumininkais ministras 
ims kalbėtis likus porai mėnesių iki kadencijos pabaigos? Jei būtų diskutavęs su šilumininkais, 
mokslininkais ar kitais energetikos ekspertais, šiandien ministras panašių dalykų nesiūlytų. A. 
Sekmokas nepanoro išgirsti Lietuvos ir užsienio energetikos ekspertų nuomonės, kad šilumos 
gamybos šaltinius atskirti nuo šilumos tinklų pagal elektros ar dujų analogiją yra neracionalu. 
Dirbtinio šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimo eksperimentas valstybės mastu iki šiol 
nebuvo įgyvendintas jokioje pasaulio šalyje. A. Sekmokas gi vadovaujasi ne analize, tyrimais, 
skaičiais, praktika, patirtimi, kompetencija, o nuojauta. Ir toliau kartoja tą pačią veiklų atskyrimo 
maldelę. 

„Daugumoje ES šalių šilumos tiekimas nėra tiek išplėtotas kaip kai kuriose Rytų Europos 
šalyse“, – žeria ministras. Ir tuo paremia savo sprendima įvyktydi šilumos tiekimo ir gamybos 
veiklų atskyrimo eksperimentą. A. Sekmokui reikėtų ne tik dar kartą patikrinti žemėlapį, bet ir 
pačiam nuvykti į Daniją, Švediją, Suomiją, kurių šilumos ūkiai – moderniausi Europoje, o ES 
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas – skandinavas – 
Birger Lauersen tiesiai sako, kad trečiasis paketas šilumos ūkio neliečia. Ministro žadama „diskusija 
su visuomene“ gi reiškia ne ką kita, o politikavimą prieš rinkimus. Tai yra – nepagrįstų visuomenės 
lūkesčių skatinimą, kad po „esminių permainų“ šilumos ūkyje šiluma pigs. 

Panašiai, kaip pernai buvo žadama „pigių dujų“. Nuo to laiko jos pabrango daugiau nei 
dvigubai. 

Šiandien mokslininkai taip pat vienu balsu tvirtina, kad gamybos ir tiekimo atskyrimas 
norimo efekto neatneš ir tik pabrangins šilumą gyventojams. 

Galima daryti išvadą, kad A. Sekmokas iki šildymo sezono (ir rinkimų) ketina tik tuščiai 
politikuoti. Jokių realių priemonių, kurios padėtų mažinti šilumos kainas, nebus imtasi. Nei 
ilgalaikių, nei trumpalaikių. 

Imtis ilgalaikių – daugiabučių renovacijos ir šilumos ūkio pervedimo prie biokuro – 
ministras per ketverius metus nerado laiko. Imtis trumpalaikių – perkelti elektros gamybą iš 
Elektrėnų elektrinės į termofikacines elektrines ir užtikrinti iki 4 ct/kWh mažesnes šilumos kainas 
visoje Lietuvoje – neturėjo noro. 

*** 

 
A.Sekmokas: Šilumos ūkyje atėjo permainų metas 

BNS; 2012 m. rugpjūčio 2 d. 
 

Energetikos ministro Arvydo Sekmoko teigimu, šalies šilumos ūkyje atėjo esminių permainų 
metas. Po atostogų rugpjūtį susirinkus Vyriausybei, Energetikos ministerija ketina pateikti svarstyti 
šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimą numatantį įstatymą. 

"Pradėjus dirbti Vyriausybei, mes teiksime įstatymo projektą ir, be abejo, diskutuosime su 
visuomene, su šilumininkais, koks bus galutinis variantas ir kaip mes jį pritaikysime praktikoje", - interviu 
Žinių radijui ketvirtadienį sakė A.Sekmokas 

A.Sekmokas neatmeta, kad bus stengiamasi atsižvelgti į situaciją konkrečioje savivaldybėje, tačiau 
nepatvirtino, kad atskyrimas nebus vykdomas Panevėžyje - kaip Energetikos ministerijos prašo miesto 
savivaldybės taryba. "Truputį per ankstyva kalbėti apie išimtis, šiuo metu rengiamos pagrindinės įstatymo 
nuostatos. Aš turiu pirminius įstatymo rėmus ant stalo ir tada žiūrėsime. Be abejo, kiekvienai savivaldybei tie 
veiksmai, kurie bus atliekami, turi būti įvertinti pagal atitinkamą situaciją", - sakė A.Sekmokas. 
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Energetikos ministras pripažino, jog situacija Panevėžyje yra nebloga. "Reikia pripažinti, kad iš tikro 
Panevėžio regione turime daug geresnę situaciją nei daugelyje kitų vietų. Tačiau mes turime žiūrėti į priekį ir 
numatyti, kad visoje Lietuvoje situacija gerėtų. Ir tai, kas pasiekta Panevėžio regione nebūtinai yra ideali 
situacija tiek šilumos gamintojui, tiek vartotojo požiūriu. Atsižvelgsime į visus regionus, tačiau manau, kad 
esminių permainų laikas yra atėjęs. Tikiuosi, kad įstatymas leis pradėti tas permainas ir pasiekti rezultatų", - 
sakė A.Sekmokas. 

Jo teigimu, Europos Sąjungoje gamybos ir tiekimo atskyrimą numatantis trečiasis paketas yra skirtas 
elektros ir dujų sektoriuje. "Daugumoje ES šalių šilumos tiekimas nėra tiek išplėtotas kaip kai kuriose Rytų 
Europos šalyse. Mes galime pasinaudoti kitų sektorių patirtimi ir pabandyti pritaikyti šilumos ūkyje", - teigė 
energetikos ministras. 

Numatoma, kad šilumos ūkio reforma gali paliesti didžiuosius Lietuvos miestus - Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius. Vyriausybė pasitarime liepos pradžioje iš esmės apsisprendė dėl šilumos ūkio 
pertvarkos gairių, kurios numato didesniuose miestuose atskirti šilumos gamybą nuo tiekimo. Tikimasi, kad 
tai gali atpiginti šilumos energiją vartotojams, be to, taip bus artėjama prie trečiojo ES energetikos paketo 
įgyvendinimo. 

Šiuo metu daugiausia problemų yra Vilniuje, kur šilumos ūkis iki 2016 metų išnuomotas Prancūzijos 
koncerno "Dalkia" valdomai bendrovei "Vilniaus energija" ir kur yra vienos didžiausių šalyje šilumos kainų. 
Šilumos ūkis yra išnuomotas ir kai kuriuose kituose mažesniuose šalies miestuose, kitur jį valdo 
savivaldybės, tačiau beveik visoje Lietuvoje gamyba ir tiekimas yra vienose rankose. 

 
*** 

 
A.Sekmokas sako esąs įsitikinęs, kad dujų kaina mažės jau šiemet 

BNS; 2011 m. kovo 10 d. 
 

Interpeliaciją atlaikęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas ketvirtadienį pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog Rusijos koncerno "Gazprom" Lietuvai tiekiamų dujų kaina mažės jau šiemet. 

"Dėl dujos kainos turim derėtis ir susitarti dėl teisingos kainos. (...) Aš esu įsitikinęs, kad dujų kaina 
mažės, ir mažės šiais metais, nes tą lemia "Lietuvos dujų" privatizavimo sutartis", - po balsavimo parlamente 
žurnalistams sakė ministras.  

Energetikos ministerija sausio pabaigoje Europos Komisijai pateikė skundą, prašydama atlikti tyrimą 
dėl "Gazprom", kuris yra vienintelis dujų tiekėjas Lietuvai, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Šį 
mėnesį ministras pareiškė, kad "Gazprom" pažeidė 2004 metų sutartį dėl "Lietuvos dujų" privatizavimo ir 
pasiūlė Briuselyje derėtis dėl "teisingos" dujų kainos Lietuvai.  

Sutarties pažeidimas, anot energetikos ministro, turėtų būti ištaisytas per 60 dienų, o jei to nepavyktų 
padaryti, Lietuva žada kreiptis į Stokholmo arbitražą.  
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A. JANUKONIS. ŠILUMOS ŪKIS – SVARBIAUSIAS ŽMONĖMS, BET NE VALSTYBEI 
 
Statistika rodo, kad gyventojai šilumai išleidžia daugiau nei elektrai ar gamtinėms 

dujoms. Tuo požiūriu šilumos ūkis yra svarbiausia energetikos sritis. Deja, valstybė šį sektorių 
diskriminuoja – investicijos skiriamos elektros ir dujų ūkiui, bet ne socialiai jautriausioms 
šilumos kainų problemoms spręsti. 

 

 
 
Skaičiai kalba patys už save. 2011 metais gyventojai suvartojo 28 proc. visos Lietuvoje 

suvartojamos elektros. Buitiniai vartotojai suvartojo vos 5 proc. visų gamtinių dujų. Visai kita 
situacija šilumos sektoriuje. Čia net 72,4 proc. pagaminamos šilumos yra skirta gyventojams. 
Nenuostabu, kad žmonių išlaidos šilumai sudaro didžiausią dalį, lyginant su lėšomis, kurios 
skiriamos padengti sąskaitoms už elektrą ar dujas. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, pernai 
gyventojai būsto šildymui išleido apie 2,5 mlrd. litų. Buitinių vartotojų išlaidos elektrai sudarė apie 
1,155 mlrd. litų, dujoms – 360 mln. litų. Akivaizdu, kad būtent šilumos ūkis yra ta energetikos 
sritis, į kurią investuojant, gyventojai pajustų tiesioginę naudą. Jeigu valstybė rūpintųsi žmonių 
gerove, kaip deklaruoja daranti, egzistuotų šilumos ūkiui skirtas nacionalinis, strateginis planas. Jis 
numatytų investicijas, kurios ateityje leistų už šilumą mokėti mažiau. 

Kur investuoja valstybė? Didieji atominės elektrinės ir terminalo projektai pristatomi taip, 
lyg jie būtų skirti gyventojams. Netiesa – jie visų pirma tarnaus ūkiui, pramonei. 

Energetinio saugumo siekiu prisidengę politikai dešimtis milijardų litų nukreipė atominės 
elektrinės statyboms. Tai – milžiniška investicija į elektros ūkį, nors gyventojai išlaidos elektrai 
nėra didelės, palyginti su šiluma. 

Planuojamos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybos yra skirtos dujų sektoriui. 
Tiesa, projekto iniciatorius Arvydas Sekmokas terminalą bando pateikti kaip šilumos ūkiui skirtą 
infrastruktūrą. 

Deja, tai tėra pseudo veikla šilumos sektoriaus labui. Realiai terminalas yra skirtas Lietuvą 
ilgiems metams paversti ištikima importinių gamtinių dujų vartotoja. O šilumos ūkiui gamtinių dujų 
nereikia, dujos gali tik pabranginti šilumą. 

Šiandien pramonei ir ūkiui tarnaujančios elektros bei dujų sritys sulaukia pagrindinio 
valstybės dėmesio, realių lėšų. Žmonėms aktualiausiam šilumos ūkiui nelieka net trupinių nuo 
milijardinio investicijų stalo. 

Realūs keliai, kurie gali mažinti šilumos kainas ir suvartojimą, yra pasenusių daugiabučių 
namų renovacija ir dujų keitimas beveik tris kartus pigesniu biokuru. Šios kryptys valstybės 
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investicijų, energijos ir skatinimo nesulaukia. Vietoje jų – politikų demagogija pačiu aukščiausiu 
lygiu ir pseudo veikla. Todėl, kad valdžios rūpinimasis žmonių gerove tėra deklaratyvus, o 
prioritetai dėliojami remiantis ne svarbos, o kitais kriterijais. 
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A. JANUKONIS: VALSTYBINĖ KRYPTIS: BIOKURUI – GRIEŽTAS NE 
 

Žinia, kad likus vos 3 dienoms iki paraiškų priėmimo pradžios Žemės ūkio ministerija 
netikėtai pakeitė taisykles ir nutraukė planuotą paramą biokuro augintojams, dar kartą 
prikišamai parodo: valstybė turi kitą kryptį.  

Vietinis biokuras mūsų šalyje nepageidaujamas, o jo augintojai, gamintojai ir vartotojai yra 

sąmoningai žlugdomi. Kitaip negalima paaiškinti fakto, jog į biokurą investavusiems žmonėms, 

kurie savo veiklą planavo pagal penkerius metus galiojusias paramos skyrimo taisykles, parama 

nutraukiama paskutinę minutę. 

Tai – dar vienas signalas, kad Lietuva renkasi importuojamas gamtines dujas. Į suskystintųjų 

gamtinių dujų terminalą investuodama milijardus, valstybė deda visas pastangas, kad būtų įtvirtintas 

iškastinis kuras, kurio Lietuva neturi ir kurį yra ir bus priversta pirkti beveik tris kartus brangiau nei 

lietuvišką biokurą. 

Valdantieji pareigūnai dar kartą patvirtina: skandinavišku, moderniu keliu, kuris akcentuoja 

atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą šilumos ūkyje, Lietuva neina. O tie, kas eina, nusvils 

pirštus. 
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A. JANUKONIS: ŠILUMININKAI REIKALAUJA A. SEKMOKO ATSKLEISTI 
PLANUOJAMĄ ŠILUMOS ŪKIO REFORMĄ 

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) kreipėsi į energetikos ministrą A. Sekmoką su 

reikalavimu supažindinti šilumos ūkio rinkos dalyvius su Energetikos ministerijos ruošiamu 
įstatymo projektu dėl planuojamos šilumos ūkio reformos.  

Žiniasklaidoje ministras skelbia, kad rugpjūtį po atostogų susirinkus Vyriausybei, 
Energetikos ministerija svarstymui pateiks įstatymo projektą, numatantį šilumos gamybos ir tiekimo 
veiklų atskyrimą. Ministras viešai pareiškė, kad dėl šio įstatymo projekto bus „diskutuojama su 
visuomene, su šilumininkais“. 

Deja, šilumininkai iki šiol nėra gavę jokios informacijos apie rengiamos šilumos ūkio 
reformos tikslus, teisinius, techninius-ekonominius pagrindus, rengiamų teisės aktų projektų 
autorius, planuojamą reformos pradžios laiką ir įgyvendinimo laikotarpį, numatomas pasekmes. 

Visai valstybei ir gyventojams svarbios reformos negali būti laikomos paslaptyje. Raginame 
ministrą atskleisti planuojamą įstatymo projektą šilumos ūkio rinkos dalyviams ir informuoti 
gyventojus. 

Verta pažymėti, kad kol kas tik užuominomis žiniasklaidoje anonsuotus A. Sekmoko 
reformos planus energetikai ir ekspertai vertina skeptiškai. Eksperimentas atskirti šilumos gamybos 
ir tiekimo veiklas valstybės mastu iki šiol nebuvo įgyvendintas jokioje pasaulio šalyje. 

Lietuvos energetikos ekspertai vienu balsus tvirtina, kad gamybos ir tiekimo atskyrimas 
norimo efekto neatneš ir tik pabrangins šilumą gyventojams. 

Taip pat paaiškėjo, kad A. Sekmoko kalbos, esą Lietuvoje planuojama šilumos ūkio 
pertvarka atitinka trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, prasilenkia su tikrove. 

Tai LŠTA asociacijai patvirtino tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas 
Birger Lauersen. 

„Trečiasis ES energetikos paketas yra taikomas tik elektros energijos gamybai ir gamtinėms 
dujoms. Jis netaikomas centralizuoto šildymo tiekimui. Nėra ES teisės aktų, kurie verstų Lietuvą 
išskaidyti centralizuoto šildymo tiekimo įmones“, – teigė B. Lauersen 
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A. JANUKONIS: A. SEKMOKO ATSAKYMAS DĖL ŠILUMOS ŪKIO REFORMOS – TYLA 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) iš energetikos ministro A. Sekmoko nesulaukė 
jokio atsakymo dėl planuojamos šilumos ūkio reformos. Šilumos ūkio rinkos dalyviams 
Energetikos ministerijos ruošiamas įstatymo projektas liko neatskleistas, nors ministras 
žiniasklaidoje žadėjo, kad bus „diskutuojama su visuomene, su šilumininkais“.  

Negavome jokios informacijos į asociacijos ministrui pateiktą raginimą supažindinti su 
ruošiamu projektu. Tokią ministro veiklą galima vertinti kaip politikavimą prieš artėjančius 
rinkimus. 

A. Sekmoko tyla nenustebino. Tikėjomės atsakymo į oficialų kreipimąsi, tačiau 
nepamiršome, kad ministras su šilumos ūkio rinkos dalyviais, specialistais ir mokslininkais vengia 
bendravimo jau ketvirtus savo kadencijos metus. 

Asociacija nenuleis rankų ir A. Sekmokui siųs pakartotinį laišką su raginimu pristatyti 
Energetikos ministerijos planuojamą šilumos ūkio reformą. 

Prieš tai žiniasklaidoje A. Sekmokas užuominomis anonsavo, kad rugpjūtį po atostogų 
susirinkus Vyriausybei, Energetikos ministerija svarstymui pateiks įstatymo projektą, numatantį 
šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimą. 

Tokius planus energetikai vertina skeptiškai. Eksperimentas atskirti šilumos gamybos ir 
tiekimo veiklas valstybės mastu iki šiol nebuvo įgyvendintas jokioje pasaulio šalyje. 

Lietuvos energetikos ekspertai tvirtina, kad gamybos ir tiekimo atskyrimas norimo efekto 
neatneš ir tik pabrangins šilumą gyventojams. 

Taip pat paaiškėjo, kad A. Sekmoko kalbos, esą Lietuvoje planuojama šilumos ūkio 
pertvarka atitinka trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, prasilenkia su tikrove. 

Tai LŠTA asociacijai patvirtino tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas 
Birger Lauersen. 
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A. Janukonis: Mokslininkai taip pat abejoja, ar premjeras dar gyvena Lietuvoje 

Profesoriaus Vytauto Landsbergio taiklų klausimą premjerui Andriui Kubiliui, ar šis dar gyvena 

Lietuvoje, šiandien pakartojo ir šalies mokslininkai. Premjero pareiškimai, kad Lietuvos energetikos 

ekspertai  siūlo nieko nekeisti šilumos ūkyje, toli prasilenkia su realybe. 

KTU docentas, dr. Valdas Lukoševičius teigia: 

Atlikta eilė detalių studijų su labai konkrečiais ir patikrinamais duomenimis, Lietuvoje vykstantys 

procesai palyginti su kitų šalių gera ar nesėkminga praktika šilumos ūkyje, parašytas ne vienas 

straipsnis ir pasiūlytos labai konkrečios priemonės, kaip spręsti skaudžias ir įsisenėjusias 

problemas Lietuvos šilumos ūkyje. 

Matyt, ši ir panaši medžiaga paprasčiausiai neskaitoma, o kartais atrodo, kad valstybės energetikos 

politika grindžiama buitiniu patyrimu, tikėjimu, ar meile ir nemeile, bet tik ne rimta analize ir 

diskusija, kurios dabartinė Energetikos ministerija visuomet vengė. 

Dr. V.Lukoševičius teikia konkrečius sisteminius pasiūlymus, kokiu keliu pirmiausia reikia eiti 

valstybei, siekiant pigesnio šildymo ir mažesnio šilumos vartojimo. Deja, pasiūlymams, kuriuos 

įvairias būdais teikia energetikos konsultantai ir specialistai, valstybės pareigūnai dažniausiai lieka 

kurti. 
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A. JANUKONIS: VALDANTIEJI – UŽ DUJAS, ŽMONĖS – UŽ BIOKURĄ 
 
Nepaisant didžiulių dezinformacijos srautų apie šilumos ūkį, kuriuos visais jiems 

pasiekiamais būdais skirsto valdantieji konservatoriai, gyventojai sugeba atsirinkti teisingą 
informaciją. Tai rodo bendrovės „Splinter tyrimai“ atlikta apklausa.  

Net 49 procentai apklaustųjų efektyviausia priemone, kurios politikai galėtų imtis siekiant 
atpiginti šilumą ir elektrą, išrinko atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimą. 

Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojų supratimas apie šilumos kainoms didžiausią įtaką 
darančius veiksnius auga. Tai teikia vilčių, kad ateina metas, kuomet politikai bus priversti 
atsisakyti nusikalstamų siekių didinti gamtinių dujų vartojimą ir biokuro projektų blokados. Ateina 
laikas realiems politiniams veiksmams, kurie šilumos ūkyje įjungtų žalią šviesą žaliajam kurui, 
beveik tris kartus pigesniam už importuojamas dujas. 

Nėra jokių abejonių, kad tiek A. Kubilius, tiek A. Sekmokas puikiai žino, kad šilumos 
kainas įmanoma mažinti renkantis pigesnį kurą. Deja, pastarųjų metų valdančiųjų veikla rodo, kad 
politikai nėra suinteresuoti, jog gyventojai už šilumą mokėtų mažiau. Prieš savaitę žiniasklaidoje 
nuskambėjęs politikų planas už namų renovacijos lėšas įsigyti malūnsparnių tik patvirtina šį faktą. 

Sunku tiksliau nusakyti situaciją nei apklausos rezultatus interneto portalui pakomentavo 
ekonomistas Rimantas Rudzkis: „Žinoma, kad mes per mažai išnaudojame biokurą. Tai akivaizdu. 
Antra – žinoma, iš kogeneracinių elektrinių reikėtų maksimumą supirkinėti elektros, nes elektra 
joms kaip šalutinis produktas. Kuo daugiau elektros šilumininkai parduos, tuo jiems mažesni kaštai. 
Nesuprantu, ką ten A. Kubilius aiškina, kad tai neturėtų šilumai įtakos“. 

Taip pat reikia pastebėti, kad diskusijose apie biokuro taikymą būtina atskirti šilumą ir 
elektrą. Elektros ūkyje vietinio kuro naudojimas toli gražu nevaidina tokio teigiamo vaidmens kaip 
šilumos ūkyje. Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo elektros gamyboje galima ilgai 
diskutuoti, o šilumos ūkyje vietinis kuras iš karto sukuria naudą vartotojams – atsisakius brangių 
dujų, išsyk mažinama šilumos kaina. 

Lietuvos miestuose, kuriuose vartojamas biokuras, šilumos kainos šiuo metu yra net 
trečdaliu mažesnės nei miestuose, kurie išlieka priklausomi nuo brangių importinių dujų 

 

291



A. JANUKONIS: BIOKURAS MAŽINA ŠILUMOS KAINAS 
 
Šiandien paskelbti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 

duomenys dar kartą patvirtino, kad biokuro vartojimas yra tiesiogiai susijęs su mažesnėmis 
šilumos kainomis.  

VKEKK informavo, kad rugsėjo mėnesį šiluma pigo Birštone, Kelmėje, Kazlų Rūdoje, 
Mažeikiuose, Molėtuose, Plungėje, Raseiniuose, Šakiuose, Tauragėje ir Šilutėje. Tai miestai, 
kuriuose plačiai vartojamas vietinis kuras. Verta atkreipti dėmesį, kad šilumą Kelmei ir Kazlų 
Rūdai tiekia kompanijai „Dalkia“ priklausanti įmonė „Litesko“. VKEKK pabrėžia, kad kitose 
savivaldybėse, kurių šilumos ūkyje vartojamos importinės gamtinės dujos, šilumos kainos augo. 

Pareigūnai informavo, kad „didžiuosiuose miestuose metinius šilumos kainos pokyčius 
daugiausiai nulėmė gamtinių dujų kainos augimas (per metus gamtinės dujos pabrango 22,6 proc.)“. 

Šių kainų šviesoje verta dar kartą paklausti premjero Andriaus Kubiliaus ir energetikos 
ministro Arvydo Sekmoko: ponai, kodėl mūsų valstybė ketina investuoti apie 3 milijardus į 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybas? Kokių dar trūksta įrodymų, kad vietinis kuras lemia 
mažesnes šilumos kainas miestuose, o beveik triskart brangesnės dujos tik augina šilumos tarifus? 
Kurių galų Lietuvai reikalinga papildoma brangaus importinio kuro vartojimo infrastruktūra? 

Ir pagrindinis klausimas – kodėl Vyriausybė dirba tam, kad gyventojai už šilumą mokėtų ne 
mažiau, o daugiau? 

Atsakymas apie energetikos nepriklausomybę netinka. Valstybės pririšimas prie dar vieno tų 
pačių brangių dujų vartojimo šaltinio (arba antro švirkšto suteikimas narkomanui) nėra laisvė. 
Nepriklausomybė yra importinio kuro atsisakymas ir jo pakeitimas vietiniu, lietuvišku kuru. 

 

*** 

 

A. JANUKONIS: DANIJOS ENERGETIKOS STRATEGIJA – GALIMAS PAVYZDYS 
LIETUVAI? 

 
Vos prieš 30 metų Danija, kaip ir Lietuva šiandien, buvo priklausoma nuo importuojamų 

iškastinių energijos išteklių. Šios šalies ūkis radikaliai priešinga kryptimi pasuko valstybei 
apsisprendus plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių pramonę. 

Kuo panašios mūsų šalys? Ko galime pasimokyti iš Danijos patirties? Rekomenduoju 
perskaityti Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos parengtą straipsnį šia tema. 

 

*** 

 

DANIJOS ENERGETIKOS STRATEGIJA – GALIMAS PAVYZDYS LIETUVAI 
 

Atsinaujinantys energetiniai ištekliai (AEI) vis labiau tampa realiu iškastinio kuro pakaitalu 
energetikoje. Išsivysčiusios pramoninės valstybės didžiules lėšas investuoja į „žaliąją“ energetiką. 
Dauguma AEI rūšių yra pigūs ar išvis nemokami, tačiau reikalingos santykinai didelės pradinės 
investicijos generavimo įrenginių ir susijusios infrastruktūros statybai. Tikėtina, kad ilgainiui, 
pingant technologijoms ar susigrąžinus investicinius kaštus, šios rūšies energetiniai objektai gamins 
didelius kiekius santykinai pigios energijos. Atsakingų valstybių politikai, suprasdami, kad 
atsinaujinanti energetika sprendžia visą eilę nacionalinių ir globalių problemų, yra naudinga 
ekonomikai ir aplinkosaugai, stipriai ją palaiko ir „grąžina“ dalį jų sukuriamos vertės tolimesnei 
šios energetikos plėtrai. Pavyzdžiui, vietinių atsinaujinančių išteklių racionalus panaudojimas 
didina energetinį saugumą, diversifikuoja apsirūpinimą energetiniais ištekliais, sukuria darbo 
vietas, generuoja pajamas į valstybės biudžetą, mažina iškastinio kuro infrastruktūros poreikius, 
mažina anglies dvideginio išmetimą ir t.t. Dėl to atskirose valstybėse ribotą laikotarpį teikiama 
reikšminga įvairių formų finansinė parama atsinaujinančiai energetikai. Tai ypatingai svarbu šalims, 
kurios neturi savo tradicinio kuro išteklių arba priklauso nuo monopolinio jų tiekimo. Tokiu keliu 
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dar 1976 metais nusprendė eiti Danija. Po pirmosios „naftos krizės“ daugumos politinių partijų 
buvo sutarta ateities energetikos vystymą sieti su atsinaujinančiais energijos ištekliais ir ilgainiui 
visiškai atsisakyti iškastinio kuro. 2020 metais Danija ketina būti trečioji pasaulyje šalis pagal 
atsinaujinančios energijos vartojimo laipsnį.  

Raktas į sėkmę – politinis sutarimas ir krypties laikymasis 
Prieš tris dešimtmečius Danija buvo beveik visiškai priklausoma nuo importuojamų 

iškastinių energijos išteklių. Po 1973 metais prasidėjusios naftos krizės, buvo nuspręsta šalies 
energetikos strategiją keisti iš esmės. Tuo tikslu buvo priimtas politinis dokumentas – „Danijos 
Energetikos Politika 1976“ (angl. „Danish Energy Policy 1976“), kuris nubrėžė du aiškius 
energetikos prioritetus - taupiai naudoti energiją ir iškastinį kurą keisti atsinaujinančiu. Nuo tada 
Danija tapo žinoma kaip aktyvią energetikos politiką vykdanti šalis. Pavyzdžiui, panaudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius jau 2010 metais šalyje buvo pagaminta 33,1% visos pagamintos 
elektros energijos, o centralizuotai tiekiamos šilumos sektoriuje atsinaujinančiųjų išteklių dalis 
siekė 46,9%, iš kurių 38,7 – biomasė. 

Priemonės, paskatinusios „žaliosios“ energijos naudojimą – tradicinių kuro rūšių 
apmokestinimas energetiniais mokesčiais, politiniai susitarimai skatinti tam tikras 
atsinaujinančios energetikos sritis, taip pat mokesčių lengvatos ir finansinė parama biomasės 
naudojimo infrastruktūrai. Šios priemonės nulėmė, kad per devintą dešimtmetį didelė dalis namų 
ūkių, žemės ūkio bei centralizuoto šildymo įmonių naftos (iškastinio kuro) produktus pakeitė 
biokuru, šilumos siurbliais ir pan.  

 

 
 

Kitas svarbus politinis susitarimas Danijoje – 1993-iais metais priimtas  „Biomasės 
susitarimas“ (angl. „Biomass agreement“), kuriame nuspręsta, jog iki 2000-ųjų metų didžiosios 
elektrinės naudos 1.4 mln. tonų biomasės (tarp kurių – 1 mln. tonų šiaudų) per metus. Galutinai šis 
susitarimas buvo įgyvendintas tik  2009 metais, Funeno saloje pastačius naują elektrinę, per metus 
sudeginančią 170.000 tonų šiaudų. 

Dėl nusibrėžtos aiškios krypties energetikoje, ir nuoseklaus jos vykdymo, realu, kad 2020 
metais 30 % visos šalyje sunaudojamos energijos (įskaitant transportą, namų ūkius ir pramonę) bus 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Danijos energetikos politika ir susijusių energetikos 
technologijų pramonės plėtra pasaulyje laikoma kaip pavyzdinė valstybės politikos įtaka 
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energetikos sektoriaus vystymuisi. Greta didėjančios energetinės nepriklausomybės, diversifikuoto 
kuro naudojimo ir švaresnės aplinkos aplink energetikos sektorių susikūrė sėkminga pramonė. 
Danijos energetikos agentūros (angl. Danish Energy Agency) duomenimis, importuotos ir 
eksportuotos energijos skirtumas 2010 metais buvo teigiamas ir siekė 12,1 mlrd. DKK (9,76 mlrd. 
litų). Energetikos technologinių įrenginių (vėjo turbinų, centralizuotam šilumos tiekimui skirtų 
vamzdžių, šilumos siurblių ir t.t.) ir susijusių paslaugų eksportas siekė 52,2 mlrd. DKK (24,1 mlrd. 
litų) ir tai sudarė 9,5 % viso Danijos eksporto. 

Kas bendro tarp Lietuvos ir Danijos energetikos? 
Sėkminga Danijos energetinė politika ir jos įgyvendinimas galėtų tapti pavyzdžiu Lietuvai, 

atsidūrusiai sudėtingoje energetinėje situacijoje. Litgrid, AB, duomenimis, Lietuva 2011 metais 
importavo 65 proc. elektros energijos. Didžioji dalis šalies viduje pagamintos elektros energijos 
nėra konkurencinga, dėl to remiama elektros vartotojų. Centralizuoto šilumos tiekimo ūkis didžiąja 
dalimi (75 proc.) naudoja pastaraisiais metais labai pabrangusias gamtines dujas.   

Lietuvą ir Daniją galima palyginti dėl panašių geografinių-klimatinių sąlygų bei naudojamos 
energetinės infrastruktūros. Drėgnas, vėjuotas ir šaltas klimatas pareikalauja didelių energijos kiekių 
šildymui, kurie tiekiami daugiausiai plačiai išvystytų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų 
pagalba. Šalyse aptinkami ir išgaunami nedideli iškastinio kuro ištekliai, abiejų valstybių paviršius 
gana plokščias, nėra didelių upių, todėl sunku plėtoti hidroenergetiką. Danijos teritorijos 
miškingumas tesiekia 10 procentų, kai Lietuvoje viršija 30 %. Danijoje labai išvystytas javų 
auginimas todėl susidaro dideli kiekiai šiaudų, kurie sėkmingai panaudojami energetikoje. Lietuvoje 
susidarančių šiaudų apimtys taip pat didėja, tačiau šis reikšmingas energetinis išteklius kol kas 
menkai tepanaudojamas. Jeigu Lietuvoje labai priešinamasi komunalines atliekas deginančių 
jėgainių statybai, tai Danijos didžiuosiuose miestuose veikia visa eilė šiukšles deginančių elektrinių, 
kurios pagamina reikšmingus kiekius šilumos ir elektros. Pastaruoju metu tiek individuliuose 
namuose, tiek ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose vis plačiau naudojama saulės šiluminė 
energija. 

Danai taupūs ir racionalūs todėl šiluminės energijos suvartojimas pastatuose apie 2 kartus 
mažesnis nei Lietuvoje. Čia labai plėtojamos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurios sudaro 
galimybes atsisakyti dujinio ar elektrinio šildymo ir energijos gamybai panaudoti prastesnės 
kokybės bet žymiai pigesnes kuro rūšis. Danijos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose plačiai 
panaudojama šiluminių elektrinių atliekinė šiluma, kuri priešingu atveju būtų neišvengiamai 
išmetama į aplinką. Dėl to kiek didesniuose Danijos miestuose įrengta apie 400 kogeneracinių 
jėgainių, kurios labai efektyviai gamina ir šilumą, ir elektrą. Kad sudaryti dar didesnes galimybes 
pigaus kuro ir atliekinės energijos panaudojimui labai plėtojamos centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos, prie kurių prijungiama ir didelė dalis individualių namų. 

Nors Danijoje gyvena ne ką daugiau gyventojų kaip Lietuvoje, tačiau elektros sunaudojama 
apie 5 kartus daugiau negu mūsų šalyje. Tačiau danai nemano, kad tam būtina statyti atomines 
elektrines ar importuoti elektrą. Priešingai elektros generavimui intensyviai panaudojami vietiniai 
(ir kaimyninių) šalių atsinaujinantys energetiniai ištekliai. Kaip ir Lietuvoje, Danijoje plėtojamos 
dvi pagrindinės atsinaujinančios energetikos rūšys – tai kietosios biomasės ir vėjo energijos 
naudojimas. Žinoma, kol kas labai skiriasi jų panaudojimo mastai ir plėtros tempai. 

R.Juozaitis: Vietinio biokuro Lietuvoje yra pakankamai, tačiau stokojama aktyvios 
politikos ir tikslingų investicijų  

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas R.Juozaitis, paklaustas apie 
biokuro panaudojimo situaciją Lietuvoje tikina, kad jo Lietuvoje yra pakankamai. „Statistika ir 
mokslininkų skaičiavimai rodo, kad vietinio biokuro (nepanaudojama mediena, komunalinės 
atliekos, šiaudai, energetiniai augalai ir t.t.) metinis potencialas yra apie 2 mln. tonų naftos 
ekvivalento. Jų pilnai užtektų šiluminės energijos poreikiams patenkinti ir didelei daliai elektros 
pagaminti.“, - teigė jis. 

Energetikos specialistas kaip didžiausią problemą įvardija investicijų stoką į biokurą 
naudojančių įrenginių plėtrą, ypač didžiuosiuose Lietuvos miestuose. „Juose turėtų būti statomos 
didelės galios termofikacinės jėgainės, kartu su šiluma gaminančios ir „žaliąją“ elektrą“. 
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Teigiami pavyzdžiai - 2012 metais baigiamos statyti naujos termofikacinės elektrinės 
Alytuje, Šiauliuose, Utenoje 

Šiais metais pradėjo arba artimiausiu metu pradės veikti trys naujai pastatytos, biokurą (t.y. 
smulkintą medieną) naudojančios termofikacinės elektrinės: Alytuje, Šiauliuose ir Utenoje. Bendra 
šių termofikacinių elektrinių šiluminė galia sieks daugiau kaip 54 MW, elektros – 18,5 MW. 
Bendrai šios elektrinės pakeis gamtinių dujų kiekį, kurio energetinė vertė prilygsta 43 tūkstančiams 
tonų naftos per metus.  

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, paskelbusi 2012 – 2013 metų šilumos 
kainų prognozes, skaičiuoja, kad šiluma dėl naujojo objekto Šiauliuose pigs jau šią žiemą 9 
procentais. Šiame mieste buvo įrengta didžiausia iš minėtų termofikacinių elektrinių. Tuo tarpu 
kituose mietuose, kur naudojamas daugiausiai dujinis kuras, vėl laukiamas eilinis šilumos kainų 
šuolis... 

Danijos ir kitų pažangių užsienio valstybių patirtis rodo, kad energetinę priklausomybę nuo 
importuojamo iškastinio kuro ar elektros būtų galima reikšmingai sumažinti racionalia, gyvybinga, į 
atsinaujinančius vietinius energijos išteklius orientuota energetika bei pramone. Ir Lietuvoje būtų 
galima dar kartą apsvarstyti šalies prioritetus energetikoje, o pasirinkus aiškias ir subalansuotas 
kryptis žengti nuoseklius ir ryžtingus žingsnius jas realizuojant. 
  

Autorius: Benediktas Raulušonis, 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija 
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A. JANUKONIS: KOKIA BIOKURO IR NAMŲ RENOVACIJOS ĮTAKA SĄSKAITOMS UŽ 
ŠILUMĄ? 

 
Nors šilumos kaina visame mieste vienoda, vieno namo gyventojų išlaidos to paties buto 

ploto šildymui gali kelis kartus skirtis nuo kito. Kodėl taip yra?  
Didžiausią įtaką mokėjimams už šilumą daro suvartotos energijos kiekis. Kuo daugiau 

šilumos suvartojame, kuo daugiau jos iššvaistome, tuo daugiau už ją sumokame. Kuo Jūsų namas 
efektyviau vartoja šilumą, tuo mažiau kas mėnesį tenka mokėti. Štai Danijoje 1 kvadratiniam metrui 
buto ploto apšildyti suvartojama beveik keturis kartus mažiau šilumos nei Lietuvoje. Kodėl? 

Čia tinka senas, bet geras namų palyginimas su automobiliais. Naujas ir ekonomiškas 
automobilis kelionei Vilnius-Kaunas suvartoja 7 litrus degalų, senesnis – 15 litrų. Taigi, nors 
atstumas ir kuro kaina (5 litai) abiem mašinoms vienoda, viena jų suvartos degalų už 35 litus, kita – 
už 75 litus. Taip ir su daugiabučiais namais. Naujos statybos daugiabučių, efektyviai vartojančių 
šilumą, mūsų šalyje tėra 4,6 procento. Sąlyginai nedaug šilumos vartoja dar 17,3 procento namo. 
Daugiausia daugiabučių mūsų šalyje – 55,7 procentai – senos sovietinės statybos pastatai, 
suvartojantys daug šilumos. Prasčiausių namų kategoriją sudaro 22,4 proc. daugiabučių, kuriuose 
suvartojama daugiausia šilumos. 

Pažiūrėkime, kaip skiriasi mokėjimai skirtingo tipo namuose. Jei miestas šildomas naudojat 
gamtines dujas, vidutinė šilumos kaina sudaro 30 ct/kWh. Taigi, ekonomiško namo gyventojai 60 
m2 buto šildymui vidutiniškai suvartoja 600 kWh šilumos, už kurią moka apie 180 litų. Tame 
pačiame mieste prasčiausios kokybės daugiabučio gyventojai 60 m2 buto šildymui vidutiniškai 
suvartoja 2100 kWh šilumos, kuri kainuoja 630 litų. Mokėjimai už šilumai skiriasi 3,5 karto. Tai 
yra pagrindinė nauda, kodėl verta renovuoti daugiabutį namą. Renovacija – pagrindinis kelias į 
sutaupymą. 

Tiesa, ne vienintelis. Kitas reikšmingas būdas taupyti – brangių dujų keitimas beveik tris 
kartus pigesniu biokuru. Juo šildomuose Lietuvos miestuose šilumos kaina vidutiniškai yra pigesnė 
trečdaliu ir sudaro ne 30, o apie 22 ct/kWh. Kokią įtaką tai turi mokėjimams už šildymą? 
Palyginkime senos statybos namus, kurių mūsų šalyje yra daugiausia – 55,7 procento. Miestuose, 
šildomuose gamtinėmis dujomis, šių daugiabučių gyventojai 60 m2 buto šildymui suvartoja 1500 
kWh šilumos, kuri kainuoja apie 450 litų per mėnesį. Miestų, kuriuose šiluma gaminama iš biokuro, 
už tą patį 1500 kWh šilumos kiekį tokio paties tipo daugiabutyje gyventojai sumoka trečdaliu 
pigiau – apie 330 litų. 

Galime daryti išvadą, kad didžiausias efektas pasiekiamas įgyvendinus iš karto abu 
žingsnius – renovavus namą ir dujas pakeitus biokuru. Deja ši tiesa mūsų valstybėje palaikymo 
nesulaukia –vietoje šių akivaizdžių žingsniu už milijardus statomas gamtinių dujų terminalas 
ilgiems metams šalį pririšiantis prie brangių importuojamų gamtinių dujų. O apie apgailėtinus 
daugiabučių renovacijos tempus net kalbėti neverta. 
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A. JANUKONIS: KAIP VERTINATE ŠILUMOS ŪKĮ RINKIMŲ KONTEKSTE? 
 
Šilumos kainų klausimas lieka aktualus Lietuvos visuomenei. Todėl, logiškai mąstant, 

galima buvo tikėtis, kad rinkimų įkarštyje politikai bandys išnaudoti šią aktualiją ir socialiai įtemptą 
situaciją panaudoti savo reitingams pakelti arba priešų paieškoms. Deja, rinkimai ateis ir praeis, o 
šildymo sezonai seks vienas po kito. 

Didelės išlaidos ir toliau persekios Lietuvos žmones, jeigu bus neatliekami realūs darbai. O 
kaip juos įgyvendinti geriausiai žinome mes, šilumos ūkio specialistai. 

Mes kviečiame valdžią ir žmones palaikyti mūsų racionalius technologinius sprendimus, 
kurie veda dviem strateginėmis kryptimis. Tai yra: atsisakyti brangių dujų ir pereiti prie vietinio tris 
kartus pigesnio biokuro bei renovuoti daugiabučius namus ir taip suvartoti žymiai mažiau šiluminės 
energijos. 

Tik realūs, kompleksiškai šiomis dviem kryptimis vykdomi darbai gali iš esmės pakeisti 
situaciją. Jokie trumpalaikiai užsipuolimai ir priešų paieškos šilumininkų stovykloje ar kur nors 
išorėje problemos neišspręs ir gerovės neatneš. 
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A. JANUKONIS: ŠILUMININKAI PRIEŠTARAUJA PLANAMS TERMINALĄ STATYTI 
BRANGINANT ŠILUMĄ 

 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija griežtai prieštarauja planams suskystintųjų dujų 

terminalo statybų ir infrastruktūros kaštus paslėpti juos pridedant prie gamtinių dujų skirstymo 
kainos.  

Toks sprendimas įrodo, kad planuojamas terminalas yra neracionalus ir brangintų iš dujų 
gaminamą šilumą – už terminalo statybas sumokėtų galutiniai šilumos vartotojai. 

Buvo teigiama, kad terminalas turėtų išsilaikyti pats ir dujas piginti. Vietoje to, terminalo 
kaštus, kurie gali siekti apie 300 milijonų litų per metus, siekiama užkrauti šilumos vartotojams. Tai 
nepriimtina. 

Faktą, kad terminalo statybos nėra racionalios, įrodo ir jau priimta prievolė dujų vartotojams 
25 procentus dujų pirkti iš terminalo, nepaisant šio kuro kainos. 

Sunku prognozuoti, kiek tiksliai dėl planuojamo terminalo mokesčio, kuriuo maskuojamas 
terminalo neracionalumas, brangs šiluma. Net mažiausias brangimas tuo metu, kai yra galimybė 
šilumą piginti, yra nepateisinamas. 

Sveiku protu nesuvokiama, kodėl valstybė esant sunkiai ekonominei padėčiai investuoja ne į 
šilumos kainų mažinimą, o į didinimą. Nesuprantama, kodėl investuojama ne į lietuviško kuro 
vartojimą ir darbo vietų kūrimą mūsų šalyje, o renkamasi remti brangių dujų importą ir tiekėjus. 

Paradoksalu, kad terminalo statybos dar nepradėtos, o jau svarstoma, kaip vartotojams 
auginti gamtinių dujų, tuo pačiu – ir šilumos, kainą. Terminalo kaštus užkrovus ant šilumos 
vartotojų pečių, dėl aukštų kainų ir vėl nepelnytai liks kalti šilumos tiekėjai. 

Šilumos tiekimo įmonės siekia iš viso atsisakyti brangių importuojamų dujų vartojimo – 
pakeisti jas beveik triskart pigesniu biokuru. 

Biokuru šildomi miestai, kuriuose šiluma trečdaliu pigesnė nei dujiniuose miestuose, rodo 
valstybei teisingą kryptį. Deja, valdžios atstovai užsispyrė investuoti į terminalą, kuris šilumos 
vartotojams ne tik nereikalingas, bet ir brangina šilumą. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, Lietuvos 
miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje yra gamtinės dujos, ateinantį šildymo 
sezoną šilumos kaina vidutiniškai sudarys apie 31 ct/kWh. Miestuose, kurie plačiai vartoja 
lietuvišką biokurą, gyventojai už šilumą vidutiniškai mokės 21 ct/kWh. 

Rugpjūčio mėnesį gamtinės dujos su galios ir transportavimo mokesčiais šilumos tiekimo 
įmonėms kainavo 2005 Lt/tne, biokuras – 720 Lt/tne. 

Papildoma brangių importuojamų dujų infrastruktūra Lietuvai kainuos apie 3 milijardus litų. 
Pervesti Lietuvos šilumos ūkį nuo dujų prie lietuviško kuro kainuotų pigiau – apie 2 mlrd. litų. 

Deja, jau šiandien matome, kad biokuro plėtra tampa nepageidaujama: vietinio kuro 
projektai didžiuosiuose miestuose yra stabdomi, o biokuro plėtotojai – spaudžiami. 

Paskutinis pavyzdys – konservatorių partijos bandymas blokuoti biokuro iniciatyvą Vilniuje. 
Kreipiantis į prokurorus norima stabdyti naujo 50 MW galios „Vilniaus energijos“  biokuro katilo 
statybas, kurioms pritarė Vilniaus miesto Taryba. 
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A. JANUKONIS: A. SEKMOKO PRISTATYTAS PROJEKTAS PABRANGINS ŠILUMĄ 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) vertinimu, tik šiandien Energetikos 
ministerijos pristatytame naujajame Šilumos ūkio įstatyme reikšmingas tik vienas pasiūlymas – 
perimti valstybės nuosavybėn šilumos tiekimo (tinklo) veiklą. Įgyvendinus šį pasiūlymą, šiluma 
pabrangtų.  

Tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių ekspertai jau yra išreiškę vieningą nuomonę dėl A. 
Sekmoko planuojamo šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimo. Specialistų vertinimu, toks 
eksperimentas pabrangintų šilumą galutiniam vartotojui. Ne veltui tai nėra įgyvendinta nė vienoje 
pasaulio valstybėje. 

Ministro A. Sekmoko kalbos, esą Lietuvoje planuojama šilumos ūkio pertvarka atitinka 
trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, prasilenkia su tikrove. 

Tai LŠTA asociacijai patvirtino tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas 
Birger Lauersen. „Trečiasis ES energetikos paketas yra taikomas tik elektros energijos gamybai ir 
gamtinėms dujoms. Jis netaikomas centralizuoto šildymo tiekimui. Nėra ES teisės aktų, kurie verstų 
Lietuvą išskaidyti centralizuoto šildymo tiekimo įmones“, – teigė B. Lauersen. 

Pasaulinėje praktikoje patikrinti pagrindiniai būdai, leidžiantys mažinti šilumos kainas, yra 
du: pasenusių daugiabučių renovacija ir brangių gamtinių dujų keitimas pigesniu vietiniu kuru. 
Būtent šie veiksmai leistų realiai ir reikšmingai mažinti šilumos kainą, kitos iniciatyvos vertintinos 
kaip beprasmės. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, Lietuvos 
miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje yra gamtinės dujos, ateinantį šildymo 
sezoną šilumos kaina vidutiniškai sudarys apie 31 ct/kWh. Miestuose, kurie plačiai vartoja 
lietuvišką biokurą, gyventojai už šilumą vidutiniškai mokės 21 ct/kWh. 
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A. JANUKONIS: PREMJERAS TEISUS: DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS SRITYJE 
VYRIAUSYBĖ NENUVEIKĖ NIEKO 

 
Premjeras A. Kubilius „Lietuvos žinioms“ prisipažino: „Daugiabučių renovacijos srityje 

neturime tokių skaičių, kokius iš pradžių planavome“. Tiksliau būtų sakyti – šiame sektoriuje 
konservatorių Vyriausybė neturi jokių skaičių.  

 

 
 
Per pastaruosius ketverius metus daugiabučių renovacija į priekį nepasistūmėjo nė per nagą. 

Valdantieji pasenusių daugiabučių namų renovavimo programai skirtas lėšas mieliau švaistė 
brangiems sraigtasparniams pirkti. Premjeras užsimena, kad klaidų padaryta dėl patirties stokos. 
Akivaizdu, kad būtent todėl pasenusiame Lietuvos daugiabučių ūkyje būtina taikyti kitų šalių 
praktiką. Būtina sekti sėkmingais renovacijos pavyzdžiais, kurių toli ieškoti nereikia. 

Su beprasmiu šilumos švaistymu kiauruose daugiabučiuose sėkmingai kovoja ne tik 
skandinavai, namuose suvartojantys iki trijų kartų mažiau energijos nei lietuviai. 

Ne prasčiau tvarkosi mūsų kaimynai – Lenkijoje renovuoja per 65 procentus senų 
daugiabučių. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) duomenimis, įgyvendinus renovaciją, 
lenkų išlaidos už šildymą sumažėjo 8 mlrd. litų per metus. 

Dar geresni rezultatai Čekijoje ir Slovakijoje. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
duomenimis, čia atnaujinta apie 80 procentų pasenusių daugiabučių. 
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Čia renovacijai įkurta speciali institucija, o renovuojamo namo dokumentų paruošimas 

užtrunka vos apie 1 savaitę. Mėnesinis mokestis už atliktą renovaciją sudaro apie 1 eurą už buto 
kvadratinį metrą ir mokamas 20-25 metus. Čekų patirtis rodo, kad renovacija leidžia sumažinti 
išlaidas šildymui 40-60 procentų. 

Tuo abejoti neleidžia ir šilumos suvartojimo statistika Lietuvoje. Štai Prienų, kur šilumos 
kaina yra didžiausia Lietuvoje, renovuoto namo gyventojai šilumai išleidžia mažiau nei žmonės, 
gyvenantys neefektyviai šilumą vartojančiame name Ignalinoje. Šis miestas yra tarp tų, kuriuose 
šiluma yra pigiausia. Šių metų vasario mėnesį šilumos tarifas Prienuose buvo 35,076 ct/kWh, 
Ignalinoje – 21,69 ct/kWh. Prienuose renovuoto Statybininkų g. 19 namo gyventojai vasarį 60 m2 
ploto buto šildymui vidutiniškai suvartojo 726 kWh šilumos, už kurią mokėjo tik 255 litus. 
Ignalinoje Aukštaičių g. 7 daugiabučio gyventojai 60 m2 ploto buto šildymui vasario mėnesį 
vidutiniškai suvartojo 2524  kWh šilumos, kuri kainavo net 548 litus. Skirtumas – akivaizdus. 

Prienuose renovuotas namas tėra vienas iš kelių šimtų pasenusių daugiabučių, kurie buvo 
atnaujinti Lietuvoje. Dėl Vyriausybės neveiklumo šiandien Lietuvoje teturime vos 2 procentus 
renovuotų senų daugiabučių. 

 

*** 

 

A.KUBILIUS NEŽADA PARAŠYTI VADOVĖLIO 
Autorius:Roberta TRACEVIČIŪTĖ; Rugsėjo 24 D. 2012 

 
Vyriausybės kadencijai einant į pabaigą premjeras Andrius Kubilius "ypač aštrių klaidų" 

jos veikloje neįžvelgia, tačiau pripažįsta, kad klystkelių būta, daugiausia - dėl patirties stokos.  
Premjeras A.Kubilius tikino dar nepavargęs vadovauti Vyriausybei.  

Ekspertai kritikuoja Vyriausybę dėl puritoniškos laikysenos minimalios mėnesio algos 
(MMA) didinimo klausimu, o A.Kubilius tikina, kad lietuviško "minimumo" ir vidutinio darbo 
užmokesčio santykis atitinka Europos Sąjungos (ES) vidurkį. Premjero teigimu, jau rašomos 
knygos, kaip Baltijos valstybėms pavyko įveikti ekonomikos krizę. Tačiau A.Kubilius, kitaip nei 
Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis, apie tai rašyti vadovėlio kol kas neketina.  Apie 
besibaigiančią Vyriausybės kadenciją, svarbiausius jos darbus ir klaidas - "Lietuvos žinių" interviu 
su premjeru Andriumi Kubiliumi. 

PADARĖ KIEK GALĖJO 
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Iš diplomatinės tarnybos į politiką vėl sukantis socialdemokratas Juozas Bernatonis 
apgailestauja grįžęs į praskolintą ir išsivažinėjančią Lietuvą. Jūs ne toks pesimistiškas dėl 
padėties šalyje? 

Pirmiausia reikia pasakyti, kad J.Bernatonis atvyko į Lietuvą dalyvauti Seimo rinkimuose 
kaip Socialdemokratų partijos (LSDP) sąrašo kandidatas. Anksčiau ir dabar, per rinkimų kampaniją, 
opozicija nevengia liūdnai vertinti padėties Lietuvoje. Manau, tai neobjektyvu ir neteisinga. Tačiau 
toks jau yra opozicijos politinis stilius, ir jis manęs nestebina. Žinoma, mūsų šalyje, kaip ir 
kaimynėse Latvijoje, Estijoje, esama daug ir nemažų problemų. Vis dar jaučiame skaudžias 2008 
metų ekonomikos krizės pasekmes. Tačiau yra ir daug gerų dalykų. Nematyti jų, nesidžiaugti jais 
tiesiog negalima. 

Artėja ketverių metų politinio ciklo pabaiga. Kaip vertinate laiką, praleistą prie 
Vyriausybės vairo? Ar dar norėtumėte dirbti premjeru?  

Buvo nelengva. Krizės laikotarpis buvo labai sudėtingas, turėjome ieškoti greitų, kartais 
nepopuliarių sprendimų. Tačiau tas laikas suteikė daug patirties. Ji atėjo ir per klaidas, ir per 
neišvengiamai išmoktas pamokas. O nuovargis - greitai praeinantis dalykas.  

Jus giria užsienio ekspertai, tačiau savame krašte nesate mėgstamas politikas. Kaip dėl to 
jaučiatės?  

Užsienio ekspertai vertina ne mano asmeninius laimėjimus, o Lietuvos gebėjimą tvarkytis su 
rimtais ekonomikos krizės iššūkiais. Panašiai vertinamos visos trys Baltijos šalys. Žinoma, malonu 
skaityti teigiamus atsiliepimus, kurių ypač pagausėjo per pastaruosius pusantrų metų, kai su 
didelėmis problemomis susidūrė Pietų Europos valstybės: Graikija, Ispanija, Italija. Ir užsienio 
spaudoje, ir ekspertinėse publikacijose esame pateikiami kaip valstybių, efektyviai įveikusių didelę 
krizę, pavyzdys.  Kalbėdamas apie vertinimą Lietuvoje, negaliu sakyti, kad mane džiugina kartais 
nepagrįsta kritika. Tačiau kai kuriuos dalykus priimu kaip natūralius, suvokiu politizuotą jų kilmę ar 
vykdomomis reformomis nepatenkintų interesų grupių siekį kritiškai vertinti visus mūsų nuveiktus 
darbus. Mano vidinis vertinimo vardiklis - sąžinė. Galiu pasakyti, kad per ketverius metus padarėme 
tai, ką reikėjo padaryti. Gal ir ne viską, ką planavome, bet padarėme tiek, kiek galėjome. 

ERZINA POPULISTINIAI PAŽADAI 
Kokius svarbiausius šios Vyriausybės nuveiktus darbus išskirtumėte?  
Svarbiausi ir rezultatų davę darbai - šalies finansų stabilumo užtikrinimas, o tai buvo 

didžiausias iššūkis per pirmuosius porą darbo metų, taip pat ekonomikos atsigavimas, jos 
konkurencingumo stiprėjimas, inovatyvumo didėjimas. Tai paskatino eksporto augimą 
ir sparčiausią tarp ES valstybių ekonomikos augimą, pernai siekusį beveik 6 procentus. Trečia, 
išvarėme sisteminių pertvarkų vagas energetikoje. Jos padėjo labai stiprius pamatus Lietuvos 
energetikos nepriklausomybei. Tai reiškia, kad mūsų šalies vartotojai artimiausioje perspektyvoje 
turės galimybę gauti pigiausius europietiškus energetinius išteklius ir paslaugas. 

Politiniai oponentai ir ekspertai įžvelgia nemažai Vyriausybės padarytų klaidų. Ar yra 
dalykų, dėl kurių apgailestautumėte, pripažintumėte klydęs, ir ką dabar darytumėte kitaip?  

Sutinku, kad neišvengėme ir klystkelių, didesnių ar mažesnių klaidų. Jų padarėme ir dėl 
patirties stokos. Tačiau žvelgdamas į ketverius praėjusius metus ypač aštrių klaidų nematau. 
Galėčiau išskirti daugiabučių namų renovaciją. Šią programą turėjome pradėti per krizę ir tai 
žmonėms sudarė papildomų sunkumų aktyviau į ją įsitraukti. Pamatę, kad iš pradžių pasiūlytas 
renovacijos modelis gyventojams nėra labai patrauklus, nes jiems patiems reikėjo apsispręsti dėl 
paskolos, tik šią vasarą patvirtinome naują tvarką, pagal kurią didelę dalį šio rūpesčio prisiims 
savivaldybės arba jų įmonės. Prie šio naujo modelio ėjome palyginti ilgai, todėl daugiabučių 
renovacijos srityje neturime tokių skaičių, kokius iš pradžių planavome. Manau, tai galėjome atlikti 
greičiau ir efektyviau.  

Tačiau Vyriausybė pliekiama ir dėl didelio nedarbo, gyvenimo realijų neatitinkančio 
MMA. Kodėl nepavyko susidoroti su šiomis problemomis?  

MMA Lietuvoje nuolat išlieka ties 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio riba. Paskutiniais 
socialdemokratų valdymo metais minimalus darbo užmokestis siekė 38 proc. vidutinio atlyginimo. 
Lietuvoje MMA santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu atitinka ES vidurkį. Europoje šiuo 

303



klausimu jau pasižymėjo Graikija, kuri 2005-2006 metais minimalią alga pakėlė tiek, kad ji siekė 
daugiau kaip 50 proc. vidutinio atlyginimo. Matome, kokia padėtis Graikijoje yra dabar.  Kita 
vertus, visada aiškiai sakėme, kad mūsų Vyriausybė neleis išbalansuoti ekonomikos kokiais nors 
neapgalvotais populistiniais siūlymais ar veiksmais. Akivaizdu, jog dabar kai kurių partijų 
deklaruojamos idėjos, kad MMA iškart gali pasiekti 1509 litus, yra populistinės. Bet kokie 
neatsargūs ketinimai įgyvendinti tokius pažadus gerokai padidintų nedarbą, sukeltų nestabilumo 
pavojų Lietuvos ekonomikai ir finansams. Nedarbas - skausmingas dalykas, didelės krizės pasekmė. 
Gaila, kad sunkmečiui nebuvome taip pasirengę kaip Estija. Todėl šiuo metu tarp trijų Baltijos 
valstybių nedarbo lygis yra mažiausias Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje - labai panašus. Naujų darbo 
vietų kūrimą pirmiausia lemia ekonomikos atsigavimas, o ne Vyriausybės ar atskirų partijų pažadai 
jas steigti. Tai, kad Lietuvos ekonomikos augimo tempas yra vienas didžiausių ES, ilgainiui duos 
daugiau naujų darbo vietų ir lems nedarbo mažėjimą. 

TIKISI DARBŲ TĘSTINUMO 
Opozicinių partijų požiūris į ekonomiką ir viešuosius finansus gerokai skiriasi nuo 

jūsiškio. Ar nesibaiminate, kad pasikeitus valdžiai bus išsukta iš šios Vyriausybės pasiūlyto kelio?  
Pasiklausius kai kurių opozicinių jėgų pareiškimų ar pasiskaičius jų programas, gali 

pasidaryti baisu, kad esminiai dalykai, tokie kaip finansų stabilumas, nebus garantuoti. Tai tikrai 
turėtų rūpėti mums visiems, taip pat ir svarbiausių energetinių projektų įgyvendinimas. Akivaizdu, 
jog tam reikia stiprios politinės valios, supratimo, kodėl jie reikalingi. Tačiau nerimauti dėl 
opozicijos žodžių ar teiginių dar nepradedu. LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius vienai 
užsienio naujienų agentūrai neseniai sakė, kad socialdemokratai tęstų atsakingą finansų politiką.  

Dalis jūsų partijos kolegų baiminasi, kad kai kurie jūsų žingsniai ar pozicija tam tikrais 
klausimais, maži populiarumo reitingai per rinkimus TS-LKD gali pakišti koją. Kaip vertinate 
savo vadovaujamos partijos galimybes rinkimuose?  

Kaip rodo apklausos, esame viena pirmaujančių partijų. Tarp apsisprendusių rinkėjų turime 
panašų palaikymą kaip ir opozicinės partijos. Todėl bent jau aš į rinkimus žvelgiu tikėdamas, kad 
žmonės, nepaisydami propagandinio triukšmo, sugebės objektyviai vertinti tai, ką pasiekėme, ko 
nepasiekėme, ir tai, kas geriausiai garantuotų rezultatų davusios politikos tęstinumą.  

Ne kartą sakėte, kad apie šios Vyriausybės pastangas suvaldyti ekonomikos krizę bus 
rašomi vadovėliai. Kol kas nė vieno nepasirodė. Gal po Seimo rinkimų pats atsidėsite tokiam 
darbui?  

Pirmiausia, kalbėjau ne apie Lietuvą ir ne apie mūsų Vyriausybę, o apie Baltijos šalis ir apie 
tai, kaip vyriausybėms, verslui, gyventojams pavyko suvaldyti krizę. Sakiau, kad apie tai bus 
pasakojama vadovėliuose. Knygos, studijos apie tai jau rašomos.  Nepažadu, kad pats to tikrai 
imsiuosi. Tačiau mano kolega Latvijos premjeras V.Dombrovskis kartu su žinomu Švedijos 
ekonomistu Andersu Aslundu pernai išleido, galima sakyti, beveik vadovėlį apie krizės įveikimą 
Latvijoje ir kartu visose Baltijos valstybėse. Ne vienoje tarptautinėje konferencijoje viena temų 
buvo, kaip Baltijos valstybės įveikė krizę. Tai visiems - ekspertams, analitikams, politikams - įdomi 
ir svarbi tema. Tebesitęsiančios euro zonos krizės akivaizdoje Baltijos šalys yra sukaupusios 
įdomios patirties. Daug kas kelia klausimus, ar tokia patirtimi negali pasinaudoti Graikija, Ispanija, 
Portugalija ir Italija. 

 

*** 

 

VVTAT 2012-06-19 PRANEŠIMAS. SUSIPAŽINTA SU DAUGIABUČIŲ NAMŲ 
RENOVACIJOS PATIRTIMI LENKIJOJE, ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE 

 
2012 m. gegužės 28 d - birželio 4 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

Energetikos ir vartojimo prekių bei paslaugų departamento direktorius Algirdas Romeika 
dalyvavo tarptautiniame seminare „Daugiabučių namų administravimas, eksploatavimas ir 
modernizavimas Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje“. 
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Gegužės 28 d susitikime su Lenkijos nacionalinės energijos taupymo agentūros 
viceprezidentu Andrzej Rajkiewicz buvo pristatytas modernizavimo finansavimo modelis Lenkijoje 
ir agentūros funkcijos įgyvendinant šį modelį. Pranešėjas informavo, kad renovacijos procesą šalyje 
paskatino prieš jį vykdytos didelės demonstracinės-reklaminės kampanijos.  

Siekiant paspartinti daugiabučių renovaciją, Lenkijoje 1988 m. šalyje buvo priimtas 
sprendimas panaikinti dotacijas už šilumą mažas pajamas gaunantiems asmenims, nes valstybės 
parama šiems gyventojams menkina jų motyvaciją prisidėti prie daugiabučio namo renovacijos. 
Tiek prieš renovaciją, tiek po jos menkas pajamas gaunančių gyventojų išlaidos būstui nesikeitė. 
Sąskaitas už būsto šildymą butų savininkams išrašo ne šilumos energijos tiekėjas, o namą 
administruojanti įmonė. 

Seminaro dalyviai taip pat lankėsi Čekijoje Olomoucuose ir Brno bei Slovakijoje Bratislavos 
mieste, kuriuose įvyko susitikimai su valstybės institucijų, daugiabučių namų bendrijų ir kitų 
daugiabučių namų renovacija besirūpinančių organizacijų atstovais. 

Buvo pateikta informacija, kad Čekijoje ir Slovakijoje renovuota apie 80 proc. butų. Tam 
tikslui yra sukurta speciali institucija renovacijai. Renovuojamo namo dokumentacijos paruošimas 
užtrunka apie 1 savaitę. Daugiabučio namo renovacija vienam butui kainuoja nuo 8000 iki 12000 
eurų arba apie 150 eurų vienam kvadratiniam metrui buto ploto. Renovuotuose namuose mokesčiai 
už buto šildymą sumažėja 40-60 proc. Abiejose valstybėse renovacijos programų dalyviams 
suteikiamos garantijos - įvykdžius renovaciją paskolų palūkanų normos sumažinamos nuo 6 proc. 
iki 2,5-4 proc. Yra nustatyta, kad daugiabučiame name atskiras butas negali atsijungti nuo vieningos 
namo šildymo sistemos. 
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A. JANUKONIS: TERMINALO MOKESTIS PRASILENKIA SU EUROPOS SĄJUNGOS 
TEISE 

 
Prievartinis įpareigojimas pirkti iš suskystintųjų gamtinių dujų terminalo dujas 

prieštarauja laisvosios rinkos principams ir pažeidžia konkurencijos sąlygas. Šią temą šiandien 
plėtoja „Lietuvos žinios“.  

Ekspertai pabrėžia, kad terminalo sąnaudų kompensavimo mechanizmas atitinka Europos 
Sąjungos teisės draudžiamą valstybės pagalbą atskiroms įmonėms ir iškreipia sąžiningos 
konkurencijos principus. Faktą, kad konkurencija gali būti iškreipta, pabrėžia ir Konkurencijos 
taryba. 

Norėčiau papildyti, kad vadinamąjį SGD terminalo mokestį privalės mokėti ne tik visi 
gamtinių dujų vartotojai, bet tuo pačiu – ir galutiniai šilumos vartotojai. Įsigaliojus terminalo 
mokesčiui, visuose miestuose, kuriuose daugiabučiai šildomi naudojant gamtines dujas, šilumos 
kaina kils. Sprendimas užkrauti terminalo išlaikymą ant dujų ir šilumos vartotojų pečių dar kartą 
primena, kad planuojamas terminalas yra ekonomiškai nepagrįstas statinys. Akivaizdu, kad jeigu 
terminalas būtų racionalus projektas, jis sugebėtų išsilaikyti pats. 

Šilumos tiekėjai kiekviena pasitaikiusia proga pabrėžia, kad tiek terminalas, tiek gamtinių 
dujų vartojimo plėtra šilumos ūkiui iš principo yra nereikalinga. Lietuvoje pakanka beveik tris 
kartus už dujas pigesnio biokuro resursų, kurio pakaktų apšildyti visą šalį. 
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A. JANUKONIS: ATSINAUJINANTYS IŠTEKLIAI ŠILUMĄ PIGINA, O ELEKTRĄ – 
NEBŪTINAI 
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Atsinaujinantys energijos ištekliai – dalykas geras, tačiau per brangus naudoti 
energetikoje. Ši viešojoje erdvėje girdėta mintis neatspindi realios situacijos Lietuvos ūkyje.  

Kalbant apie atsinaujinančių išteklių taikymu grįstą energetikos ateitį nereikėtų viename 
katile suplakti ir šilumos, ir elektros ūkio. Tai – skirtingi sektoriai, kurie veikia skirtingais 
principais. Iš tikrųjų, atsinaujinantys ištekliai, įdarbinti elektros gamyboje, nebūtinai lemia žemesnę 
elektros kainą. Visai kita formulė veikia šilumos ūkyje – čia biokuras leidžia reikšmingai sumažinti 
galutinį šilumos tarifą. 

Šiuo metu ekologiškas ir lietuviškas kuras kainuoja beveik 3 kartus pigiau už importuojamas 
gamtines dujas. Dujos šilumos tiekimo įmonėms rugsėjo mėnesį kainavo 1948 Lt/tne su 
transportavimo mokesčiu, biokuras – 670 Lt/tne. Kuro kainos tiesiogiai veikia šilumos tarifus – jie 
trečdaliu mažesni tuose miestuose, kurie atsisakė dujų ir plačiai vartoja vietinį kurą. Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, čia gyventojai šildymo sezono 
metu už šilumą vidutiniškai mokės 21 ct/kWh. Tiek šiluma kainuos Molėtų, Tauragės, Radviliškio, 
Utenos, Širvintų, Raseinių, Ignalinos, Varėnos, Šilalės, Birštono, Mažeikių, Kretingos, Lazdijų, 
Švenčionių, Kelmės, Šilutės ir Plungės gyventojams. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos 
gamyboje išlieka importinės gamtinės dujos, ateinantį šildymo sezoną šilumos kaina vidutiniškai 
sudarys apie 31 ct/kWh. Tarp šių miestų – Prienai, Joniškis, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, 
Šalčininkai, Kaunas, Šiauliai, Vilnius, Jonava, Klaipėda, Alytus. 

Kita tema, reikalaujanti diskusijos – neproporcingai didelis valstybės dėmesys elektros ir 
gamtinių dujų ūkiams, lyginant su šilumos sektoriumi. Valstybė privalo koncentruotis į socialiai 
skaudžiausias problemas. Statistika rodo, kad gyventojų išlaidos šilumai sudaro didžiausią dalį, 
lyginant su lėšomis, kurios skiriamos padengti sąskaitoms už elektrą ar dujas. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, pernai 
gyventojai būsto šildymui išleido apie 2,5 mlrd. litų. Buitinių vartotojų išlaidos elektrai sudarė apie 
1,155 mlrd. litų, dujoms – 360 mln. litų. 2011 metais gyventojai suvartojo 28 proc. visos Lietuvoje 
suvartojamos elektros. Buitiniai vartotojai suvartojo vos 5 proc. visų gamtinių dujų. Šilumos 
sektoriuje net 72,4 proc. visos pagaminamos šilumos yra skirta gyventojams. 

Akivaizdu, kad būtent šilumos ūkis yra sritis, į kurią investuojant, gyventojai pajustų 
tiesioginę naudą. Deja, šiandien didieji, milijardiniai, Lietuvos energetikos projektai – atominė 
elektrinė ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas – nėra skirti opiai šilumos kainų 
problemai spręsti. 

Tiesa, SGD terminalo projektą atsakingi pareigūnai bando pateikti kaip šilumos ūkiui skirtą 
infrastruktūrą. Deja, nors terminalas dar nepastatytas, jau šiandien aišku, kad šio objekto statybų 
kaštai bus užkrauti ant gyventojų pečių. Vadinamąjį SGD terminalo mokestį mokės visi gamtinių 
dujų vartotojai, bet tuo pačiu – ir galutiniai šilumos vartotojai. Įsigaliojus terminalo mokesčiui, 
visuose miestuose, kuriuose daugiabučiai šildomi naudojant gamtines dujas, šilumos kaina kils. 

Iš tiesų terminalas yra skirtas Lietuvą ilgiems metams paversti ištikima importinių gamtinių 
dujų vartotoja. Valstybė taps dar labiau priklausoma nuo importuojamo kuro, kurio kainai negali 
daryti jokios įtakos. Investicijos į terminalą, gamtinių dujų vartojimo plėtrą, yra neracionalios, 
žinant šio kuro kainą ir kilmę. Maža to, importuojamos ir brangios dujos šilumos ūkiui iš principo 
yra nereikalingos. Lietuvoje pakanka pigaus biokuro resursų, kurio užtenka visu 100 procentų 
apšildyti šalį. 

Jeigu valstybė rūpintųsi žmonių gerove, kaip deklaruoja daranti, egzistuotų šilumos ūkiui 
skirtas strateginis planas. Jis numatytų investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, kuri 
ateityje leistų už šilumą mokėti mažiau. 
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A. JANUKONIS: NAUJOJI VALDŽIA TURĖS PROGĄ ĮVERTINTI IR TERMINALO NAUDĄ 
 

Konservatorių valdžios desperatiškai pirmyn stumtas atominės jėgainės projektas 
nuleistas ant žemės – didžioji dalis referendume dalyvavusių Lietuvos piliečių pasisakė prieš 
naująją atominę. 

Naujajai valdžiai teks iš naujo įvertinti ne tik atominės elektrinės būtinybę. Energetinis 
klausimas numeris du – suskystintųjų gamtinių dujų terminalo nauda Lietuvai. Yra vilties, kad 
naujoji valdžia nestos į senas vėžes, vadovausis ne prietarais, o argumentais ir skaičiais – ryšis 
valstybę vesti ne pseudo, o tikruoju energetinės nepriklausomybės keliu. 

Apmaudu, kad žmonės neturėjo galimybės išreikšti savo pozicijos, ar šilumos ūkyje 
importinių dujų vartojimas turėtų būti keičiamas beveik tris kartus pigesniu lietuvišku biokuru. 
Papildyti referendumą šiuo klausimu ir išgirsti tautos nuomonę siūlė Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija. Konservatorių valdžia valstybės vairą suko brangių gamtinių dujų keliu, nors gyventojų 
apklausos rodo, kad žmonės pasisako už biokuro vartojimo plėtrą šilumos ūkyje. 

Grandioziniai energetiniai projektai toli gražu ne visuomet reiškia naudą galutiniam 
vartotojui. Geriausiai šiuos žodžius atspindi SGD terminalas. Dar nepradėtas statyti, tačiau jau 
dabar aišku, kad statybų kaštai bus užkrauti ant šilumos vartotojų pečių. Vadinamąjį SGD terminalo 
mokestį mokės visi dujų, bet tuo pačiu – ir šilumos, vartotojai. Įsigaliojus terminalo mokesčiui, 
visuose miestuose, kuriuose daugiabučiai šildomi naudojant gamtines dujas, šilumos kaina kils. 

Energetiniai projektai negali būti savitiksliai. Neracionalus ir ekonomiškai nepagrįstas SGD 
terminalas neužtikrins mažesnių šilumos kainų, todėl Lietuvai yra nereikalingas. Šilumos ūkiui visu 
100 proc. pakaktų vietinio kuro, o jei verslo subjektams reikės terminalo, tegul stato savo lėšomis. 
Už energetiką atsakingi pareigūnai privalo imtis veiksmų, kurie leistų žiemą už šilumą mokėti 
mažiau. Tai – pagrindinis gyventojų galvos skausmas, todėl turėtų būti ir prioritetas valstybės 
mastu. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, miestuose, 
kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje išlieka importinės gamtinės dujos, ateinantį šildymo 
sezoną šilumos kaina vidutiniškai sudarys apie 31 ct/kWh. Trečdaliu mažiau, 21 ct/kWh, šiluma 
kainuos miestuose, kurie atsisakė dujų ir plačiai vartoja vietinį kurą. Vidutinė Lietuvos šeima, 
gyvenantis tipiniame sename, sovietinės statybos, daugiabutyje 60 kv. metrų ploto bute šilumai per 
šildymo sezoną išleis maždaug 1000 litų mažiau žaliuosiuose miestuose, kurie vartoja biokurą. Savo 
vietinio kuro vartojimo plėtra, gamtinių dujų atsisakymas yra žingsniai, kuriais ateitume į realią 
energetinę nepriklausomybę. Ji kainuoja trečdaliu pigiau nei SGD terminalo statybos, kurios dar 
labiau pririštų šalį prie brangių importuojamų dujų – apie 2 mlrd. litų. 
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A. JANUKONIS: KAIMYNŲ STATOMI IR PLANUOJAMI SGD TERMINALAI – 
RACIONALŪS 

 
Kaimyninių šalių pavyzdžiai rodo, kad suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas gali 

būti racionalus, finansinės naštos ant vartotojų nekraunantis ir ES fondų remiamas objektas.  
Štai Lenkijos valdantieji pasistengė, kad SGD terminalas, statomas Svinouiscio uoste netoli 

Ščecino, gautų ES paramą, kuri sudaro net 44 procentus viso projekto vertės. 
Skirtingai nei Lietuvoje, lenkai terminalo investicijų ir statybos sąnaudų į būsimą dujų 

perdavimo kainą lenkai įtraukti nė neplanuoja, juolab – apmokestinti dujų ir šilumos vartotojus 
terminalui dar nepradėjus veiklos. Kitais žodžiais tariant, Lenkijoje kylantis terminalas – tipiškas 
komercinis objektas, kuris yra racionalus ir optimalus tokio dydžio valstybei. Skirtingai nei mūsų 
šalyje, kaimynų terminalas nei įkalins valstybės gamtinių dujų gniaužtuose, nei sustabdys šilumos 
kainas mažinančių vietinio biokuro projektų įgyvendinimą šilumos ūkyje. Nenuostabu, kad lenkai 
negali patikėti, jog Lietuvos vartotojų laukia prievolė pirkti 25 proc. dujų iš terminalo. „Manau, 
būtų neįmanoma bet kuriai bendrovei Lenkijoje pasakyti, kad ji pirktų dujas iš terminalo 
Svinouiscyje. Dujas pirkti iš terminalo paprasčiausiai apsimokės“, – tokia „Gazieta Wyborcza“ 
žurnalisto citata skamba „Lietuvos žinių“ straipsnyje. 

Kitas racionalaus SGD terminalo projekto pavyzdys – rengiamas Estijoje. Estai net 
nesvarsto galimybės terminalą statyti vieni, siekia pritraukti Suomiją ir gauti regioninio objekto 
statyboms ES paramą. Jeigu Lietuvai taip rūpi prieiga prie dar vienos importuojamos kuro rūšies, 
kelias prisidėti prie Estijos projekto – atviras. 

Faktas, kad Lietuvos ketinamo statyti terminalo neremia niekas Europoje, dar kartą 
prikišamai parodo, kad šis projektas yra neracionalus. 

Dar kartą noriu konstatuoti: Lietuva pati viena, be ES paramos, ketina statyti per didelį 
terminalą, kurio brangus produktas pagrindiniam vartotojui, šilumos ūkiui, yra nereikalingas. 
Turime apsčiai biokuro, kuris yra beveik 3 kartus pigesnis ir gali visu 100 procentų pakeisti dujas 
šilumos gamyboje. 

Daugiau nei absurdiškai skamba ir faktas, kad šilumos vartotojai patys finansuos (per naują 
taip vadinamą terminalo mokestį) didesnį Lietuvos pririšimą prie brangių gamtinių dujų, kurios 
neleis mažinti šilumos kainų. 

 

*** 
 

LENKŲ DŲJŲ TERMINALUI - ES MILIJARDAS 
Autorius:Arvydas JOCKUS; LŽ; Spalio 15 D. 2012 

 
Lenkai didžiuojasi, kad sutelktomis valstybės institucijų ir privačių kompanijų pastangomis 

sugebėjo statomam suskystintų gamtinių dujų terminalui išsiderėti maždaug milijardo zlotų 
negrąžintiną Europos Sąjungos (ES) paramą. Didžiausia iki šiol ES investicija į Lenkijos dujų ūkį 
padės gerokai sumažinti jūra atgabentų suskystintų gamtinių dujų kainą vartotojams. 

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas statomas Svinouiscio uoste netoli Ščecino, 
Lenkijos Baltijos pakrantės vakarinėje dalyje. Čia jau pusantrų metų pluša statybininkai, o lenkai 
jau dabar rengiasi eksploatuoti būsimą sudėtingą įrenginį. Šių metų rugsėjo pabaigoje statybininkai 
sėkmingai įgyvendino nelengvą inžinerinį sprendimą -uždengė dviejų dujų saugyklų - rezervuarų 
stogus, kiekvienas jų svėrė apie 600 tonų. Tuo metu Ščecino jūrų universitetą bei Krokuvos mokslų 
ir technologijos universitetą šiemet baigė pirmoji energetikos specialistų laida. 36 studentai pagal 
specialią studijų programą rengėsi dirbti suskystintų dujų ūkyje. Tai tik pirmieji profesionalai, kurie 
Lenkijos aukštosiose mokyklose bus parengti dirbti SGD terminale. Šio atidarymas planuojamas ne 
vėliau kaip 2014 metų birželio 30 dieną. 

ES lėšos iš kelių šaltinių 
Lenkija SGD terminalui išsiderėjo solidžią ES paramą. Negrąžintina ES dotacija sieks 975 

mln. litų, arba beveik 44 proc. terminalo kainos. Likusią investicijų dalį sudarys Europos bankų 
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kreditai (apie 764 mln. litų) ir projektą įgyvendinančios bendrovės nuosavos lėšos. SGD terminalą 
lenkai planuoja pastatyti už beveik 2,3 mlrd. litų. 

Kaip LŽ informavo terminalo projektą įgyvendinančios bendrovės "Polskie LNG S.A." 
viešųjų ryšių ir komunikacijos vyriausioji specialistė Aleksandra Jampolska, SGD terminalas 
Svinouiscyje finansuojamas iš kelių ES šaltinių. SGD saugyklų - rezervuarų statybai 55 mln. eurų 
(190 mln. litų) jau skirta iš Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti. Kitai terminalo 
infrastruktūrai 456 mln. zlotų (387 mln. litų) plaukia iš Europos regioninės plėtros fondo. "Taip pat 
reikėtų turėti omeny, jog Lenkija gavo Europos Komisijos (EK) patvirtinimą, kad ES parama SGD 
terminalo projektui gali siekti 926 mln. zlotų (785 mln. litų - red.), tokia suma jam rezervuota ES 
fonduose. Taigi, jau gauta parama galėtų išaugti beveik dvigubai", - LŽ teigė A.Jampolska ir 
pridūrė, jog visos ES lėšos teikiamos negrąžintinai. 

Beveik milijardo zlotų paramą lenkų SGD terminalui EK patvirtino praėjusių metų spalio 
mėnesį. "SGD terminalo statyba - itin inovatyvus projektas ir tobulas pavyzdys, kaip turėtų būti 
kooperuojamos privataus kapitalo ir ES paramos lėšos. Tai taip pat nuoroda, kad tokią didžiulę ES 
fondų paramą gali gauti tik labai geri projektai", - teigė Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 
valstybės sekretorius Adamas Zdzieblo. EK ta proga pažymėjo, kad ES fondų lėšos padės sumažinti 
Lenkijos SGD terminalo statybų kainą, tai savo ruožtu leis taikyti mažesnį išdujinimo paslaugos 
tarifą, taigi ir pigiau parduoti jūra importuojamas dujas. Priimdama sprendimą skirti ES paramą 
lenkų projektui EK skelbė, jog SGD terminalo statyba kartu su Svinouiscio- Ščecino dujotakiu ir 
dujų paskirstymo mazgu Goleniuve bei planuojamais ateityje nutiesti dujų vamzdžiais Lenkija-
Čekija ir Lenkija-Vokietija leis padidinti Europos dujų tinklo galimybes bei transportuoti dujas į 
kitas ES šalis. Tai savo ruožtu padės integruoti regionines, ypač Vidurio ir Rytų Europos, dujų 
rinkas į ES. 

Pigūs bankų kreditai 
Be ES paramos, SGD terminalas Lenkijoje finansuojamas iš "Polskie LNG" nuosavų lėšų ir 

kreditų, kuriuos projektui teikia Europos investicijų bankas (EIB) bei Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas (ERPB). 

Didžiausio Lenkijos dienraščio "Gazeta Wyborcza" žurnalistas Andrzejus Kublikas LŽ 
teigė, jog "Gaz-System", terminalą statančios "Polskie LNG" savininkė, jau pasiskolino 600 mln. 
zlotų (509 mln. litų) iš EIB ir planuoja gauti kitą kreditą iš ERPB. Skelbiama, kad šis bankas 12-ai 
metų paskolins 300 mln. zlotų (255 mln. litų). "Paskola iš EIB turėtų būti panaudota iki 2014 metų 
pabaigos ir grąžinta per 20 metų. Paskolos palūkanų normos viešai neskelbiamos. Tačiau visi žino, 
kad EIB paskolos yra pigiausios finansų rinkoje", - LŽ teigė lenkų žurnalistas. 

Pasak jo, "Gaz-System" iš pradžių planavo savo lėšomis finansuoti apie 30 proc. terminalo 
statybos sąnaudų, o likusią dalį skolintis. "Dabar aiškėja, kad greičiausiai maždaug pusę investicijų 
sudarys ES negrąžintina parama, o likusią - ES bankų kreditai ir nuosavos "Gaz-System" lėšos", - 
LŽ pasakojo "Gazeta Wyborcza" žurnalistas. Terminalo kaina per kelerius metus sumažėjo nuo 2,9 
iki 2,7 mlrd. zlotų. To, pasak A.Kubliko, pavyko pasiekti investuotojams atsisakius kai kurių 
brangių, bet šaltam Lenkijos klimatui nelabai tinkančių technologijų. 

Terminalo projektą įgyvendinanti bendrovė "Polskie LNG S.A." yra antrinė Lenkijos dujų 
perdavimo sistemos operatorės, valstybės kontroliuojamos bendrovės "Gaz-System S.A." įmonė. 
Tačiau SGD terminalo investicijų ir statybos sąnaudų į būsimą dujų perdavimo kainą lenkai įtraukti 
nė neplanuoja, juolab - apmokestinti dujų vartotojus terminalui dar nepradėjus veiklos. Tokį modelį 
SGD terminalui finansuoti pasirinko Lietuva. 

"Kai terminalas pradės veikti 2014 metų birželio pabaigoje, dalis jo statybos kainos bus 
įtraukta į SGD išdujinimo tarifą. "Gaz-System S.A." neturi teisės įtraukti terminalo statybų sąnaudų 
į dujų perdavimo kainą", - LŽ tvirtino "Polskie LNG" viešųjų ryšių ir komunikacijos vyriausioji 
specialistė A.Jampolska. Jai atitarė ir A.Kulbikas. "Šiuo metu niekas nekalba apie galimą dujų 
perdavimo kainos priedą, skirtą terminalui finansuoti. Žinoma, kai terminalas pradės veikti, 
investuotojai turės grąžinti kreditus, tačiau bet koks tarifų padidėjimas būtų labai ribotas", - LŽ 
teigė jis. 
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"Gazeta Wyborcza" žurnalistas gerokai nustebo išgirdęs lietuvių kolegos klausimą, ar 
neplanuojama Lenkijos dujų tiekimo įmonių įpareigoti iš Svinouiscio terminalo pirkti tam tikrą dujų 
kiekį (Lietuvoje bet kuris dujų vartotojas privalės iš Klaipėdos terminalo pirkti 25 proc. gamtinių 
dujų per metus). "Manau, būtų neįmanoma bet kuriai bendrovei Lenkijoje pasakyti, kad ji pirktų 
dujas iš terminalo Svinouiscyje. Tačiau yra nemažai bendrovių, kurios pačios suinteresuotos pirkti 
dujas iš šio terminalo. Dabar suskystintos gamtinės dujos rinkoje yra pigesnės už rusiškas dujas. 
Anot rusų naujienų agentūrų "Interfax" ir "Vedomosti", Lenkija šiuo metu už Rusijos dujas moka 
brangiausiai visoje ES. Dabar ši kaina siekia 550 JAV dolerių už 1 tūkst. kub. m dujų. Taigi dujas iš 
terminalo pirkti paprasčiausiai apsimokės", - spėjo A.Kublikas.    

Stato tarptautinis konsorciumas 
Svinouiscio terminalą stato Italijos kompanijos "Saipem S.p.A" vadovaujamas 

koncorciumas iš šešių Lenkijos ir užsienio valstybių bendrovių: "Saipem S.A." (Prancūzija), 
"Techint Compagnia Technica Internazionale S.p.A." (Italija), "Snamprogetti Canada Inc." 
(Kanada), "PBG SA" ir "PBG Export Sp. z o.o." (Lenkija). Sutartyje tarp šio konsorciumo ir 
terminalo projektą įgyvendinančios "Polskie LNG" numatyta, kad jeigu viena iš šių kompanijų 
susidurtų su finansinėmis problemomis ar bankrutuotų, kitos konsorciumo narės kartu užbaigs 
projektą. SGD terminalas statomas kairiajame Svinos upės krante, kuris jau prieš daugelį metų buvo 
numatytas uosto plėtrai. Jį sudarys vamzdynas su suskystintų dujų iškrovimo iš laivų įranga, dvi 
160 tūkst. kub. m suskystintų gamtinių dujų saugyklos ir išdujinimo įranga. 

Išsivaduos nuo priklausomybės 
Lenkijos Vyriausybė terminalo statybą vertina kaip strateginį šalies energetinio saugumo 

projektą. Terminalas leis Lenkijai apsirūpinti 5 mlrd. kub. m dujų per metus, tai beveik trečdalis 
šalies metinio poreikio. Esant būtinybei, terminalo pajėgumą bus galima išplėsti iki 7,5 mlrd. kub. 
metrų. Iš viso Lenkija per metus suvartoja apie 14 mlrd. kub. m dujų. Šiuo metu Lenkija priversta 
įsivežti apie 70 proc. suvartojamų gamtinių dujų. 96 proc. gamtinių dujų šalies įmonės perka pagal 
ilgalaikes sutartis, kuriose įtvirtinta formulė, pagal kurią dujų kaina skaičiuojama atsižvelgiant į 
žalios naftos ir naftos produktų pasaulines kainas. Lenkai džiūgauja, kad naujasis SGD terminalas 
radikaliai pakeis esamą padėtį. Manoma, kad potencialūs SGD tiekėjai bus Šiaurės Afrikos ir 
Skandinavijos šalys. "SGD terminalas, kylantis Svinouiscyje, suteiks galimybę atsivežti gamtinių 
dujų iš bet kurios pasaulio vietos. Tokiu būdu Lenkija taps nauja žaidėja pasaulio suskystintų 
gamtinių dujų rinkoje", - sakė "Polskie LNG" generalinis direktorius Rafalas Wardzinskis. 

Svinouiscio SGD terminalas 
Kaina - 2,275 mlrd. litų, iš jų - 975 mln. litų ES parama, 764 mln. litų ES bankų kreditai. 
 Pajėgumas - 5 mlrd. kub. m dujų per metus.  
Statybos pradžia - 2011 metų kovas. 
 Statybos pabaiga - 2014 metų birželis. 
  
Šaltinis: "Polskie LNG", LŽ 
 

*** 
 

Į SGD TERMINALĄ ESTAI PASITELKĖ SUOMIUS 
Autorius:Arvydas JOCKUS; LŽ; Spalio 17 D. 2012 

 
Estija pasiryžusi įrodyti, kad ji labiau už Latviją ir Lietuvą tinkama statyti bendrą Baltijos 

šalių suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą ir gauti jam numatomą Europos Sąjungos (ES) 
finansinę paramą. Baltijos šalims besivaržant, kuri jų yra geriausia pretendentė statyti regioninį 
SGD terminalą ir jam panaudoti ES lėšas, Estija jau užsitikrino Suomijos dujų perdavimo sistemos 
operatorės ir gamtinių dujų tiekėjos "Gasum" paramą. 

"Gasum" generalinis direktorius Anteras Jannesas rugsėjo pabaigoje tikino, kad kompanija 
būtų suinteresuota dalyvauti projekte, jeigu SGD terminalas būtų statomas šalia Suomijos įlankos. 
Pagrindinis Estijos dienraštis "Eesti Paevaleht" teigia, jog tokia suomių išlyga eliminuoja iš 
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potencialių pretendentų sąrašo Latviją ir Lietuvą. Suomių kompanijos projekto vadovas Seppo 
Nurminenas pareiškė, kad "Balticconnector" dujotakio (80 km ilgio vamzdis) tarp Suomijos ir 
Estijos projektas, kurį šiuo metu įgyvendina Estijos dujų importuotoja "Eesti Gaas" ir "Gasum", 
turėtų būti esminė būsimo SGD terminalo projekto dalis ir baigta iki terminalo veiklos pradžios, 
maždaug 2015-2017 metais. 

Suomių nuomone, SGD terminalo kaina Estijoje siektų 450-650 mln. eurų, o dujotakis 
papildomai pareikalautų dar 120 mln. eurų investicijų. Anot "Postimees Online", Estijos 
ekonomikos ir ryšių ministras Juhanas Partsas rugsėjo pabaigoje šalies parlamente dėstė, kad SGD 
terminalas Estijoje kainuotų apie 375 mln. eurų. Be to, nemažų investicijų pareikalautų 
infrastruktūros plėtra. Pavyzdžiui, dujų jungtis tarp Estijos ir Latvijos atsieitų apie 37 mln. eurų. 
Žinių portalas cituoja J.Partso pastabą, kad regioninio SGD terminalo statybos galimybės tiriamos ir 
Latvijoje bei Lietuvoje, bet jis esą nė su viena iš jų nėra susipažinęs. 

Statytų Mūgos uoste 
Estijos žiniasklaida pranešė, jog Danijos konsultacijų kompanija "Ramboll Oil & Gas A/S" 

jau parengė Talino SGD terminalo projekto, kuris būtų plėtojamas Mūgos uoste, studiją. Joje 
teigiama, kad investicijos Talino terminale siektų maždaug trečdalį mažiau nei panašaus dydžio 
projekto bet kurioje kitoje vietoje. Tyrimą užsakė būsimo terminalo plėtotojai: Estijos elektros 
energijos perdavimo tinklų operatorė "Elering", Talino uostas ir nepriklausoma SGD terminalų 
operatorė "Vopak LNG". Pastaroji Nyderlandų kompanija taptų būsimo terminalo strategine 
partnere. "Vopak LNG" jau dabar valdo SGD terminalus Roterdame (Nyderlanduose) ir Altamyroje 
(Meksikoje). 

Plėtotojai pasirinko terminalui rytinę Mūgos uosto dalį, kad galėtų naudotis esama 
infrastruktūra. Anot studijos, terminalo kaina siektų 221 mln. eurų, o dar 10 mln. eurų investicijų 
prireiktų jam sujungti su Estijos dujotiekiu. Projekto įgyvendinimas truktų ketverius metus, iš jų 
dvejus - paties terminalo statyba. "Elering" generalinis direktorius Taavis Veskimagis tikina, kad 
regioninis SGD terminalas Taline teikia aibę pranašumų, palyginti su kitomis potencialiomis 
vietomis, nes geriausiai tiktų jungtinei Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkai, o ypač ateityje 
nutiesus Estiją ir Suomiją sujungsiantį dujotakį "Balticconnector". 

Skaičiuojama, kad trečdalį estų SGD terminalo statybos finansuotų Europos Sąjunga, taip 
esą būtų užtikrintas projekto finansavimo stabilumas, o dujų vartotojams nebūtų užkrauta terminalo 
statybos našta. 

Rekomendavo Estiją 
Anksčiau skelbta, kad Europos Komisijos pasamdyta konsultacijų kompanija "Booz & 

Company" dar labiau pakurstė Estijos ambicijas statyti SGD terminalą savo teritorijoje. Konsultantų 
nuomone, terminalas Estijoje galėtų atsirasti tuo atveju, jeigu prie projekto prisidėtų Suomija. O 
dujų jungtis tarp Estijos ir Suomijos šiauriausiai Baltijos valstybei esą teikia pranašumą prieš dvi 
kaimynes pietuose. Jeigu Suomija atsisakytų prisidėti prie estiško projekto, tuomet, ekspertų 
nuomone, tinkamiausia regioninio SGD terminalo vieta būtų pripažinta Latvija. 

"Suomija viena per metus suvartoja tiek gamtinių dujų, kiek Estija, Latvija ir Lietuva kartu 
sudėtos. Jeigu norime, kad terminalas ekonomiškai pasiteisintų, būtina išplėsti dujų rinką, o 
Suomijos įtraukimas į projektą, konsultantų nuomone, tiesiog būtinas", - teigė Estijos ekonomikos ir 
komunikacijų ministerijos vicekancleris Ando Leppimanas. 

Estija svarsto, kad būsimas SGD terminalas galėtų būti statomas vienoje iš trijų vietų - 
Paldiskio, Mūgos ar Silamejės įlankose. Prieš kelias savaites A.Leppimanas teigė, kad Paldiskio 
uoste SGD terminalą norėtų statyti norvegų kompanijos "Alexela Energia" valdoma bendrovė "Balti 
Gaas", Mūgos uoste - "Elering" ir Talino uostas, o kompanija "Silgaas" - Silamejės įlankoje. "Visos 
šios kompanijos šiuo metu plėtoja savo projektus ir rengia reikiamus dokumentus", - teigė 
A.Leppimanas. 

Latvija mano, kad regioninis terminalas turėtų būti statomas Rygoje: ir dėl patogios 
geografinės padėties, ir dėl uosto galimybių, ir dėl Inčukalno požeminės dujų saugyklos. 

Tyrimų rezultatus ir išvadas dėl būsimo terminalo metų pabaigoje ketina paskelbti ir 
Europos Komisija. 
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Savo reikmėms SGD terminalą statanti Lietuva nepretenduoja į regioninį projektą ir jam 
numatytą ES paramą. Terminalas Klaipėdos uosto pietinėje dalyje turėtų būti baigtas 2014 metų 
pabaigoje. 

Pernai rudenį Latvijai, Lietuvai ir Estijai nepavyko pasiekti galutinio susitarimo dėl 
regioninio SGD terminalo statybos Latvijoje, todėl Europos Komisija atlieka nepriklausomą tyrimą, 
kad nustatytų tinkamiausią vietą. 

Skaičiai 
Šiuo metu visos Estijoje parduodamos gamtinės dujos perkamos ir iš Rusijos valstybės 

valdomos dujų milžinės "Gazprom". Šias dujas importuoja bendrovė "Eesti Gaas", didžiąją dalį - 37 
proc. - jos akcijų valdo "Gazprom". Dujų tiekimo į Estiją sutartis su "Gazprom" baigs galioti 2015 
metais. 
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A. JANUKONIS. IŠKILUS SGD TERMINALUI, BIOKURUI VIETOS NELIKS 
 

Seimo rinkimuose besivaržančios partijos žada kreipti lėšas biokuro vartojimo plėtrai. Tuo 
pat metu valstybiniu lygiu planuojama, kad iš būsimo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo 
vartotojai turės nupirkti visas dujas. Tai reiškia, kad vietos biokurui neliks.  

Po pirmojo rinkimų turo pirmaujančios Darbo partijos planas: „Sumažinsime šilumos 
kainas, skirdami Europos sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas biokuro katilinių statybai. Tokiu 
būdu per metus sumažinsime išlaidas dujų pirkimui 1 mlrd. litų“. 

Socialdemokratai žada „paskelbti už gamtines dujas pigesnio biokuro plėtrą nacionaliniu 
Lietuvos energetikos prioritetu, nes tai yra vidinis Lietuvos resursas ne mažiau kaip 20 tūkst. darbo 
vietų kūrimui, apsirūpinimo energetiniais ištekliais įvairovės didinimas, kapitalo išvežimo iš 
Lietuvos stabdymas.“ 

Tuo pat metu SGD terminalo projektą įgyvendinanti „Klaipėdos nafta“ planuoja, kad 
gyventojai ir įmonės turės sunešti terminalui 200 mln. litų. Tiek ketinama surinkti iš papildomos 
dujų tarifo dedamosios dalies. Iš jų – 113,798 mln. litų vien per 2013 metus. Tam jau pritarė 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Žiniasklaidoje skaičiuojama, kad dėl to kitąmet 
buitiniams vartotojams gamtinių dujų kubinio metro kaina turėtų išaugti 3 centais. Kai terminalas 
jau veiks, dujų vartotojai už jį mokės apie 7 centus už kubinį metrą dujų. „Jei mums pavyks pirkti 
bent 5 proc. pigesnes dujas, visa terminalo kaina bus padengta. Aišku, jeigu visos per terminalą 
tiekiamos dujos bus nupirktos“, – žiniasklaidai teigė „Klaipėdos naftos“ vadovas Rokas Masiulis. 

Ši citata reiškia, kad vartotojai neturės jokio pasirinkimo: jiems teks nupirkti visas jūra 
atkeliaujančias dujas. Per terminalą galutinai pririšus šilumos ūkį prie importinių dujų, vietos 
biokuro plėtrai neliks. Biokuras mažintų gamtinių dujų dalį, o tai tiesiogiai kenktų terminalo 
veiklai. 

Įdomu ir tai, kad tuo metu, kuomet kalbama apie 5 proc. pigesnes dujas, biokuro kaina yra 
net 290 procentų mažesnė. Ir taip, vietinio kuro nei importuoti, nei per jėgą grūsti vartotojams 
nereikia. Taigi, energetika ir toliau lieka įdarbinta politinių technologijų įrankiu – skambios politikų 
kalbos eilinį kartą išlieka tiesiog kalbomis, neturinčiomis nieko bendro su realybe. Kol terminalo 
statybos prilyginamos patriotizmui, tol vartotojams naudos iš šio projekto nebus. Tai – politizuotas 
klausimas, kurį būtina kuo skubiau paversti ekonominiu. 

Šalyje prasidėjęs brangiausias visų laikų šildymo sezonas dar kartą primena, kad šilumos 
kainų politikų kalbomis ir pseudo veikla sumažinti neįmanoma. Praktika rodo, kad šiluma pigiausia 
žaliuosiuose miestuose, plačiai vartojančiuose vietinį kurą. Čia šiluma kainuoja 21 ct/kWh, dujas 
vartojančiuose miestuose – 31 ct/kWh. 

Siekiant plėsti beveik triskart už dujas pigesnio biokuro vartojimą, būtina skubiai stabdyti 
Lietuvos ūkiui kenksmingo ir neracionalaus terminalo statybas, kurios neišspręs brangių energijos 
resursų problemos. Nėra nė vienos priežasties importuoti brangų svetimą kurą, kuomet šalis turi 
visas galimybes jį pakeisti pigesniu vietiniu kuru. Toks sprendimas – ne tik pigesnis, bet ir leistų 
radikaliai sumažinti gyventojų išlaidas šildymui. 
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A. JANUKONIS. 1,3 MILIJARDO ELEKTRĖNUOSE NEIŠSPRĘS NĖ VIENOS 
ENERGETINĖS PROBLEMOS 

 
Žiniasklaidoje skelbiama, kad naujojo bloko atidarymo iškilmėse elektrinėje Elektrėnuose 

dalyvavęs premjeras Andrius Kubilius pasidžiaugė, kad milžiniška investicija subrandino 
pažangų energetinį vaisių. Deja tenka išsklaidyti euforiją – pagrindo džiaugtis nėra. Faktas: 1,3 
milijardo litų investuota į objektą, kuris neišsprendė nei elektros, nei šilumos kainų problemos. 
Tai dideli pinigai, kurie leistų išspręsti dideles, pačias svarbiausias energetikos problemas. 
Vietoje to – investicija į rezervinį bloką, kuris stovės be darbo. Faktą, kad naujasis blokas 
neleidžia tikėtis palankesnės elektros kainos vartotojams patvirtino ir „Lietuvos energija” 
generalinis direktorius Dalius Misiūnas. 

Nenuostabu. Elektrėnų elektrinė yra skirta deginti gamtines dujas, o jos – ne tik brangios, 
bet ir importuojamos. Todėl šiandien labiau apsimoka elektros Lietuvoje negaminti, bet ją pirkti iš 
Rusijos, o nutiesus jungtis su Švedija – iš Skandinavijos. 

Naujasis elektrinės blokas yra besitęsiančios energetinių klaidų grandinės pasekmė. 
Kiekviena nauja konservatorių energetikos politikos klaida vis giliau klampina Lietuvą 
importuojamų brangių gamtinių dujų pelkėje. Šią klaidą netrukus seks kita. Siekiant gauti pigesnių 
dujų, ketinama investuoti į suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą. Tai, kad kalbos sukasi vos 
apie 5 proc. pigesnes dujas, nepateisina milijardinių investicijų į terminalą. 

Tuo pat metu vietinio biokuro kaina yra net trigubai mažesnė. Tai reiškia, kad milijardines 
lėšas derėjo nukreipti ne į brangią ir nereikalingą dujų vartojimo infrastruktūrą, Elektrėnų elektrinės 
bloką, o į biokuru varomas šilumos katilines. Tai leistų užtikrinti tiek efektyvią, tiek pigią šilumos 
gamybą ir išspėsti viena pagrindinių Lietuvos energetikos bei socialinę problema – dėl itin brangių 
importinių dujų iki neregetų aukštumų pabrangusią šilumos energijos kainą. 

Būtent mažesnė šilumos ir elektros kaina yra prioritetinis klausimas visiems Lietuvos 
gyventojams. Už 1,3 milijardo litų šilumos energijos gamyboje buvo galima sėkmingai visoje 
Lietuvoje įdarbinti pigų biokurą. Paradoksalu tai, kad biokuro naudos pripažinti nenori ir Lietuvą į 
importuojamų dujų glėbį stumia tie, kurie viešai deklaruoja didžiausią baimę Maskvai ir energetinei 
priklausomybei. Sunku patikėti, bet taip – konservatoriai. Konservatoriai nenori nieko girdėti ne tik 
apie ilgalaikę valstybės energetinę strategiją be gamtinių dujų. Ši politinė jėga yra kurčia net 
trumpalaikiams sprendimams, kurie leistų racionaliai gaminti energiją ir mažinti gyventojų išlaidas. 

Kalbu apie Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pasiūlymą perskirstyti elektros ir šilumos 
sąnaudas – šaltuoju metų laiku perkelti elektros gamybą iš Lietuvos elektrinės Elektrėnuose į 
minimaliu režimu veikiančias Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Alytaus termofikacines elektrines. 
Tam tereikėjo energetikos ministro Arvydo Sekmoko parašo. Kondensaciniu režimu dirbanti 
Lietuvos elektrinė kūrena brangias gamtines dujas ir į Elektrėnų marias išmeta atliekinę šilumą. 
Gamybą perkėlus į termofikacines elektrines, atliekinė šiluma būtų tiekiama gyventojams. Vien per 
praėjusį šildymo sezoną prarasta šiluma kainavo apie 150 mln. litų. Arba vidutiniškai po 400 litų 
kiekvienai centralizuotai besišildančiai Lietuvos šeimai. 

Kogeneracijos režimu dirbančioms elektrinėms, gaminančioms ir elektrą, ir šilumą, 
nustačius tą pačią supirkimo kainą, kaip ir Lietuvos elektrinėje, būtų pagaminamas toks pats 
elektros energijos kiekis už tokią pačią kainą – elektra nebrangtų. Visos lėšos, gautos padidėjus 
termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų skiriamos kompensacijoms už šilumą visoje Lietuvoje. 
Šilumos tiekimo įmonės šiame procese neuždirbtų nė lito. Šis žingsnis šilumos kainas leistų 
sumažinti iki 4 ct/kWh visoje Lietuvoje, kiekvienai šeimai per šildymo sezoną būtų leidęs sutaupyti 
apie 400 litų. 

Kalbu skaičiais ir faktais, kurių nepanoro išgirsti energetikos ministras Arvydas Sekmokas. 
Tenka tikėti, kad ateityje valdžios požiūris ir prioritetai keisis. Siekiant geresnės gyvenimo kokybės 
Lietuvoje, būtina plėsti vietinio kuro vartojimą ir mažinti šilumos kainas galutiniams vartotojams. 

 

316



A. JANUKONIS. 200 MLN. PABRANGĘS ELEKTRINĖS BLOKO PROJEKTAS – NE 
PROBLEMA? 

 
Jeigu šiandien būtų pristatomas 200 mln. litų statybų laikotarpiu pabrangęs biokuro 

katilinės, o ne Elektrėnų elektrinės naujojo bloko projektas, statybos būtų nagrinėjamos teismo 
salėje. Girdėtume ne apie pompastiškus pristatymus politikams, o apie kriminalą ir baudžiamąjį 
persekiojimą. 

Kodėl? Naujojo bloko atidarymo proga oficialiai pateikta objekto kaina sudaro 1,3 milijardo 
litų. Pasidomėjus nesunku sužinoti, kad prieš kelerius metus statybų kaina buvo beveik 200 mln. 
litų mažesnė. Sutartis dėl bloko statybos 2009 metų balandžio pabaigoje buvo pasirašyta su 
Ispanijos koncernu „Iberdrola Ingenieria y Construccion, S.A.U.“. Skelbta, kad naujojo bloko 
statyba kainuos 1,135 mlrd. litų. 

Kaip gali atsitikti, kad viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi elektrinės bloko statybų projekto 
kaina išaugo 15 procentų? Įprasta praktika tokiu atveju – baudžiamojo kodekso straipsnių taikymas 
projekto autoriams. Deja, šįkart apie tai nė žodžiu neužsimenama. Apie jokius pažeidimus negirdėti. 

Matyt, tai susiję su faktu, kad Elektrėnų elektrinė yra varoma gamtinėmis dujomis – kuru, 
kuris visus 4 metus buvo aktyviai proteguojamas konservatorių. Būtent todėl negirdime apie 
kriminalą. Ore aidi tik projektą aukštinančių politikų, nusprendusių daugiau nei milijardą investuoti 
į objektą, kuris nesprendžia energijos kainų klausimo, žodžiai. Tai reiškia, kad kai kuriems 
projektams teisinė bazė negalioja. Tai dar vienas pavyzdys, jog mūsų šalyje yra lygesnių už lygius, 
o dvigubi standartai yra tapę norma. 

Ir dar vienas klausimas. Įdomu, ar LR Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas 
pareikš savo nuomonę apie 200 milijonų pabrangusį viešųjų pirkimų projektą Elektrėnuose? Galiu 
lažintis, kad ne. 

 

*** 

 

ELEKTRĖNUS PASIEKUSI MILŽINIŠKA TURBINA ELEKTROS SAVIKAINĄ SUMAŽINS 
TREČDALIU 

ELTA ir lrytas.lt inf. 2010-11-26 
 
Į Lietuvos elektrinę pristatyta 320 tonų sverianti dujų turbina, skirta 455 megavatų galios 

devintojo Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo dujų turbininio bloko statybai. Sėkmingai 
įgyvendinus statybos projektą, elektros energijos savikaina turėtų sumažėti trečdaliu. 

Bendrovė „Lietuvos energija“ pranešė, jog JAV pagamintas milžiniškas įrenginys 
Elektrėnus pasiekė geležinkeliu iš Klaipėdos uosto. Transportavimas užtruko net 45 valandas, o 
turbina buvo gabenama vidutinišku 15 km/val. greičiu. Dėl didelių krovinio matmenų teko laikinai 
išmontuoti ir geležinkelio šviesoforus, kuriuos krovinys galėjo kliudyti. 

„Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Aloyzas Koryzna teigė, jog pastačius naująjį 
bloką jėgainės dujų suvartojimas turėtų sumažėti 30 proc., todėl elektros energijos savikaina turėtų 
atpigti trečdaliu. „9-asis blokas, kurio galia sieks 455 MW, gerokai padidins Lietuvos elektrinės 
pajėgumus ir užtikrins patikimą elektros energijos tiekimą. Bloko techniniai sprendimai atitinka 
visus galiojančius aplinkosaugos reikalavimus“, - sakė „Lietuvos energijos“ vadovas A. Koryzna. 

Naujo bloko statyba kainuos 1,135 mlrd. litų. Projektą finansuoja ES fondai, Europos plėtros 
ir rekonstrukcijos bankas ir komerciniai bankai. Dalį nuosavų lėšų projektui skiria ir pati elektrinė. 

Sutartis su Ispanijos koncernu „Iberdrola Ingenieria y Construccion, S.A.U.“ dėl 9-ojo bloko 
statybos buvo pasirašyta 2009 m. balandžio pabaigoje. KCDT blokas bus baigtas statyti ir darbą 
pradės 2012 m. pradžioje. 
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A. JANUKONIS. VALSTYBĖS PRIORITETAI: DUJOMS – 25 KARTUS DAUGIAU LĖŠŲ NEI 
BIOKURUI 

 
Ar Lietuva iš tiesų siekia nepriklausomos energetikos, kaip viešumoje deklaruoja 

aukščiausi valstybės pareigūnai?  
Į šį klausimą nedviprasmiškai atsako 15 milijonų litų, kuriais bus paremtos Kazlų Rūdos, 

Prienų, Šilutės ir Raseinių savivaldybėse planuojamos biokuro katilinių statybos. Skelbiama, kad 
Ūkio ministro Rimanto Žyliaus įsakymu šių savivaldybių bendrovės įtrauktos į patvirtintą valstybės 
planuojamų projektų sąrašą. 

Šios lėšos papildys 215 milijonų, kurie per paskutinius 10 metų biokuro katilinių statyboms 
buvo skirti iš valstybės biudžeto ar ES fondų. Ką ši suma gali išspręsti šilumos ūkyje? Sunku 
įvertinti nelyginant. Būtent todėl verta apžvelgti, kiek valstybės lėšų investuojama ir artimiausiu 
metu ketinama pašvęsti importinių gamtinių dujų, kurios šiandien yra beveik tris kartus brangesnės 
už biokurą, infrastruktūros plėtrai. 

Visų pirma, 1,3 milijardo litų jau išleista gamtinėmis dujomis varomos Elektrėnų elektrinės 
naujo bloko statyboms. Jų pabaigtuvės džiaugsmingai pažymėtos prieš kelias dienas. Verta priminti, 
kad naujasis blokas yra rezervinis. Jis stovės be darbo ir jokios įtakos mažesnėms energijos kainoms 
neturės. O jeigu blokas ir veiktų, tai būtų bloga žinia vartotojams: energija brangtų, nes čia 
gaminamos elektros savikaina sudaro net 33 ct/kWh, neskaičiuojant kapitalo kaštų. 

Toliau apie 3,5 milijardo litų keliaus suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
statyboms ir išlaikymui. Jau dabar aišku, kad šį projektą palydės dar maždaug 1 mlrd. litų išlaidos. 
Tiek lėšų prireiks dujų saugyklos statyboms ir vamzdynų rekonstrukcijai. Dujos iš terminalo 
privalės pasiekti didžiuosius vartotojus Vilniuje, Kaune ir Jonavoje, o dujų tinklai tam nėra 
pritaikyti. 

Taigi, dujų infrastruktūros plėtrai planuojama atseikėti apie 5,8 milijardo litų. Daugoka, 
žinant, kad visos šios statybos ne tik nepadės atpiginti gamtinių dujų ateityje – jos jau dabar augina 
dujų kainą galutiniams vartotojams. 

Milijardinių investicijų, skiriamų importuojamų dujų infrastruktūrai, šviesoje lėšos vietiniam 
biokurui atrodo kaip skruzdė šalia dramblio. Šis portretas puikiai atskleidžia visą valdančiųjų 
konservatorių energetikos politiką: milijardai statyboms, nenaudingoms Lietuvos gyventojams. 
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A. JANUKONIS. AR A. BUTKEVIČIAUS PLANAI ENERGETIKOJE VIRS PRAKTIKA? 
 
Realiausias kandidatas į Premjerus, Socialdemokratų partijos vadovas Algirdas 

Butkevičius, pristatė Lietuvos laukiančias energetikos ūkio politikos kryptis. Jei kalbos neliks 
kalbomis, šalyje galimos pozityvios permainos.  

Pirma gera žinia visiems gyventojams – ES fondų lėšas ketinama kreipti į biokuro katilinių 
statybas ir daugiabučių namų renovaciją. 

Išjudinti iš mirties taško pasenusių namų ūkio modernizacijos nesugebama jau dvidešimt 
metų. Efektyviau vartoti šilumą aktualu didžiajai daliai Lietuvos gyventojų – keliems milijonams 
vartotojų. Deja, tai prieštarauja gamtinių dujų importuotojų interesams ir planams plėsti dujų 
vartojimo infrastruktūrą Lietuvoje. Daugiabučių renovacijos sėkmė arba žlugimas priklausys nuo 
tinkamai parinktos įgyvendinimo schemos. Reikia tikėtis, kad naujoji Vyriausybė nesikliaus vien 
nuojauta ir šį milžiniškos apimties ir svarbos projektą vykdys su ekspertų pagalba. 

Konservatorių valdantieji visus ketverius metus išliko kurti specialistų patarimams. 
Rezultatus šiandien matome ne tik daugiabučių atnaujinimo srityje. Nesugebėta ne tik sumažinti 
šilumos energijos švaistymo, bet ir pažaboti šilumos kainų pervedant šilumos gamybą nuo 
importuojamų dujų prie beveik triskart pigesnio vietinio biokuro. Lietuva prieš kelias dienas 
pasitiko brangiausią visų laikų šildymo sezoną. 

Antra gera žinia vartotojams yra A. Butkevičiaus pozicija dėl SGD terminalo statybų 
finansavimo. Ketinama atsisakyti prievolės, įpareigojančios dujų vartotojus 25 proc. dujų pirkti iš 
terminalo. Būsimasis Premjeras kalba ir apie tai, kad reikia atsisakyti terminalo finansavimo 
auginant dujų, o tuo pačiu – ir šilumos, tarifą gyventojams. Kitaip tariant, šilumos ūkiui 
nereikalingą ir neracionalų terminalą planuojama finansuoti ne tiesiogiai iš šilumos vartotojų 
renkamais pinigais, o iš šalies biudžeto arba valstybinės įmonės „Klaipėdos nafta“ (projekto 
plėtotojo) sąskaita ir rizika. Jei taip atsitiks, finansinę žalą patirs tik valstybė, gyventojų piniginės 
nukentės mažiau. 

Tiesa, kol kas galioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 
metodika, kuria įtvirtinta, jog į dujų kainą galės būti įtraukta papildoma dalis, skirta kompensuoti 
SGD terminalo įrengimą. Taigi, kol kas būsimojo Premjero ketinimai – tik teoriniai. 

Belieka tikėtis, kad naujosios valdžios planų neištiks praėjusios Vyriausybės likimas. 
Konservatorių Vyriausybė savo darbo pradžioje taip pat deklaravo paramą biokuro vartojimo plėtrai 
ir masinei daugiabučių namų renovacijai. 

Deja, pradėję dirbti, konservatoriai užmiršo savo priešrinkiminę programą ir valstybės vairą 
pasuko kita linkme. Šiandien Lietuvos ūkis sustyguotas taip, kad vartotų kaip įmanoma daugiau 
importuojamų gamtinių dujų. 

*** 

 
A.BUTKEVIČIUS SIŪLO PREZIDENTEI PAČIAI PASIŪLYTI NAUJĄ UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTRĄ 
BNS; 2012 m. spalio 30 d. 

 
Seimo rinkimuose daugiausia mandatų iškovojusios Socialdemokratų partijos vadovas 

Algirdas Butkevičius garantuoja, jog sukčiavimų kaltinami Darbo partijos vadovai aukščiausių 
postų valdžioje negaus. Interviu naujienų agentūrai BNS realiausiu kandidatu į premjero 
pareigas laikomas politikas teigė, jog šiuo metu nauja atominė elektrinė Lietuvoje neturi būti 
statoma, o su Rusijos dujų milžine "Gazprom" bus ne kariaujama, o kalbama diplomatine kalba. 

Ar šiuo metu matote realių alternatyvų socialdemokratų, Darbo partijos ir partijos 
“Tvarka ir teisingumas” valdančiajai koalicijai? 

Mes, tos trys partijos, tikrai toliau tęsiame pokalbius, ir aš manau, kad mes su prezidente 
rasime sutarimą ieškant kompromisų dėl kai kurių politikų buvimo ar nebuvimo Vyriausybėje, taip 
pat Seimo vadovybėje. 
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Noriu pasitikslinti. Ar galite patikinti, kad jeigu jūs sudarysite Vyriausybę, kad nei Seimo 
pirmininku, nei ministru nebus nei Viktoras Uspaskichas, nei Vytautas Gapšys, kurie kaltinami 
Darbo partijos byloje? 

Tikrai 100 procentų garantuoju – čia yra ir mano moraliniai dalykai, ir kiti dalykai, kur man 
kaip asmeniui yra labai svarbūs, ir aš niekada nesutiksiu. 

Vykstant deryboms dėl ministerijų, norėčiau paklausti, ar nesikeis ministerijų skaičius, ir 
konkrečiau - ar neturite planų naikinti Energetikos ministeriją, kurios steigimui 
socialdemokratai priešinosi? 

Artimiausiu metu ministerijų skaičius tikrai nei mažės, nei didės. Kalbant apie Energetikos 
ministeriją, pasipriešinimas buvo dėl kelių priežasčių: pirma - tai, kad nebuvo aiškiai nubrėžta 
vizija, ką šita ministerija turi atlikti. Matėsi, kad negali atsakyti į konkrečius klausimus, kokios 
funkcijos bus pavestos tai ministerijai. Daugiausia dėl to buvo priešinamasi. Taip per kurį laiką bus 
įgyvendinti vieni arba kiti projektai - tiesiog nežinau, ar tyčia buvo ignoruojama ir neatsakoma į kai 
kuriuos klausimus, ar tiesiog negalėjo, ar nesugebėjo atsakyti. 

Jau esate minėjęs, kad jūsų partija norėtų premjero portfelio, užsienio reikalų, finansų, 
vidaus reikalų, teisingumo ministrų postų. Kodėl būtent šių? 

Dėl Užsienio reikalų ministerijos mes siūlome, kad šitą poziciją galėtų valdyti ir tiesiog 
pateikti pasiūlymą pati prezidentė. Turime ir tokį pokalbį, ir aš manau, būtų labai gražu, kad mes 
koalicijoje tokiai pozicijai pritartume ir galėtume prezidentei pasiūlyti 

Dėl Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų - aišku, čia asmeninė nuomonė. Nematau 
koordinacijos tarp atskirų teisėsaugos institucijų kaip, pavyzdžiui, prokuratūra, teismai, Policijos 
departamentas. Nėra to komunikavimo ir tiesiog yra tokia gal nesveika konkurencija tarp tam tikrų 
asmenų, kurie tose institucijose užima aukštas pareigas. Manęs tikrai tokia situacija netenkina dėl 
to, kad žmonės labai jautriai reaguoja teisingumo klausimais. Aš manau, be ekonominių, finansinių, 
socialinių dalykų žmonės tikriausiai nori daugiau teisingumo ir padorumo. Tas pats keliama šiuo 
metu ir politikams. 

Noriu patikslinti - ar jūs siūlysite koalicijos partneriams, kad prezidentė pati pateiktų savo 
kandidatą į užsienio reikalų ministro postą? 

Taip, norėtume ir pasiūlysime. 
Seimui šiandien buvo pateiktas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Esminis skaičius 

yra fiskalinis deficitas. Ar 2,5 proc. nuo BVP yra ta riba, kurios griežtai laikysitės? 
Tikrai mano pozicija yra tokia, kad fiskalinis deficitas išliktų 2,5 proc. ir kad 2015 metais 

būtų galima įsivesti eurą. 
Jeigu Lietuva Mastrichto kriterijus atitiks jau kitąmet, ar tokiu atveju Vyriausybė 

specialiai nesiims žingsnių, kad 2014 metais nebūtų euro? 
Kol kas aš matau, kad ateinančiais metais Lietuvai bus sunku suvaldyti infliaciją dėl tam 

tikrų nepadarytų namų darbų, dėl to, kad didės komunalinių paslaugų kainos, ir, kaip matome, 
didėja būtinųjų maisto produktų kainos. 

Manote, kad infliacija kitąmet neatitiks Mastrichto kriterijų? 
Taip, manau, kad taip. 
Ar siūlysite Lietuvoje įvesti finansinių sandorių mokestį, kuriam jau pritaria 11 Europos 

Sąjungos šalių? 
Taip, aš apie tai jau esu kalbėjęs anksčiau, ir jeigu suformuosime Vyriausybę, iš karto 

kreipsimės į Europos Komisiją dėl teisės Lietuvoje įsivesti finansinių sandorių mokestį. 
Jūs žadate minimalią algą nuo kitų metų sausio 1-osios siūlyti pakelti iki 1000 litų. Ar yra 

apskaičiuota, koks būtų poveikis viešiesiems finansams ir kaip kompensuoti tą poveikį? 
Taip, tai yra vienas aktualiausių klausimų dėl finansinės drausmės tam tikrų įstatyminių 

nuostatų, ir turiu pasakyti, kad mes dabar skaičiuojame, ir tikrai norėtume, kad būtų pakelta 
minimali mėnesinė alga iki 1000 litų. Mūsų turimais negalutiniais paskaičiavimais, reikėtų 220 mln. 
litų. Aišku, yra blogai tuo, mes žinome, kad yra apribojimas išlaidų didinimui, ir tuo pagrindu dar 
reikia įvertinti tai, kad didėja skolos aptarnavimo išlaidos ir didėja kai kurios išlaidos ES 
pirmininkavimui ateinančias metais ir įmokos į ES biudžetą. Čia yra didžiulė dilema, bet mes vis 
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tiek sieksime kaip įmanydami, ieškodami rezervo, gal dar išlaidose - kai kurių atsisakant, kad būtų 
galima padidinti minimalią mėnesinę algą. 

Bet ar šiai akimirkai matote išlaidų sritis, kurias galėtumėte karpyti? 
Ne, dėl to, kad tik pradėjome mes... Vakar sudarėme darbo grupę, konkrečiai ji pradėjo 

darbą. 
Kada tikitės įvesti progresinius mokesčius ir kokie jie galėtų būti? 
Dėl visų mokesčių sistemos bus sudaryta ekspertų darbo grupė, kuri turės atlikti savo 

užduotis iki maždaug birželio mėnesio pabaigos, ir manau, kad liepos pirmą dieną mes turėsime jų 
pasiūlymus, pirmiausia, kaip sumažinti darbo pajamų apmokestinimą, ir tada galėsime pasakyti 
konkrečiau, koks bus mūsų pasirinktas kelias darant mokesčių reformą. 

Jūs esate kalbėjęs apie 5 proc. pajamų mokestį uždirbantiems iki 1200 litų - ar tai vis dar 
svarstytinas pasiūlymas? 

Aišku, visi pasiūlymai yra svarstytini, bet šiuo metu fiskaliniu požiūriu tai būtų, manau, 
sudėtinga. 

O dėl PVM lengvatų būtent šviežiai, šaldytai mėsai, viešbučių paslaugoms - ar jos gali būti 
anksčiau? 

Anksčiau nebus, aš manau, tai bus daroma palaipsniui. Manau, kad su šituo biudžetu, 
įstatymų priėmimu mes jau to nepadarysime. Mūsų yra tikslas, kad PVM lengvatos būtų šaldytai 
mėsai ir viešbučiams. Bet tai nebus, tikriausiai, nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. 

O kada gali būt? 
Iki liepos 1 dienos ekspertai atliks darbus ir pateiks pasiūlymus, ir gal liepos 1 dieną bus 

priimta. 
Esate pareiškęs, kad nepritariate parengtam Visagino atominės elektrinės projektui. Kada 

nutrauksite derybas su "Hitachi"? 
Pirmiausia mes turim priimti teisės aktą - ar tai bus nutarimas, ar atskiras įstatymas, kuris 

bus svarstomas Seime. Ir tame dokumente turi būti numatyta, kaip toliau bus elgiamasi su dabar 
pradėtu projektu ir su priimtais įstatymais. Konkrečiai dėl derybų nutraukimo su "Hitachi" - kol kas 
mes šito klausimo nekėlėme. 

Tai ar su "Hitachi" jūs dar kalbėsit? 
Turiu pasakyti, kad visą laiką reikia kalbėtis, nes aš manau, kad naujai Vyriausybei 

susiformavus, nauja Vyriausybė turės duot atsakymą "Hitachi" kompanijai. 
Ar šiai akimirkai aišku, kad atsakymas "Hitachi" bus neigiamas? 
Šiuo metu taip, bet čia yra socialdemokratų pozicija. 
Formuojamoje koalicijoje šis klausimas dar nediskutuotas ir koalicija nuomonės neturi? 
Ne. 
Bet jūs nesakote, kad Lietuvoje apskritai neturėtų būti atominės elektrinės. Koks galėtų 

turėtų būti modelis? 
Vis dėlto tokie strateginiai projektai turi būti įvertinti daug stipriau finansiniu požiūriu. Mes 

puikiai matome, kad per ketverius metus neįgyvendinome nė vieno strateginio projekto energetikos 
srity. Mano tokia yra pragmatiška pozicija, kad pirmas projektas turi būti įgyvendintas suskystintų 
dujų terminalas. Elektros jungtys su Lenkija, Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, kur vis yra 
problemų... Aš nematau galimybės, kad galima pastatyti vienu metu iš karto keturis arba penkis 
projektus, kurie kainuoja nebe milijonus, bet milijardus. Nes čia energetinė priklausomybė gali 
virsti finansine priklausomybe. 

Jeigu sakote, kad bus atidėtas svarstymas, kada elektrinė galėtų būti pastatyta? 
Tai turės būt klausimas svarstomas daug vėliau, bet šiandien mes pasisakome, kad Lietuvoje 

neturi būti statomas šitas objektas. 
Sakote, kad dujų terminalas yra jūsų prioritetas. Ar paliksite įstatymo nuostatą, kad dujų 

tiekėjai turėtų 25 proc. dujų būtinai pirkti iš terminalo? 
Mes norėtume dvi pozicijas pakoreguoti. Tai 25 proc. būtiną pirkimą ir tarifo dabar 

didinimą, kuris būtų skiriamas to terminalo statybai. 
Pakoreguoti - tai reiškia atsisakyti 25 proc. taisyklės? 

321



Aš manau, kad taip. 
Ar tokiu atveju projektas gali būti ekonomiškai pagrįstas? 
Skaičiuosim. Manau, kad gali būti svarstomas toks atvejis, kad privatus kapitalas irgi gali 

būti pritraukiamas. Valstybė turėtų pagrindinį akcijų paketą, bet lygiagrečiai galėtų būti ir privatus 
kapitalas. 

Ar laikysitės pozicijos, kad dujų sektoriaus veiklų atskyrimo reforma būtų įgyvendinta iki 
2014 metų pabaigos? Žinant ir "Gazprom" prieštaravimą tokiam planui. 

Galiu pasakyti, kad nebuvo susikalbėjimo tarp "Gazprom" ir Lietuvos Vyriausybės. Aš 
manau, kad estai ir latviai pasirinko daug teisingesnį kelią. Ir to pasekoje, aš manau, mes turime ir 
gamtinių dujų kainas aukštesnes. Mano manymu, turėjo būti sudarytos darbo grupės iš Vyriausybės 
pusės Lietuvoje, tiek pakviečiant iš "Gazprom" pusės. Ir tos darbo grupės turėjo įvertint visą tą 
turtą, kuris turi būti atskirtas - tai yra tinklai. Po to turėjo būti numatytas pagal mūsų Konstituciją 
atsiskaitymų mechanizmas įvairiais pjūviais, taip pasakykim - gali būti leidžiama ir eksploatuot, ir 
nuomos kaina įskaitoma į visa tai. Čia yra derybų klausimas ir diplomatijos kelias, kuris, manau, 
turėjo būti išnaudotas. O aš matau, kad vyko karas, bet nebuvo gero poveikio. 

Ar yra kelias atgal? Ar galėtumėte inicijuoti įgyvendinimo peržiūrą? 
Atvirai pasakysiu - negaliu šiuo metu pasakyt, reikėtų susipažint su ta informacija, su 

priimtais teisės aktais, ir pasižiūrėt, ką būtų galima galbūt pakoreguot, kad pasiektume tą patį 
rezultatą, kurio siekė ir dabartinė Vyriausybė. 

Akcentuojate, kad būtina išjudinti gyvenamųjų namų renovaciją. Kokiomis priemonėmis 
tai realiai galima padaryt? Koks modelis, jūsų nuomone, gali būti gyvybingas Lietuvoje? 

Tai turėtų būti atskira finansavimo programa, kaip ir "Jessica", į kurią turėtų būti papildomai 
įtraukiami pinigai klimato kaitos ir apyvartinių taršos leidimų, taip pat skolintos lėšos arba iš 
Europos investicinio banko, arba iš kito, kur palūkanos yra mažos. Taip pat valstybė turėtų savo 
investicine dalimi prisidėti, nes tai irgi yra valstybės pareiga. Po to tos lėšos turi būti naudojamos 
kvartalinei gyvenamųjų namų renovacijai. Po renovacijos žmogus gauna dvi sąskaitas. Viena 
sąskaita - susimokėti už faktinę šilumą, kita sąskaita - susimokėt už investicinę dalį. Bet sudėjus abi 
sąskaitas turi būti kaina mažesnė 20 proc. Tą 20 proc. turėtų dengti valstybės investicinės lėšos 
pervestos į tą programą. 

Kokiomis priemonėmis galima pasiekti, kad šildymui būtų naudojama daugiau biokuro 
negu dujų? 

Turėtų būti daugiau ES lėšų skiriama programai, iš kurios lėšos būtų naudojamos biokatilų 
statybai. Skatintume pirmiausiai savivaldybes, kuriose šilumos kainos yra aukštesnės negu vidutinė 
šilumos energijos kaina Lietuvoje. 

Lietuvos ir "Gazprom" ginčas buvo vertinamas Lietuvos-Rusijos santykių kontekste. Ar 
jūs sieksite permainų dvišaliuose santykiuose? 

Mes dirbom Vyriausybėje ir aš pats buvau susisiekimo ministru, tikrai santykiai ir su Rusija, 
ir su Baltarusija, ir su Ukraina, ir su Lenkija buvo normalūs. Vykdavo susitikimai du kartus per 
metus - vieną pusmetį vienoje šalyje, kitą pusmetį kitoje šalyje. Aptardavome ministrų lygyje, kai 
kada telefonais, kokia tai turėtų būti darbotvarkė, kokie yra aktualiausi klausimai. Ir tuos klausimus 
darbo grupės svarstydavo, ieškodavo kompromisų, sutarimų, kurie būtų naudingi tiek vienai, tiek 
kitai šaliai. Aš manau, kad mes bandysime diplomatiniais keliais pagerinti santykius su mūsų 
kaimyninėmis valstybėmis - ir su Lenkija, ir su Rusija, ir su kitomis. 

Lietuva irgi turi prisiimti atsakomybę už tai, kokia yra santykių būklė? 
Aš manau, kad taip. Šita Vyriausybė stengėsi daugiau kariaut, o ne prekiaut. 
Ar jūsų vadovaujama Vyriausybė reikalautų iš Rusijos sovietinės okupacijos žalos 

atlyginimo? 
Buvo referendumas, žmonės išsakė nuomonę, bet tai pasiekti galima tik derantis 

diplomatiniais keliais. 
Ar keisite dabartinės Vyriausybės pasiūlymą išlaidas gynybai kitąmet didinti 50 milijonų 

litų, kad finansavimas liktų 0,79 proc. nuo BVP? 
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Ne, tikrai nekeisiu. Tie skaičiai, kurie yra numatyti, ir išliks. Kai buvo pasirašytas politinių 
partijų vadovų susitarimas (dėl gynybos finansavimo didinimo - BNS), tai vienas pirmųjų padėjau 
parašą. 

Kai kurie užsienio stebėtojai, pavyzdžiui, Lenkijos dienraščio "Rzeczpospolita" 
apžvalgininkas Jerzy Haszczynskis, po rinkimų parašė, kad Lietuva po Seimo rinkimų pasislinko 
į Rytus. Koks būtų jūsų komentaras? 

Aš galiu pasakyti - Lietuva nei į Rytus, nei į Vakarus nepasislenka. Nauja koalicija spręs 
Lietuvos žmonių problemas. 

*** 
 

A.BUTKEVIČIUS: DUJŲ TERMINALAS - PROJEKTAS NUMERIS VIENAS 
BNS; 2012 m. spalio 29 d 

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo projektas turi būti įgyvendinamas kuo 
greičiau, pareiškė Seimo rinkimus laimėjusios Socialdemokratų partijos lyderis Algirdas 
Butkevičius. 

"Tai yra projektas numeris vienas. Jis turi būti įgyvendintas kuo greičiau, bet būtų labai 
gerai, kad šis projektas taptų regioniniu projektu ir galima jį įgyvendinti kartu su Latvija ir Estija. 
Komerciniu požiūriu tai būtų naudingiau", - pirmadienį spaudos konferencijoje sakė A.Butkevičius. 
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A. JANUKONIS. MERAI VIENAREIKŠMIŠKAI ĮVERTINO A. SEKMOKO REFORMĄ 

 
Energetikos ministro A. Sekmoko parengtas šilumos ūkio reformos projektas sulaukė 

vienareikšmiško Lietuvos miestų merų įvertinimo. Jų manymu, valstybei perėmus šilumos 
tiekimą į savo rankas kiltų suirutė. 

Merai papildė Lietuvos mokslininkus ir užsienio energetikos ekspertus, kurie jau anksčiau 
A. Sekmoko planus šilumos ūkyje įvertino kaip nekompetentingus. 

Lietuvos mokslininkai dar birželio mėnesį pateikė vertinimą šia tema. „Suprantama, kad 
politikai ar vadybininkai gali nežinoti energetikos sektorių specifikos ir neturėti techninės patirties – 
tai atleistina. Tačiau, kad nesistengiama įsigilinti ir suvokti tikrųjų problemos priežasčių ar 
pasiremti sukaupta nacionaline ir tarptautine patirtimi jas sprendžiant – tai jau nekompetencija,“ – 
teigė mokslininkai. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) taip pat ne kartą pabrėžė, kad įgyvendinus 
pasiūlymą perimti valstybės nuosavybėn šilumos tiekimo (tinklo) veiklą, šiluma galutiniams 
vartotojams pabrangtų. Ne veltui A. Sekmoko planuotas šilumos gamybos ir tiekimo veiklų 
atskyrimas nėra įgyvendinta nė vienoje pasaulio valstybėje. Verta prisiminti ir faktą, kad ministro 
kalbos, esą planuojama šilumos ūkio pertvarka atitinka trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus, 
prasilenkė su tikrove. 

Tai LŠTA asociacijai patvirtino tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas 
Birger Lauersen. „Trečiasis ES energetikos paketas yra taikomas tik elektros energijos gamybai ir 
gamtinėms dujoms. Jis netaikomas centralizuoto šildymo tiekimui. Nėra ES teisės aktų, kurie verstų 
Lietuvą išskaidyti centralizuoto šildymo tiekimo įmones“, – teigė B. Lauersen, patvirtinęs, kad 
energetikos ministras kalbėjo netiesą. 

Apibendrinant galima teigti, kad A. Sekmokas sugaišo 4 metus veiklai, kurią visi šilumos 
sektoriaus dalyviai pripažino niekine. Praktika rodo tą patį – ministras nepadarė nieko, kas Lietuvos 
miestuose leistų pigti šilumai. Per 4 metus į priekį nepasistūmėta nė vienu žingsniu. 

Švaistydamas brangų energetikos ministro laiką beprasmiams šilumos ūkio eksperimentams, 
A. Sekmokas švaistė visų šilumos vartotojų pinigus. Lietuvoje jau startavo brangiausias šildymo 
sezonas istorijoje. 

 
 

NUORODOS 
 

MERAI PRIEŠINASI A.SEKMOKO ŠILUMOS ŪKIO REFORMAI 
www.DELFI.lt, 2012 m. lapkričio 2 d. 

 
Prieš energetikos ministro Arvydo Sekmoko parengtą šilumos ūkio reformos projektą 

stojo savivaldybių vadovai. Jų nuomone, valstybei perėmus šilumos gamybą į savo rankas kiltų 
suirutė, rašo „Lietuvos rytas”. 

„Sunkiai įsivaizduoju, kaip tai įmanoma techniškai padaryti”, – gūžčiojo pečiais Elektrėnų 
meras Kęstutis Vaitukaitis, įvertinęs šilumos ūkio reformos idėjas. Jis ir kiti Lietuvos savivaldybių 
asociacijai priklausantys miestų bei rajonų vadovai kreipėsi į valdžią prašydami gerai apskaičiuoti 
prieš imantis revoliucijos. Pagal reformą, gamintojas ir tinklai turi būti nesusiję. Elektrėnų meras 
mano, kad tinklus perdavus atskirai privačiai bendrovei vartotojams dėl to galutinė šilumos kaina 
tik kils. 

Savivaldybėms turi būti uždrausta išnuomoti šilumos ūkius, o jei tai jau padaryta, 
reikalaujama nepratęsti sutarčių, nes viskas turi priklausyti valstybei. 

„Tai pasityčiojimas iš savivaldybių. Mes galėsime tiktai skelbti šildymo sezono pradžią ir 
pabaigą. Regis, tokių reformų idėja kilo žmogui, visiškai nesusipažinusiam su šilumos gamyba”, – 
stebėjosi ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Jo nuomone, jei privatus nuomotojas 
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nevykdo įsipareigojimų ir daro žalą, santykius su juo reikia nutraukti. Jeigu jis veikia pagal sutartį, 
galima dirbti kartu. 

*** 
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A. „ŽINIŲ RADIJO“ ETERYJE – APIE NAUJĄJĄ VALDŽIĄ IR ENERGETIKĄ 
 

Kaip naujosios valdžios sprendimai gali pakeisti situaciją energetikoje? Ar Lietuvoje 
galime tikėtis mažesnių šilumos kainų dar šį šildymo sezoną?  

Vakar dalyvavau „Žinių radijo“ laidoje „Tikrasis motyvas“, kurioje kalbėjau apie biokuro 
vartojimą, senų daugiabučių renovaciją, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybas ir 
kitus pagrindinius veiksnius, kurie turi lemiamos įtakos šilumos kainoms ir suvartojimui. 

Tai – ilgalaikės, strateginės priemonės ateičiai. Pirmas pasiūlymas, kurį šilumos tiekėjai 
teiks naujajai Vyriausybei ir Energetikos ministerijai – taikyti trumpalaikę priemonę sumažinti 
šilumos kainas jau šį šildymo sezoną. 

Pasiūlymas, kurio neišgirdo konservatorių valdžia – šaltuoju metų laiku perkelti elektros 
gamybą iš Lietuvos elektrinės Elektrėnuose į minimaliu režimu veikiančias Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio ir Alytaus  termofikacines elektrines. 

Visos lėšos, gautos padidėjus termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų 100 procentų 
skiriamos kompensacijoms už šilumą visoje Lietuvoje. Šilumos tiekimo įmonės šiame procese 
neuždirbtų nė lito. Šis žingsnis leistų sumažinti mokesčių už šilumą naštą iki 4 ct/kWh visoje 
Lietuvoje. 

Grįždamas prie strateginių klausimų galiu tik pritarti būsimojo Premjero Algirdo 
Butkevičiaus išreikštai pozicijai, kad SGD terminalo statybos neturi būti finansuojamos iš dujų 
vartotojų. Taip pat – teiginiui, kad priverstinis dujų pirkimas iš terminalo yra nesąžiningas ir 
naikintinas. Terminalas turi išlaikyti save ir nešti naudą valstybei bei vartotojams. 

Kol kas tai – būsimojo Premjero pozicija. Belieka stebėti, ar A. Butkevičius liks ištikimas 
jau paskelbtoms energetikos politikos kryptims tuomet, kai jo vadovaujama Vyriausybė pradės 
realų darbą. Deja realybe tokia, kad nepaisant visų kalbų ir pareiškimų tebegalioja tvaka, pagal 
kurią nuo 2013 m. sausio 1 d. iš visų dujų vartotojų bus pradėtas rinkti 114 mln. metinis terminalo 
statybų mokestis. Šio terminalo mokesčio liūto dalį bus priversti mokėti šilumos vartotojai ir 
„Achema“, o nuo jo apsaugoti bus tik tų miestų gyventojai, kuriuose plačiai naudojamas biokuras. 
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A. JANUKONIS. A. SEKMOKO REFORMAI – KONKURENCIJOS TARYBOS VERDIKTAS 
 
Energetikos ministro Arvydo Sekmoko planuota šilumos ūkio reforma ekonominės 

naudos neduotų. Tokią išvadą pateikė Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Energetikos 
ministerijos pateiktą derinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 

Ekspertų vertinimu, Energetikos ministerijos planai gali duoti itin prastą rezultatą – dėl jos 
šilumos kaina galutiniam vartotojui ne mažėtų, o didėtų. 

Pasak Konkurencijos tarybos, ES Trečiasis energetikos paketas, kurio principus ketinta 
diegti šilumos ūkyje, yra skirtas elektros ir dujų sektorių reguliavimui. „Nepaisant to, jog toks 
reguliavimas efektyvus elektros ar dujų sektoriuje, jo poveikis šilumos ūkio sektoriui gali būti 
priešingas“, – teigė ekspertai. 

Tą patį Lietuvos šilumos tiekėjams yra patvirtinęs Europos šilumos ir elektros energijos 
gamybos asociacijos „Euroheat&Power“ prezidentas Birger Lauersen. 

Konkurencijos taryba papildė Lietuvos mokslininkus, užsienio energetikos ekspertus, 
šilumos tiekėjus ir miestų merus, kurie jau anksčiau A. Sekmoko planus šilumos ūkyje įvertino kaip 
nekompetentingus. 

Gaila, kad Konkurencijos taryba išrėžė tiesą tik dabar, keičiantis politinei konjunktūrai ir 
baigiantis ministro kadencijai. 

Totali Energetikos ministerijos nekompetencija akis badė visus ketverius metus. Jei 
valstybinės institucijos tvirtą poziciją dėl ministerijos neveiklumo būtų pareiškusios anksčiau, būtų 
likę laiko sprendimams, kurie galėjo mažinti šilumos kainas gyventojams. 

Deja, ketveri Energetikos ministerijos metai buvo iššvaistyti eksperimentinėms vizijoms, 
neatnešusioms jokios apčiuopiamos naudos šilumos vartotojams. 

A. Sekmokas per ketverius metus nerado laiko įsigilinti į Lietuvos ir užsienio ekspertų 
studijas ir ranka pasiekiamus praktinius miestų pavyzdžius, kurie atskleidžia realias šilumos kainų 
mažinimo priemones. 

Šiuo metu gamtinėmis dujomis šildomuose Lietuvos miestuose šiluma vidutiniškai kainuoja 
31 ct/kWh, o biokurą vartojančiuose – 21 ct/kWh. Faktas, jog vietinis kuras šiandien yra triskart 
pigesnis už importuojamas dujas rodo aiškią energetinę kryptį, kuria privalo vadovautis savo 
žmonių gerove besirūpinanti valstybė. 

Būsimasis Premjeras Algirdas Butkevičius planuoja daugiau dėmesio skirti ne tik biokuro 
vartojimo plėtrai šilumos ūkyje, bet ir energijos švaistymą mažinančiai senų namų renovacijai. 
Reikia tikėtis, kad ši energetinė programa virs darbais. 

 
*** 

 
KONKURENCIJOS TARYBA SUMALĖ Į MILTUS SEKMOKO UŽMAČIAS 

2012-11-07 Alfa.lt 
 

Konkurencijos taryba (KT), išnagrinėjusi Energetikos ministerijos pateiktą derinti 
Šilumos ūkio (ŠŪĮ) įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, sumalė jį miltus. 

Tarybos pirmininko Šarūno Keserausko pasirašytame rašte teigiama, kad ŠŪĮ projekto 18 
str. nustatoma, kad šilumos tinklų operatorių paskiria Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 
Atsižvelgiant į šias nuostatas ir remiantis projekto aiškinamuoju raštu, kuriame nurodoma, kad 
projektu „numatomas šilumos perdavimo ir tiekimo veiklos atskyrimas nuo gamybos ir šilumos 
tiekimo veiklos konsolidavimas nacionalinio šilumos tinklų operatoriaus pagrindu“, darytina išvada, 
kad atitinkamoje rinkoje išimtinės teisės vykdyti šilumos perdavimo ir tiekimo veiklą būtų suteiktos 
vienam ūkio subjektui. Projektu siūlomu teisiniu reguliavimu sukuriama šilumos tinklų operatoriaus 
monopolinė padėtis, dėl ko konkurencija šioje rinkoje būtų visiškai eliminuota, o visi šiuo metu 
paslaugas teikiantys ūkio subjektai būtų priversti pasitraukti iš rinkos. Vertindama projekte 
pateiktus teisinio reguliavimo pasiūlymus, KT atkreipia dėmesį į Konstitucijos 46 str. nuostatas, be 
kita ko tiesiogiai draudžiančias monopolizuoti rinką, ir Konstitucinio Teismo paaiškinimus dėl 
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ūkinės veiklos ribojimų nustatymo, kurie apibrėžia, kad tokiais atvejais būtina laikytis tam tikrų 
sąlygų – ūkinės veiklos laisvė turi būti ribojama įstatymu, ribojimai turi būti būtini demokratinėje 
visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus, ribojimais neturi būti 
paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė. 

Vertinant šias projekto nuostatas pagal sąžiningos konkurencijos apsaugos principus, KT 
pabrėžė, kad toks rinkos reguliavimas eliminuotų ne tik realią, bet ir potencialią konkurenciją tarp 
ūkio subjektų, galinčių teikti šilumos tinklų operatoriaus paslaugas – ūkio subjektų investicijos ne į 
veiklą, o į galimybę užsiimti šia veikla ateityje, kai išimtinės teisės neribotam laikui suteiktos 
vienam ūkio subjektui, mažai tikėtinos. Tuo tarpu pagrįstų argumentų, kodėl būtina numatyti būtent 
tokį šilumos perdavimo ir tiekimo veiklos organizavimo būdą, nei projekte, nei jį lydinčiuose 
dokumentuose nėra paaiškinta bei pagrįsta. Be to, iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiu būdu būtų 
parenkamas šis operatorius. Šilumos ūkio įstatyme būtinai turėtų būti nurodomas ūkio subjekto, 
vykdysiančio atitinkamą veiklą, parinkimo būdas – konkurso ar kitos konkurencingos procedūros 
būdu. 

Konkurencijos tarybai abejonių kelia ir minėtu projektu siūlomas vertikaliai integruotų 
šilumos ūkio įmonių atskyrimas. Toks reguliavimas galimai turėtų priešingą nei projektu siekiama, 
efektą – dėl padidėjusio ūkio subjektų, dalyvaujančių šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo 
veikloje, kas susiję su papildomais veiklos kaštais, egzistuoja tikimybė, kad kaina galutiniam 
vartotojui už suvartotą šilumos energiją ne mažėtų, o atvirkščiai – didėtų. 

Pasak KT specialistų, ŠŪĮ projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad vertikaliai 
integruotų šilumos ūkio sektoriaus įmonių atskyrimas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 
Trečiojo energetikos paketo principus, tačiau reikalinga pastebėti, kad pastarasis teisės aktų paketas 
skirtas elektros ir dujų sektorių reguliavimui. Nei projekte, nei jo aiškinamajame rašte nėra pagrįsta, 
kad toks atskyrimas (išskaidymas) iš tikrųjų duotų daugiau ekonominės naudos ar geriau užtikrintų 
vartotojų interesus. Nepaisant to, jog toks reguliavimas efektyvus elektros ar dujų sektoriuje, jo 
poveikis šilumos ūkio sektoriui gali būti priešingas. 

 
*** 

 
EM 2012 11 08 PRANEŠIMAS. ENERGETIKOS MINISTRAS: TEN, KUR YRA NATŪRALI 

MONOPOLIJA, DAUGIAU MONOPOLIJOS ATSIRASTI NEGALI 
 
Energetikos ministrą Arvydą Sekmoką nustebino Konkurencijos tarybos išvada, kad 

siūlomas šilumos tiekimo veiklos perėmimas valstybės žinion sukurtų monopoliją ir ribotų 
konkurenciją. Pasak ministro, ten, kur yra natūrali monopolija, daugiau monopolijos atsirasti negali.  

„Ar dabar nėra monopolijos šilumos sektoriuje? Natūrali monopolija savaime reiškia, kad 
konkurencija praktiškai čia nėra įmanoma. Juk niekam nešovė į galvą šalia šilumos trąsos tiesti 
alternatyvų vamzdyną. Niekas netiesia alternatyvių dujotiekių ar aukštos įtampos elektros linijų. Tai 
yra natūrali monopolija“, - sakė energetikos ministras.  

Ministerijos parengtame naujajame Šilumos ūkio įstatymo projekte siūloma šią natūralią 
monopoliją perimti valstybės žinion, kad ji būtų efektyviai kontroliuojama.  

„Tuo tarpu iki šiol nei Konkurencijos taryba, nei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija buvo nepajėgios tinkamai kontroliuoti monopolijos šilumos ūkyje. Užtenka prisiminti 
Grigiškių pavyzdį“, - pastebėjo A.Sekmokas.  
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A. JANUKONIS. TERMINALAS ŠILUMĄ BRANGINS JAU NUO SAUSIO 1 DIENOS 

 
Konservatorių Vyriausybės sprendimu, jau nuo 2013 metų sausio 1 dienos pradedamas 

taikyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo mokestis – gyventojams brangs šiluma. 
Per 2013 metus gyventojai ir įmonės terminalo statybas turės paremti beveik 114 mln. litų. 

Jei mokestis bus skaičiuojamas pagal šiuo metu galiojančią dujų paskirstymo metodiką, patvirtintą 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK), maždaug du trečdalius sumos bus 
priversti apmokėti šilumos vartotojai, o beveik trečdalį – bendrovė „Achema“. 

Vilniuje terminalo mokestis šilumos kainą gyventojams augins apie 0,7 ct/kWh, kauniečiai 
papildomai sumokės apie 0,95 ct/kWh. Vilniečiams mokestis mažesnis dėl to, kad sostinėje 15 proc. 
visos centralizuotos šilumos pagaminama iš biokuro, o 9 proc. – iš mazuto. Kaune visu 100 proc. 
naudojamos brangios gamtinės dujos. 

Jokie papildomi mokesčiai už dujas iš viso nebus taikomi miestuose, kurie gamtines dujas 
jau pakeitė triskart pigesniu biokuru. 

Paskaičiuokime: tuo metu, kuomet kalbama apie miglotą galimybę per SGD terminalą gauti 
iki 5 proc. pigesnių dujų, biokuro kaina yra net trigubai mažesnė. Be viso to, vietinio kuro nereikia 
nei importuoti, nei infrastruktūros plėtros išlaidų krauti ant šilumos vartotojų pečių branginant ir 
taip brangią šilumą. 

Atvirkščiai, atsisakius importuojamų dujų ir jas pakeitus biokuru, šiluma tampa vidutiniškai 
trečdaliu pigesnė. Tai – oficiali statistika, remiantis šilumos kainomis dujomis ir biokuru 
šildomuose Lietuvos miestuose. 

Šie faktai akivaizdžiai parodo, kokie turėtų būti valstybės investicijų šilumos ūkyje 
prioritetai. Vietoje keliais procentais pigesnių dujų paieškų, kurios finansuojamos šimtais milijonų 
šilumos vartotojų litų, investicijas derėtų nukreipti problemos sprendimui iš esmės – dujų 
atsisakymui ir perėjimui prie pigaus vietinio kuro. 

Didžiųjų miestų perėjimui prie pigaus vietinio kuro, lygiai kaip ir SGD terminalui, būtina 
valstybės ir ES parama. Skirtumas tas, kad terminalas nesprendžia nei aukštų gamtinių dujų, nei 
šilumos problemų, o biokuras ne tik išvaduoja šilumos ūkį iš energetinės priklausomybės, bet ir 
ženkliai mažina kainas. 

Jei terminalas būtų racionalus objektas, jo statybų kaštų nereikėtų dirbtinai krauti ant 
gyventojų pečių. Taip pat nereikėtų taikyti dabar numatytos prievolės stambiesiems dujų 
vartotojams net 25 proc. gamtinių dujų pirkti iš terminalo. Tačiau gigantiško terminalo, kurį 
atsisako remti ES fondai, statybos išlieka ne ekonominiu, o politiniu projektu. 

Didžiausias paradoksas yra tas, kad SGD terminalo mokestis prievarta brukamas šilumos 
vartotojams, nors šilumos ūkis siekia iš principo atsisakyti brangių gamtinių dujų. Šilumos tiekimo 
įmonės deda visas pastangas siekdamos pakeisti importuojamas dujas pigiais vietinio kuro 
resursais. 

Akivaizdu, kad tiek dujų, tiek šilumos vartotojams per kišenę grasinančio kirsti terminalo 
projektą būtina peržiūrėti. Kol kas kalbos šilumos vartotojus guodžia: žadama atsisakyti ne tik 
terminalo mokesčių, bet prievolės pirkti 25 proc. dujų iš terminalo, nesvarbu kiek jos kainuos. 

Ar kalbos virs darbais pamatysime netrukus. Laiko naujoji Vyriausybė turės iki 2013 metų 
sausio 1 dienos, kuomet įsigalios jokia ekonomine logika nepagrįstas terminalo mokestis. 
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A. JANUKONIS. ELEKTROS BRANGIMO PRIEŽASTIS – DVIGUBAI IŠAUGĘS VIAP 
MOKESTIS 

 
Daugelis žmonių mano, kad elektros kainos augimą lemia brangstanti gamyba, perdavimo 

kaštai arba Rusijos įtaka. Taip nėra – trejus metus iš eilės elektra brango ir toliau brangs dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokesčio. 

Tai – politinių valdžios sprendimų sąlygota elektros tarifo dedamoji. Per VIAP mokestį 
surenkamos lėšos vėliau yra skiriamos valstybiniams energetikos projektams dotuoti – nuo saule 
varomų jėgainių iki gamtines dujas kūrenančios Elektrėnų elektrinės rėmimo. 

Šis mokestis elektros kainą tolygiai augino energetikos ministro Arvydo Sekmoko valdymo 
kadencijos metu nuo 2010 metų. Tuomet šis mokestis sudarė 4,73 ct/kWh. 2011 metais VIAP 
tarifas augo iki 6,01 ct/kWh, 2012 metais – iki 7,04 ct/kWh. 

Oficialiai planuojama, kad kitąmet VIAP pasieks 10,49 ct/kWh. Tai – ketvirtadalis visos 
elektros kainos, kuri, kaip prognozuojama, sudarys 41,736 ct/kWh (dieninio ir naktinio tarifo 
vidurkis). 

Elektra 2009 metais kainavo 31,33 ct/kWh. Žemiau pateikiamoje lentelėje matome, kad jos 
augimą lėmė vien VIAP mokesčio augimas. 

Panašu, kad netrukus VIAP tipo mokestis ims slėgti ne tik elektros, bet ir dujų vartotojus. 
Nuo 2013 metų sausio 1 dienos konservatorių Vyriausybės sprendimu, pradedamas taikyti 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo mokestis, kuris gyventojams pabrangins ir šilumą. 
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A. JANUKONIS. KODĖL LIETUVIŲ PINIGAIS IŠLAIKOMI BATŲ GAMINTOJAI 
KINIJOJE? 

 
Premjeras Andrius Kubilius žiniasklaidoje piktinasi, kad nestatant atominės elektrinės 

Visagine, Lietuvos vartotojų pinigai bus panaudoti atominės elektrinės Kaliningrade statyboms. 
Lygiai taip pat galima pykti, kad nevystant batų pramonės Lietuvoje, mūsų visų pinigai yra 

naudojami batų fabrikų Kinijoje ar Malaizijoje statyboms. Juk neturime nė vienos batų gamyklos 
savo šalyje, perkame importuojamą produkciją! Ir dar daug ko negaminame patys, dalį prekių tenka 
įsivežti. Koncepcija „viską pasidarykime patys: nuo ryžių iki atominių ginklų“ yra jokia naujiena 
pasauliniu mastu. Koncepcija vadinasi juche (Čiuč-ke), o jos autorius yra buvęs Šiaurės Korėjos 
lyderis Kim II Sung (Kim Ir Senas). 

Premjeras A. Kubilius, matyt, pamiršo, kad tikroji valstybės siekiamybė yra ne pastatyti ir 
šalies teritorijoje turėti atominę elektrinę. Tikrasis tikslas – užtikrinti kuo pigesnę ir patikimą 
energiją galutiniams vartotojams. Nuosava atominė elektrinė žemų elektros kainų nepasiūlys. Todėl 
ar ne geriau pigi elektra už Rusijos biudžeto, o ne Lietuvos vartotojų pinigus? Faktas, kad pastačiusi 
atominę elektrinę Kaliningrade, Rusija turės energijos perteklių, kurį teks realizuoti. Protingai 
sužaidusi, Lietuva turės progą nusipirkti nebrangios elektros. Prisiminkime paskutiniuosius 
Ignalinos atominės darbo metus. Lietuvos vartotojams elektra buvo parduodama po 7-9 ct/kWh, 
Rusijai – po 4 centus. Ir tik dėl to, kad elektra atominėje gaminama nepertraukiamai. 

2010 metais viešėjo Švedijos Ūkio ir energetikos ministrė Maud Olofsson. Ji pareiškė, kad 
Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistema naudinga Švedijai, nes juos domina pigi 
elektra. Jos atsiras, jei regione bus pastatyta atominė elektrinė. Ministrė nesipiktino, kad Švedijos 
piliečių pinigai tekės į Rusiją. Beje, jungtis su Švedija atsako į dar vieną nepagrįstą argumentą, 
kuriuo mosuoja prisiekę atominės elektrinės Lietuvoje šalininkai. Teigiama, kad taip bus užtikrintas 
energetinis saugumas nuo Rusijos. Tam elektrinės statyti nereikia. Jau netrukus, kuomet pradės 
veikti elektros jungtys, esant reikalui, elektros galėsime įsigyti iš Skandinavijos ir Lenkijos. 

Ir paskutinis klausimas A. Kubiliui. Kodėl Premjerui įdomu lietuvių pinigai, išleidžiami 
rusiškai elektrai, tačiau nerūpi lėšos, už kurias perkamos iš Rusijos ar Kataro importuojamos 
gamtinės dujos? Kodėl A. Kubilius dega noru statyti atominę elektrinę, kuri neatpigins elektros 
Lietuvoje, bet vengia remti vietinio biokuro jėgainių projektus, kurie tiesiogiai mažina šilumos 
kainas galutiniams vartotojams? 
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A. JANUKONIS. KONSERVATORIŲ SUSTABDYTAS VILNIAUS PERĖJIMAS PRIE 
BIOKURO GRĮŽTA BUMERANGU 

 
Premjeras Andrius Kubilius prisiminė, kad artėja 2016 metai, kuomet Lietuva yra 

įsipareigojusi radikaliai sumažinti Lietuvos energetikos įmonių taršą. 
Tai – jokia naujiena. Įsipareigojimus šalis prisiėmė stodama į Europos Sąjungą. 
Įgyvendinant šiuos Lietuvos įsipareigojimus, Prancūzijos kompanija „Dalkia“ 2010 metais 

pateikė investicinį projektą Vilniui, kuriuo siūlė ne tik įvykdyti taršos reikalavimus, bet tuo pačiu 
sumažinti šilumos kainą – 60 proc. šilumos ūkyje vartojamų taršių ir brangių gamtinių dujų pakeisti 
vietiniu biokuru. „Dalkia“ investicijas tuomet blokavo konservatorių partija. Jei ne ši A. Kubiliaus 
vadovaujamos partijos „iniciatyva“, vilniečiai jau šiandien už šilumą galėtų mokėti apie 20 procentų 
pigiau. 

Konservatoriai 2010 metais rado nemažai argumentų, kodėl sostinės šilumos ūkyje pokyčių 
nereikia. Štai TS-LKD frakcijos Seime seniūnas Jurgis Razma siūlė nedaryti nieko. Jis teigė, kad 
„kiek jam žinoma, derybos dėl direktyvos, nustatančios aplinkosauginius reikalavimus jėgainėms, 
yra nebaigtos. Teoriškai galimas reikalavimų atidėjimas iki 2019 ir netgi 2020 metų“. Nuo to laiko 
A. Kubiliaus Vyriausybė nepadarė nieko, kas leistų mažinti taršą ir piginti šilumą gyventojams. Tai 
– tipinis konservatorių elgesys, kuomet kalba sukasi apie biokuro energetiką. 

Konstatuokime: būtent konservatorių dėka Vilnius šiuo metu šildymui naudoja gamtines 
dujas. Dėl to šilumos kaina sostinėje išlieka aukšta, o Lietuva bus priversta prašyti Europos 
Komisijos malonės, kad įsipareigojimai būtų atidėti iki 2020 metų. 

Nėra abejonės, kad opozicijoje atsidūrę konservatoriai ir toliau vadovausis jiems įprasta 
retorika – savo atsakomybės perkėlimu ant svetimų pečių. Nenustebsiu, jei naujoji valdžia netrukus 
sulauks dabar jau opozicinių konservatorių kaltinimų, jog Lietuva nesugeba laiku vykdyti savo 
įsipareigojimų dėl taršos mažinimo. 

*** 

 

SIEKIAMA "SUBALANSUOTO" SPRENDIMO ENERGETIKAMS 
Autorius:BNS; Lapkričio 13 D. 2012; www.lzinios.lt 

 
Dėl taršos mažinimo reikalavimų Lietuvos energetikos įmonėms nuo 2016 metų bus 

siekiama "subalansuoto" sprendimo, sako premjeras premjeras Andrius Kubilius. Jis neatskleidė, 
koks bus galutinis Vyriausybės sprendimas ir ar Europos Komisijos bus prašoma išimties, kuri 
suteiktų pereinamąjį 4 metų laikotarpį. "Negaliu prognozuoti, ar bus toks sprendimas (ar 
Vyriausybė prašys išimties dėl taršos mažinimo - BNS) priimtas. Mes siekiame subalansuoto 
sprendimo, kad mūsų šilumos ir elektros gamybos įmonės nepralaimėtų konkurencinėje kovoje, 
lyginant jas su kaimynais. Bet lygiai taip pat mes nenorėtume matyti tokios situacijos, kad tos 
įmonės atsipalaiduotų ir neįgyvendintų pakankamai didelės vertės investicijų projektų", - antradienį 
interviu Lietuvos radijui sakė A.Kubilius. 

Pasak jo, klausimas yra dėl to, ar taršos mažinimas bus privalomas nuo 2016 metų, ar su 
Europos Komisijos leidimu - tik nuo 2020 metų. "Iš tiesų, mūsų kaimynės Estija ir Lenkija tokios 
išimties yra paprašę ir jų gamybos įmonėms tokios lengvatos suteiktos dar ketveriems metams", - 
pastebėjo premjeras. Sprendimas dėl to turėtų būti priimtas Vyriausybės posėdyje trečiadienį. 

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas patvirtino, kad Vyriausybė atsižvelgė į aplinkinių 
šalių veiksmus ir ketina prašyti EK išimties dėl taršos mažinimo nuo 2016 metų. Išimtis būtų 
naudinga Rusijos "Gazprom'" ir Prancūzijos koncerno "Dalkia" valdomoms šalies elektrinėms, 
tačiau specialistai abejoja, kad vos per pusantro mėnesio Lietuvai pavyks suspėti pateikti EK visus 
būtinus dokumentus. Anot G.Kazlausko, nenorima Lietuvos vartotojams sukurti blogesnių sąlygų, 
nes investicijos į taršos mažinimą bus nemažos, jos visos "gultų į kainą". Iki trečiadienio 
Vyriausybės posėdžio nutarimo projektą ketinama pakoreguoti. 
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Nenorėjęs pavardės atskleisti Vyriausybės pareigūnas sakė, kad ES direktyva numato griežtą 
terminą - išimties siekianti šalis EK privalo pateikti Pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą. Jis 
prognozavo, kad nepakaks laiko tai įgyvendinti. 

Anksčiau Aplinkos ir Energetikos ministerijos laikėsi nuomonės, kad jeigu Vyriausybė 
pradėtų išimties prašymo procedūrą, elektrinės gali atidėti investicijas į veiklos efektyvumo 
didinimą, nediegs mažiau taršių įrenginių, kad nuo 2016 metų būtų smarkiai sumažinta jų oro tarša. 
Be to, teigta, kad net jei Lietuva tokios išimties prašytų, dar neaišku, ar Europos Komisija sutiktų ją 
suteikti. 

Pasinaudoti išimtini, o kartu ir vėliau pastatyti naujus įrenginius arba elektrines, norėtų 
"Dalkia" valdomos bendrovės "Vilniaus energija", "Litesko" Alytaus ir Marijampolės filialai ir 
"Gazprom" valdoma Kauno termofikacijos elektrinė. 

*** 

 
J. RAZMA ABEJOJA ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS PRIVALUMAIS 

 
Šiandien Seime įvykusioje spaudos konferencijoje TS-LKD frakcijos Seime seniūnas Jurgis 

Razma pasiūlė labai atidžiai rinktis šilumos ūkio valdymo būdą, o savivaldybėse jokiu būdu 
nepriiminėti skubotų ilgalaikių nuomos pratęsimo sprendimų.  

Nuoma daug kur neatsipirko  
„Matome, kad šilumos ūkio nuomą pasirinkusios savivaldybės labiau pralošė, negu išlošė. 

Sugrupavus šilumos įmones į palyginamas grupes pastebėjome, kad kiekvienoje grupėje tokie 
tiekėjai kaip „Dalkia“ bei „E-energija“ paprastai rikiuojasi arti brangiausių“, – teigė J. Razma. 
Pasak Seimo nario, atlikta analizė įrodo, kad šilumos ūkio nuoma privatiems ūkio subjektams 
nepasiteisino. „Peršasi išvada: savivaldybės nebeturėtų sudarinėti naujų nuomos sutarčių, o šilumos 
ūkį vis dėlto turėtų tvarkyti pačios“, – įsitikinęs frakcijos seniūnas. J. Razma sakė siūlysiąs tokią 
nuostatą įrašyti į TS-LKD savivaldybių rinkimų programą. Visa, ką privačios įmonės investuoja į 
šilumos ūkio atnaujinimą, apmoka vartotojai. 

J. Razma mano, kad savivaldybės šilumos ūkio įmonės, sustiprinus vadybą, gali būti 
pakankamai pajėgios pačios, be privataus operatoriaus pagalbos, investuoti ir atnaujinti tinklus bei 
jėgaines. „Privatus investuotojas, neretai turėdamas prieš akis neilgą ir bet kuriuo atveju ribotą 
investavimo horizontą, ne visada gali būti suinteresuotas pačiais optimaliausiais investavimo ir 
valdymo sprendimais. Nėra ko stebėtis, kad netgi kokių nors aplinkos apsaugos normų griežtinimas, 
kaip matome dabar Vilniaus atveju, gali sukelti nereikalingų įtampų“, – pastebi politikas. „Tad 
linkėčiau savivaldybių politikams nebelipti ant to paties sykį skaudžiai jau užgavusio grėblio, o 
ieškoti modernių būdų miestų šilumos ūkiams valdyti.  

Augantis biokuro naudojimas šilumos gamybai – sveikintina tendencija, tačiau ne blogiau už 
privatininką tuo gali užsiimti savivaldybės įmonė“, – tikina J. Razma.  

Sutarties Vilniuje pratęsimo diskusija – per ankstyva 
Komentuodamas sostinėje kylančias aistras dėl nuomos sutarties su „Dalkia“ pratęsimo dar 

20-iai metų, J. Razma pažymėjo, kad apie pratęsimą kalbėti apskritai neverta, o jokio naujo 
konkurso taip pat nereikia skelbti. „Iki nuomos sutarties pabaigos dar liko net 7 metai – argi jau 
atėjo laikas kalbėti apie naują konkursą? Nuomotojas privalo laikytis galiojančių teisės normų, 
vadinasi, ir vykdyti gamtosauginius reikalavimus, nesvarbu, kada ir kokie jie beįsigaliotų. Tuo tarpu 
savivaldybė turi užtikrinti, kad kiekvienas potencialus investuotojas gautų adekvačias garantijas ir 
prisiimtų miestui svarbius įsipareigojimus. Akivaizdu, kad modernizavimo projektui vykdyti galima 
pasitelkti platų partnerių ratą, neapsiribojant dabartiniu šilumos ūkio operatoriumi. Ten, kur 
nepagrįstai skubama – visada kyla įtarimų, užtenka prisiminti kad ir liūdnai pagarsėjusį LEO atvejį. 
Savivaldybės tarybos nariams, tikiuosi, užteks politinės valios priimti tik tokius sprendimus, kurie 
bus nepriekaištingai skaidrūs, ir Vilniuje apie LEO pasikartojimą neteks girdėti“, – vylėsi politikas.  

Anot Jurgio Razmos, dar vienas aspektas, keliantis nerimą – nuspėjamos gana artimos 
sostinės šilumos ūkio operatoriaus sąsajos su viena didelę biokuro rinkos dalį valdančia bendrove. 
„Šis faktas nėra palankus Vilniaus šilumos vartotojams, jis turėtų kelti susirūpinimą Vilniaus 
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politikams. Įgyvendinus siūlomą šilumos ūkio konversiją į biokurą, gali būti labai sunku 
kontroliuoti, ar biokuras „saviškiams“ tiekiamas rinkos kainomis. Kas garantuos, kad nenugalės 
pagunda iškelti pelną į kitą bendrovę“, – svarsto TS-LKD frakcijos seniūnas.  

Gąsdinimai gamtosauginiais apribojimais perdėti 
Vienas iš dažniausiai naudojamų sutarties su „Dalkia“ pratęsimo šalininkų argumentų – jog 

2016 m. pradžioje įteisinami ES reikalavimai gamtosauginių priemonių įgyvendinimui jėgainėse. 
Tai didina taršos mažinimo reikalavimus jėgainėms, gaminančioms šilumą ir elektrą. Vien Vilniuje, 
„Dalkia“ dukterinės įmonės UAB „Vilniaus energijos“ skaičiavimais, reikalingų aplinkosauginių 
priemonių kaina viršytų 1 milijardą litų. Alternatyvus siūlymas perorientuoti sostinės šilumos ūkį 
nuo mazuto ir dujų deginimo prie dujų ir biokuro pareikalautų apie 0,7 milijardo litų investicijų. 
Vilniaus savivaldybės teigimu, miestui šiam pasirinkimui reikiamas investicijas galėtų užtikrinti 
pakoreguota ir pratęsta sutartis su „Dalkia“. Dabar galiojanti sutartis, pasirašyta 2002 metais, turi 
pasibaigti 2017-aisiais.  

Anot Jurgio Razmos, visuomenei pristatoma, jog sutarties pratęsimas su „Dalkia“ yra tarsi 
panacėja, tačiau, kiek jam žinoma, derybos dėl direktyvos, nustatančios aplinkosauginius 
reikalavimus jėgainėms, yra nebaigtos. Teoriškai galimas reikalavimų atidėjimas iki 2019 ir netgi 
2020 metų.  

Koks bus ES investicijų į šilumos ūkį likimas?  
Jurgis Razma pirmadienį kreipėsi į Ūkio ministrą prašydamas paaiškinti, kaip bus užtikrintas 

tinkamas šilumos ūkiui skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. Ministro 
parlamentaras prašo išaiškinti, ar ES struktūrinė parama, skirta šilumos ūkį dabar tvarkančioms 
privačioms bendrovėms, panaudojama pakankamai griežtai kontroliuojant, ir ar uždėti saugikliai, 
kad šių investicijų, nutrūkus nuomos sutartims, savivaldybėms nereikėtų iš privačių bendrovių 
išpirkti.  

Pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“ 38 projektams jau yra skirta 86 
milijonai litų iš ES Ekonomikos augimo veiksmų programos. Anot J. Razmos, visuomenei svarbu 
žinoti, ar lėšos tarnaus bendram labui ir neatiteks pelno siekiantiems šilumos verslo privatininkams. 

 
pasauliolietuvis.com 

 

 

Pastaba. LTV 2012-11-14 posėdžio oficialioje darbotvarkėje tokio klausimo (minimo A. 
Kubiliaus ir G. Kazlausko viešuose pasisakymuose) nėra. 

 

335



A. JANUKONIS. ELEKTROS, DUJŲ IR ŠILUMOS VARTOTOJAMS – NUEINANČIOS 
VALDŽIOS PALIKIMAS 

 
Pereinamuoju laikotarpiu, kuomet keičiasi valdžia, Lietuvos ūkyje nevyksta nieko blogo. 

Tiesa, buvusiųjų sprendimų palikimo išvengti nepavyksta.  
Tarp nemalonių naujienų – brangstanti elektra. 
Vienintelė objektyvi elektros kainos augimo priežastis yra įsigijimo kaina, diktuojama 

užsienyje. Kitos priežastys (perdavimas, sisteminės paslaugos) yra susijusios išimtinai su 
sprendimais Lietuvoje. Reikšmingiausias jų – sprendimas auginti Viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) mokestį. Tai – politinių valdžios sprendimų sąlygota elektros tarifo dedamoji. 

Per VIAP mokestį surenkamos lėšos vėliau yra skiriamos valstybiniams energetikos 
projektams dotuoti – nuo saule varomų jėgainių iki gamtines dujas kūrenančios Elektrėnų elektrinės 
rėmimo. 

Mokestinio palikimo neišvengs ir gamtinių dujų bei šilumos vartotojai. Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino, kad nuo 2013 metų suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo statybos bus finansuojamos buitinių dujų vartotojų sąskaita. Iš jų kišenės SGD 
terminalo statyboms bus skiriami 4 centai už kiekvieną suvartotą kubinį metrą. 

Buvusios Vyriausybės sprendimu, už terminalo statybas nuo kitų metų mokės ir šilumos 
vartotojai. Nepaisant to, kad šilumos ūkis siekia atsisakyti branginių importuojamų gamtinių dujų –
pakeisti jas triskart pigesniu vietiniu biokuru. 

Per 2013 metus gyventojai ir įmonės terminalo statybas turės paremti beveik 114 mln. litų. 
Jei mokestis bus skaičiuojamas pagal šiuo metu galiojančią dujų paskirstymo metodiką, patvirtintą 
VKEKK, maždaug du trečdalius sumos bus priversti apmokėti šilumos vartotojai, o beveik trečdalį 
– bendrovė „Achema“. 

Vilniuje terminalo mokestis šilumos kainą gyventojams augins apie 0,7 ct/kWh, kauniečiai 
papildomai sumokės apie 0,95 ct/kWh. Vilniečiams mokestis mažesnis, nes 15 proc. šilumos 
pagaminama iš biokuro, o 9 proc. – iš mazuto. Kaune 100 proc. naudojamos brangios gamtinės 
dujos. 

 
*** 

 
PATVIRTINTA: ELEKTRA GYVENTOJAMS BRANGSTA IKI 52 CT/KWH 

Ugnė Karaliūnaitė, www.DELFI.lt, 2012 m. lapkričio 21 d. 
 
Trečiadienį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) pritarė 

bendrovės „Lesto“ siūlytiems elektros energijos kainų pakeitimams. Už elektrą gyventojams nuo 
kitų metų teks mokėti vidutiniškai 13 proc. daugiau. 

Įskaičiavus PVM, vidutinė elektros kaina auga iki 52 ct/kWh. Šiuo metu už elektros 
energijos vienos laiko zonos tarifą yra mokama 46 ct/kWh (su PVM). 

Gyventojai, kurie pasirinkę už elektros energiją mokėti pagal dviejų laikų zonų tarifus, už 
dieninę elektros energiją mokės 12 proc. daugiau (iki 56 ct), o naktinė ir savaitgalio tarifo kaina 
kyla 14 proc. (iki 42 ct). Šiuo metu tarifai atitinkamai yra 49,7 ct/hWh ir 37,2 ct/kWh. 

Elektros energijos kainą išaugino jos dedamosios: elektros energijos įsigijimo kaina 2013 m. 
padidinta iki 16,433 ct/kWh (2012 m. - 15,94 ct/kWh), perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba – 
2,415 ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,942 ct/kWh (14 proc. augimas). VKEKK padidino ir 
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą iki 10,49 ct/kWh (2012 m. - 7,04 ct/kWh). 

Elektros tarifų planai gyventojams kitais metais nesikeičia, išskyrus jog kiti metai – 
paskutiniai „12 000 kWh” tarifo taikymo metai. Atsisakyti šio plano „Lesto“ nusprendė dėl 
sudėtingos administracijos ir patiriamų papildomų sąnaudų dėl duomenų nurašymo ir 
perskaičiavimo, nesuvartojus nustatyto 12 000 kWh kiekio. Jei gyventojas nepasirinks kito tarifo 
plano, nuo 2014 m. jam bus taikomas “Standartinis” tarifų planas. 
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Taip pat „Lesto“ teigia, kad toliau mažina atotrūkius tarp tarifų planų: „Standartinį“ tarifo 
plano kainą didinama santykinai mažiau nei „Elektrinių viryklių“ ir „12 000 kWh” tarifų kainos. 
Tikimasi, kad taip patrauklesni gyventojams taps „Namai“ ir „Namai plius“ planai. 

Per mėnesį – 7 Lt daugiau 
„Lesto” atstovai paskaičiavo, kad vidutiniškai už elektrą per mėnesį namų ūkiui reikės 

sumokėti 7 Lt daugiau. 
„Lesto” Visuomeninio tiekimo tarnybos direktorius Ramūnas Kiaulėnas teigė, kad įmonės 

finansiniam rezultatui elektros kainos padidinimas neturės. „Nuo kitų metų gyventojams 
vidutiniškai kaina didėja apie 13 proc. ir tai sudarytų su PVM apie 5,7 ct. Jei kalbėtume apie verslo 
klientus, kurie gauna persiuntimo paslaugą iš vidutinės įtampos tinklų, tai jiems persiuntimo 
paslaugos kaina vidutiniškai mažėja 5,9 ct (be PVM), o tiems, kurie gauna iš žemos įtampos tinklų, 
kaina mažėja apie 6,5 ct”, - elektros kainų pasikeitimus komentavo įmonės atstovas. Kaip teigė R. 
Kiaulėnas, pagrindinė elektros kainos didėjimo priežastis – viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) kainos, elektros energijos kainos dedamoji, kuri išaugo beveik 3,5 ct (be PVM).  

Taip pat įtaką darė energijos įsigijimo kainos padidėjimas ir sisteminių paslaugų kainos 
padidėjimas. „Lesto“ atstovo teigimu, VIAP kainos padidėjimą nulėmė gamtinių dujų kainos 
padidėjimas bei poreikis skatinti atsinaujinančių išteklių energetiką. 

„Lesto“ išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad 71 proc. buitinių elektros vartotojų 
šiuo metu atsiskaito „Standartiniu“ vienos laiko zonos tarifo planu (46 ct/kWh) – nuo 2013 metų 
„Standartinio“ vienos laiko zonos tarifo kaina bus 51,9 ct/kWh. Tokie vartotojai per mėnesį 
vidutiniškai suvartoja 100 kWh elektros energijos, todėl kitais metais išlaidos už elektros energiją 
tokį tarifo planą pasirinkusiems namų ūkiams vidutiniškai padidės 6 Lt per mėnesį, t. y., jei toks 
vartotojas šiemet vidutiniškai per mėnesį mokėdavo 46,39 Lt, tai kitąmet jis mokės 52,34 Lt. 
Maždaug 13 proc. elektros vartotojų atsiskaito pagal dviejų laiko zonų tarifą (49,7 ir 37,2 ct/kWh) – 
kitąmet šio tarifo plano kaina bus atitinkamai 56,1 ct/kWh ir 42,2 ct/kWh. Šių vartotojų, 
suvartojančių per mėnesį apie 180 kWh elektros energijos, 2013 metais išlaidos vidutiniškai padidės 
apie 10 Lt per mėnesį. Apie 7 proc. namų ūkių atsiskaito pagal „Elektrinių viryklių“ vienos laiko 
zonos tarifo planą (44,2 ct/kWh) – 2013 metų „Elektrinių viryklių“ vienos laiko zonos tarifo plano 
kaina bus 50,5 ct/kWh. Tokių vartotojų suvartojamos elektros energijos vidurkis per mėnesį yra 160 
kWh, nuo ateinančių metų jie per mėnesį vidutiniškai mokės apie 10 Lt (su PVM) daugiau nei 
šiemet. 

Tenka mokėti už ankstesnį laikotarpį 
VKEKK pirmininkė Diana Korsakaitė taip pat išsakė, kodėl buitiniams vartotojams kitais 

metais teks už elektrą mokėti daugiau: „Kainos auga dėl to, kad yra didesnis VIAP biudžetas. 
Didžiąja dalimi tarifas auga, nes yra nepakeisti kvotiniai elektros energijos gamybos dydžiai tose 
elektrinėse, kurios naudoja gamtines dujas, ir suskaičiavus tuos neatitikimus, kurie buvo dėl 
gamtinių dujų didesnio brangimo pasibaigusį laikotarpį, kai dujos brango bei kiek pareikalaus 9-to 
bloko baigimas, taip pat augantys atsinaujinančių šaltinių energetikos dydžiai“. 

Nors dujų kaina pastaruoju metu mažėjo, D. Korsakaitė teigė, kad kainos mažėjimo įtaką 
elektros energijos kainai bus galima pajusti anksčiausiai dar po metų. „Sprendimai dėl dujų kainų 
priimami kas pusmetį, todėl sureaguoti galima jau antrąjį pusmetį. Elektros srityje sprendimai 
daromi kas metus ir visus metus galioja viena kaina, pagal kurią nustatoma kvotinė elektros 
energijos gamybos kaina. Dabar 2013 m. kainoje įvertiname tą neatitikimą, kuris susidarė 
užsibaigus 2011 m. laikotarpiui, tai realiai dabar turime reikalą su 2010 m. prognoze”, - aiškino 
VKEKK pirmininkė. 
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A. JANUKONIS. DAR KARTĄ APIE ELEKTROS BRANGIMO PRIEŽASTIS 
 

Žinią apie brangstančią elektrą jau spėjo palydėti buvusio premjero A. Kubiliaus vieši 
pareiškimai, esą pagrindinę įtaką elektros kainos augimui turėjo atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimas.  

Kol pasitelkus politinę demagogiją elektros brangimo tema netapo dar vienu pagrindo 
neturinčiu argumentu griebtis atominės elektrinės statybų, šią miglą būtina išsklaidyti. Dar kartą 
sugrįždamas prie elektros temos, noriu įvardinti priežastis, kurios lėmė elektros brangimą. Kainą 
augino trys skirtingos kilmės faktoriai, kurių negalima analizuoti kartu, o reikia gilintis į kiekvieną 
atskirai. 

Visų pirma, šiek tiek pakilo iš užsienio importuojamos elektros kaina. Aplinkybė, kurią 
verta žinoti: Lietuva ir 2012 metais už elektrą mokėjo brangiau nei Latvija ir Estija, nors visų trijų 
šalių elektros tinklas iš esmės yra bendras. Šiaurės šalių elektros prekybos biržos „Nord Pool Spot“ 
duomenimis, Lietuvai importuojama elektra šių metų liepos-spalio mėnesiais vidutiniškai kainavo 
163 Lt/MWh. Tai yra beveik 19 procentų brangiau nei Estijai, kuri mokėjo 137 Lt/MWh, ir 5,8 
proc. daugiau nei Latvijai, kuriai elektra kainavo 154 Lt/MWh. Skaičiai verčia kelti klausimą, ar iš 
tiesų efektyviai veikia elektros birža, kuria buvusioji valdžia ne kartą viešai džiaugėsi. 

Antra elektros brangimo priežastis – sprendimas auginti Viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) mokestį. Tai – politinių valdžios sprendimų sąlygota ir kasmet nuosekliai 
auginama elektros tarifo dedamoji. VKEKK duomenimis, VIAP biudžetas 2013 metams yra beveik 
964 mln. litų. 53 procentai šios sumos, daugiau nei 512 mln. litų atiteks importines gamtines dujas 
kūrenančios Elektrėnų elektrinės rėmimui. Gerokai mažesnė šio mokesčio dalis, 194 mln. litų, bus 
skiriama elektros energijos gamintojams už elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius, ir perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už jos balansavimą. 
168 mln. litų sulauks termofikacinės elektrinės. 

Trečia aplinkybė, turinti įtakos elektros kainai – viso elektros ūkio valdymo efektyvumo 
stygius. Kasmet stebime tolygiai kylančius elektros skirstymo ir ūkio sisteminius kaštus, kurie 2013 
metais augs 14 procentų. Galima palyginti su šilumos ūkiu. Čia šilumos tiekimo kaštai išlieka 
stabilūs. Maža to, už visą Lietuvos elektros sistemos veiklą atsakinga UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ kasmet skaičiuoja ne pelną, o nuostolius. Tai dar labiau pabrėžia ūkinio-ekonominio 
efektyvumo stygių. 

Elektrai brangstant dėl aukščiau išvardintų priežasčių, kaltinti atsinaujinančią energetiką 
nėra pagrindo. Deja, nueinanti valdžia būtent po elektros brangimo priedanga bando suduoti smūgį 
žaliajai energetikai. Maža to, kalbant apie atsinaujinančių išteklių taikymu grįstą energetikos ateitį 
iš principo negalima viename katile suplakti ir šilumos, ir elektros ūkio. Tai – skirtingi sektoriai, 
kurie veikia skirtingais principais. 

Atsinaujinantys ištekliai, įdarbinti elektros gamyboje, nebūtinai lemia žemesnę elektros 
kainą, o dažniausiai ją didina. Visai kitaip šilumos ūkyje. Čia biokuras leidžia reikšmingai 
sumažinti galutinį šilumos tarifą. Šiuo metu lietuviškas kuras kainuoja beveik 3 kartus pigiau už 
importuojamas gamtines dujas. Miestuose, kurie vartoja biokurą, šilumos kaina yra vidutiniškai 
trečdaliu mažesnė nei deginančiuose dujas. Tai – faktas. 

 
*** 
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A. JANUKONIS. A. SEKMOKAS PAGAL TREČIĄJĮ PAKETĄ ATSKYRĖ IR MINISTERIJAS 
 

Jei naujoji valdžia sumanys vėl sujungti Ūkio ir Energetikos ministerijas, susidurs su 
rimta problema. Mat prieš atsisveikindamas su Energetikos ministro portfeliu A. Sekmokas šias 
ministerijas atskyrė pagal ES Trečiojo paketo reikalavimus.  

Šį žingsnį galime drąsiai krikštyti nervingo ir nekompetentingo ketverių metų A. Sekmoko 
„darbo“ apogėjumi. Trečiasis paketas neabejotinai tapo pagrindiniu A. Sekmoko valdymo arkliuku. 
Tikru ristūnu, kurio kanopomis ministras bandė atskirti visas sritis, pasitaikiusias kelyje. Su 
entuziazmu, neleidžiančiu abejoti: jei ministrui būtų pavaldus viešasis transportas, troleibusai būtų 
seniausiai atskirti nuo laidų. 

Skaidrumo vėliavą iškėlęs A. Sekmokas visų pirma ES Trečiojo paketo reikalavimus su 
trenksmu pritaikė dujų sektoriuje. Ministras skaidė ir dalino, dalino ir skaidė, kilo didelės bangos… 
Šių veiksmų nauda nėra aiški ir šiandien. Gamtinės dujos galutiniams vartotojams ne tik neatpigo, 
bet ir žada brangti. Ekspertų teigimu, dujų sektoriaus išskaidymas būtų prasmingas tik tuo atveju, 
jei ketintume atskirti gavybą nuo tiekimo, kad visi gavyba užsiimantys subjektai galėtų jungtis prie 
tinklo. Lietuvoje gi su dujų gavyba nesusiduriame, tad ir jungtis nebūtų kam. 

A.Sekmokui Trečiasis paketas tarnavo kaip panacėja, raktas į visus klausimus. Nenuostabu, 
kad ministras paketu mojavo, reformų varpais skambino ir šilumos ūkyje. A. Sekmokas griežtai 
atsisakė išgirsti Lietuvos ir užsienio ekspertų žodžius: paketas skirtas elektros ir dujų sektorių 
reguliavimui, jo poveikis šilumos ūkio sektoriui gali būti priešingas. Kaip ir reikėjo tikėtis, ne tik 
visų šilumos ūkio rinkos dalyvių, bet ir valstybinių institucijų kritika išsklaidė eksperimentines A. 
Sekmoko vizijas: reformos projektas buvo nurašytas į istorijos šiukšlyną. 

Nuo ES Trečiojo paketo kirčių neišsisuko ir elektros ūkis. Čia atsisveikindamas su ministro 
portfeliu A. Sekmokas padirbėjo su ypatingu kruopštumu. Spalio 1 dieną Lietuvos elektros sistema 
pasitiko išskaidyta. Aukštos įtampos tinklus valdanti įmonių grupė „Litgrid“ tapo pavaldi 
Energetikos ministerijai, o elektrą skirstanti „Lesto“ ir „Lietuvos energija“, po kurios sparnu 
glaudžiasi Lietuvos elektrinė, Kauno HE ir Kruonio HAE – Ūkio ministerijai. 

Geriausias konsultantas – nuojauta – A.Sekmokui patarė, kad toks modelis yra skaidrus ir 
atitinka Trečiojo paketo reikalavimus. O kaipgi faktas, kad abi ministerijos priklauso tam pačiam 
savininkui – valstybei? 

Pamirškime šią smulkmeną. Geriau pagalvokime, kas atsitiks, jei naujoji Vyriausybė vėl 
nuspręs sujungti Ūkio ir Energetikos ministerijas. Taip išeina, kad toks žingsnis prieštaraus ES 
Trečiojo paketo reikalavimams. Ar nebus A.Sekomokas apribojęs valstybės suverenitetą? Ar šios 
dvi ministerijos nuo šiol amžiams atskirtos pagal Trečiąjį paketą? 

Vadovaudamiesi A. Sekomoko logika, surastume paprastą išeitį. Norint sujungti dvi 
ministerijas, dalį elektros ūkio reikėtų atiduoti trečiajai ministerijai. Pavyzdžiui – Švietimo. Juk 
Energetikos ministerija visus 4 metus garsėjo kaip ministerija be energetikų. Taigi, pedagogai 
puikiai tvarkysis su elektra. Juk svarbiausia ne kompetencija, o skaidrumas! 
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A. JANUKONIS. BRANGŪS PROJEKTAI ELEKTROS NEATPIGINS 
 

Žinia apie laukiantį elektros brangimą sukėlė neadekvačių problemos sprendimo 
pasiūlymų bangą.  

Vis garsiau kartojama idėja, jog reikėtų užmerkti akis į tautos referendume išsakytą poziciją 
dėl atominės elektrinės statybų. Deja, tai demokratinei valstybei nepriimtina. Maža to, nuosava 
atominė elektrinė, į kurią sumerksime milijardus litų, žemų elektros kainų nepasiūlys. 

Alternatyvų kelią, kaip tvarkytis elektros ūkyje, pateikė Seimo narys Linas Balsys. Jis siūlo 
įsteigti specialų bioenergetikos plėtros fondą ir diegti atsinaujinančių šaltinių energetiką, elektros 
ūkį susiejant su šilumos ūkiu. Tam prireiktų 5 mlrd. litų. 

Ar priėjus kryžkelę su nuorodomis: dešinė – mirtis, kairė – pražūtis, tikrai būtina kažkur 
sukti? Mano siūlymas – sustoti, palaukti ir apsidairyti. Ekspertai vis garsiau kalba, kad Europoje 
prasideda pigios elektros metas. Ankstesnės investicijos į elektros šaltinius senajame žemyne jau 
atsipirko, Europos ekonomika paveikta krizės – tai leidžia prognozuoti nebrangios elektros laikus. 
Esant tokioms aplinkybėms, kalbėti apie nuosavus elektros šaltinius nėra prasmės. Vietoje 
milijardinių statybų verta remtis į elektros jungčių stiprinimą su kitomis šalimis. 

Tai išspręs energetinio saugumo klausimus, o elektrą pirksime rinkos kainomis. Jau netrukus 
pradės veikti elektros jungtis su Švedija, kurios galia sudarys 700 MW. Pirmoji Lietuvos-Lenkijos 
500 MW galios jungtis pradės veikti 2015 metais, antroji, dar 500 MW galios – 2020 metais. 
Didžiausias įmanomas Lietuvos poreikis yra apie 2100 MW. Tiek suvartojame žiemą, spaudžiant -
30 laipsnių šalčiui. Trūkstamą dalį elektros esant reikalui gali gaminti Lietuvos elektrinės. Dalį 
elektros galėsime pirkti per Estiją iš Suomijos. Estija turi 350 MW galios jungtį su Suomija, šiuo 
metu statomos antrosios jungties galia sieks 600 MW. 

Siekiant didesnio energetinio saugumo, verta investuoti į linijų su Latvija-Estija-Suomija 
stiprinimą. Stiprinkime jungtis ir dalyvaukime patikimoje Europos elektros rinkoje. Tai – žymiai 
pigesnė išeitis už grandiozines atominės jėgainės statybas. Nereikėtų pamiršti ir 1300 MW galios 
jungties su Baltarusija ir 600 MW – su Kaliningradu. 

Grįžkime prie Lino Balsio pasiūlymo diegti atsinaujinančių šaltinių energetiką, elektros ūkį 
susiejant su šilumos ūkiu. 5 milijardų vertės problemos sprendimas – per brangus. Jau ne kartą esu 
rašęs, kad kalbant apie atsinaujinančių išteklių taikymu grįstą energetikos ateitį yra klaidinga 
viename katile plakti ir šilumos, ir elektros ūkį. Tai – skirtingi sektoriai, kurie veikia skirtingais 
principais. 

Atsinaujinantys ištekliai, įdarbinti elektros gamyboje, dažniausiai jos kainą didina. Dalį 
nuolat augančio Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokesčio, kuris augina elektros 
kainą, sudaro parama, skiriama būtent už elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius. Visai kitaip šilumos ūkyje. Čia biokuras, kuris yra beveik 3 kartus pigesnis už 
importuojamas gamtines dujas, leidžia reikšmingai sumažinti galutinį šilumos tarifą. Miestuose, 
kurie vartoja biokurą, šilumos kaina yra vidutiniškai trečdaliu mažesnė nei deginančiuose dujas. 

Pradėjus planuoti 5 mlrd. investicijas į elektros gamybą, rizikuojama iš viso sustabdyti 
biokuro plėtrą šilumos ūkyje. Patirtis rodo, kad gigantiški valstybiniai projektai yra linkę pasiklysti 
nesibaigiančiuose svarstymuose ir įgyvendinami vėžlio žingsniu. O mažesnių šilumos kainų reikia 
jau šiandien. 

Naujajai Vyriausybei belieka įsiklausyti į Prezidentės patarėjo Nerijaus Udrėno žodžius, jog 
valstybei reikia reikšmingų permainų būtent šilumos ūkyje. „Nes visi žinome, ką daugmaž reikia 
daryti. Reikia tiktai daryti ir susitelkus tą įvykdyti“, – paslaptingai užsiminė patarėjas. Žinant 
biokuro kainą ir naudą, akivaizdu, kad N. Ūdrėnas galvoje turėjo būtent biokuro plėtrą. 

 
*** 

 
L. BALSYS: „ENERGETINIS SAUGUMAS BE ATOMO – NE TIK REALU, BET IR 

PELNINGA“ 
Artūras Jančys; 2012-12-04 
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Seimo narys Linas Balsys būgštauja, kad ir naujos kadencijos Seimas gali pasukti pirmtako 

pėdsakais – nepaisant referendumo rezultatų, nepritariančių Visagino atominės elektrinės (VAE) 
statybai, tęs ankstesnės valdžios inicijuotą branduolinį projektą. Kaip alternatyvą atominei 
energetikai „žaliasis“ parlamentaras siūlo diegti atsinaujinančių šaltinių energetiką, elektros ūkį sieti 
su šilumos ūkiu. L. Balsys taip pat siūlo įsteigti specialų bioenergetikos plėtros fondą, į kurį galėtų 
investuoti ir fiziniai asmenys. „Man kelia nerimą Teisės departamento išvados, esą referendumo 
rezultatai dėl Visagino AE nėra tautos valios pareiškimas, Seimas esą juos gali laikyti privalomais, 
bet gali ir nelaikyti tų rezultatų kaip privalomai vykdytinų“, – antradienį spaudos konferencijoje 
sakė parlamentaras Linas Balsys. 

Jis informavo, kad Seime sudaryta darbo grupė, vadovaujama Irenos Šiaulienės, kuri jau nuo 
trečiadienio pradės svarstyti, kaip įgyvendinti atominei energetikai „ne“ pasakiusio referendumo 
rezultatus. L. Balsys teigė jau pateikęs maždaug dešimtį įstatymų projektų, kurie atšauktų 
ankstesnės valdžios priimtus atominės energetikos plėtros projektus, taip pat ir koncesijos sutartį su 
japonų kompanija „Hitachi“.Vietoj Visagino AE jis siūlo statyti biokogeneracines elektrines. Jo 
manymu, pradžioje užtektų 14 elektrinių, jų statybai reikėtų apie 5 mlrd. litų investicijų. L. Balsio 
teigimu, bioenergetikos strategija remtųsi elektros gamybos susiejimu su šilumos gamyba, galėtų 
būti vystoma valstybės, ES, privačiomis ir net asmeninėmis lėšomis. 

„Žaliasis“ parlamentaras pasiūlė sudaryti specialų fondą, į kurį savo santaupas galėtų 
investuoti ir privatūs asmenys. „Jeigu žmogui būtų suteikta, pavyzdžiui, valstybės garantuotos 
septynių procentų pajamos nuo indėlio, tikrai atsirastų norinčių įdėti savo pinigus į aiškų, konkretų 
projektą“, – įsitikinęs L. Balsys. Seimo narys atkreipė dėmesį, kad „žaliosios energijos“ gamyba 
padėtų atsikratyti elektrą netrukus branginsiančio VIAP (visuomenės interesus atitinkančių pajamų 
mokesčio). „Statydami biokogeneracines elektrines, vėjo jėgaines gauname iš karto kelias naudas: 
gerokai pigesnį nei dabar šildymą, elektrą, įgyjame energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos 
išteklių ir dar sudarome sąlygas uždirbti verslininkams, atskiriems gyventojams“, – tvirtino vienas 
aršiausių atominės jėgainės statybos priešininkų L. Balsys. 

 
*** 

 
PREZIDENTŪRA IŠ NAUJOS VYRIAUSYBĖS TIKISI PERTVARKŲ ŠILUMOS ŪKYJE 

ELTA ir lrytas.lt inf.; 2012-12-04 
 

Tikimasi, kad nauja Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė skirs pakankamai 
dėmesio šilumos ūkio pertvarkai ir priims vartotojus ginančius reikalingus įstatymų pakeitimus, 
antradienį pareiškė Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas ekonominės ir 
socialinės politikos klausimais Nerijus Udrėnas. „Akivaizdu, kad valstybei reikia reikšmingų 
permainų būtent šilumos ūkyje, ir realu tikėtis, kad nauja Vyriausybė tikrai tam skirs atitinkamai 
pagrindinį dėmesį, priims reikalingus įstatymus ir kartu įvykdys tuos taip žmonėms labai rūpimus 
klausimus ir sprendimus. Nes visi žinome, ką daugmaž reikia daryti. Reikia tiktai daryti ir 
susitelkus tą įvykdyti“, - interviu „Žinių radijui“ sakė N. Udrėnas, komentuodamas augančias 
šildymo kainas.  

Šilumininkai šiais metais prognozuoja brangiausią šildymo sezoną. Kainos vidutiniškai 
turėtų augti apie 4 proc. visoje šalyje, tačiau kai kuriuose miestuose sąskaitos padidės iki 11 proc., 
yra prognozavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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A. JANUKONIS. KODĖL ŠILUMOS TIEKĖJAI NETURI MOTYVO PARDUOTI DAUGIAU 
ŠILUMOS? 

 
Kuo daugiau šilumos suvartojama, kuo daugiau iššvaistoma daugiabučiuose, tuo labiau 

lobsta šilumos tiekimo įmonės. Dalis gyventojų ir net aukštų valstybės pareigūnų iki šiol mano, 
kad tai yra teisybė. Turiu visus nuvilti.  

Tai bene didžiausias mitas apie šilumos tiekimo veiklą, kuris ilgus metus duoda peno 
politikų fantazijai. Užtenka prisiminti, kokį ažiotažą praėjusią žiemą sukėlė žiniasklaidos pasigauta 
antis, kad „Vilniaus energija“ žmonėms miegant paslapčia naktimis pumpuoja šilumą į 
daugiabučius ir taip kraunasi didžiulius pelnus. Beje – naktimis daugiabučiai išties suvartoja 
daugiau šilumos, bet ne todėl, kad jų gyventojai miega, o todėl, kad nusileidus saulei lauke atšąla. 

Dar vienas pavyzdys – begalinis klausytojų skepsis tuomet, kai šilumos tiekėjai pasakoja 
apie tai, kad palaiko pasenusių daugiabučių namų renovaciją. Kuri, žinia, mažina šilumos 
švaistymą, o tuo pačiu – vartojimą. Atsakymas visiems skeptikams – oficialūs faktai. Šilumos 
tiekimo įmonių pelnas yra atskirtas nuo pardavimų. 

Tvirtindama šilumos kainas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 
nustato teikėjui priklausantį normatyvinį pelną – 5 proc. nuo šilumos tiekimui naudojamo turto 
likutinės vertės. Atkreipkite dėmesį – ne nuo gaunamų pajamų. Komisija taip pat nustato būtinąsias 
sąlyginai pastovias šilumos tiekimo sąnaudas: darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, remonto ir 
panašiai. Komisijos nustatyta metinė pastoviųjų sąnaudų ir normatyvinio pelno suma yra fiksuotas 
dydis visam bazinės kainos galiojimo laikotarpiui (3-5 metams). 

Nustatant šilumos kilovatvalandės kainą, metinė pastoviųjų sąnaudų ir normatyvinio pelno 
suma yra dalijama iš prognozuojamo realizuoti šilumos energijos kiekio. Gaunama šilumos kainos 
pastovioji dedamoji, kuri išreiškiama centais už kilovatvalandę (ct/kWh). Bazinės šilumos kainos 
galiojimo laikotarpiu tarifo pastovioji dedamoji kiekvienais metais yra perskaičiuojama, jeigu 
pagamintos ir patiektos šilumos kiekis neatitinka prognozuoto. Pasitaikius šaltesnei už vidutinę 
žiemai ir pardavus daugiau šilumos negu buvo planuota, pastovioji dedamoji ir visa šilumos kaina 
mažėja. Ir atvirkščiai. 

Veikiant šiam reguliavimo metodui šilumos tiekėjas gali patirti sąnaudų ir uždirbti pelno tik 
tiek, kiek buvo užfiksuota VKEKK nustatant bazinę šilumos kainą. 

Oficialų pačios VKEKK komisijos išaiškinimą skaitykite čia. 
Išvados atsako į visus klausimus apie šilumininkų pelną, tačiau reikia nepamiršti, kad 

įsibėgėja ne tik šildymo, bet ir politinis sezonas. Todėl neabejoju, kad dar ne kartą išgirsime 
įvairiausių politinių manipuliacijų apie tai, kaip šilumininkai „naktimis pumpuoja šilumą“ ir 
„nepagrįstai didina pelnus“. 

 
*** 

 
VKEKK 2012-05-23 PRANEŠIMAS. 

IŠAIŠKINIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJO REALIZUOTO ŠILUMOS KIEKIO IR PELNO 
TARPUSAVIO SĄSAJOS 

 
Komisija, reaguodama į gaunamus vartotojų organizacijų paklausimus ir vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, teikia išaiškinimą dėl šilumos 
tiekėjų realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos.  

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, 
patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, nuostatas, Komisija, nustatydama 
šilumos tiekėjams šilumos bazines kainas (3–5 metams), nustato būtinąsias šilumos tiekimo 
sąnaudas: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gamybos ir 
perdavimo įrenginių remonto, turto eksploatavimo sąnaudas, mokesčių, bei kitas šilumai pagaminti 
ir patiekti vartotojams būtinas sąnaudas. Šios sąnaudos yra sąlyginai pastovios, t. y. jas šilumos 
tiekėjai patiria nepriklausomai nuo to, kiek šilumos pagamina ir parduoda vartotojams. Pabrėžtina, 
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kad metinė pastoviųjų sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, yra fiksuotas dydis. Nustatant 
vieno energijos vieneto kainą, metinė pastoviųjų sąnaudų suma yra dalijama iš prognozuojamo 
realizuoti šilumos energijos kiekio.  

Realizuotos šilumos energijos kiekis priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant lauko 
temperatūrą, vėjuotumą, vartotojų skaičių (ypač didžiųjų vartotojų) ir vartojimo intensyvumą. Todėl 
prognozuotas šilumos energijos realizacijos kiekis dažniausiai nesutampa su faktiniu šilumos 
energijos realizacijos kiekiu.  

Atsižvelgiant į tai, kad būtinųjų šilumos tiekėjo sąnaudų suma yra fiksuota (metų 
laikotarpiui) ir žinoma prieš prasidedant ataskaitiniam laikotarpiui, o faktinė realizuoto šilumos 
energijos kiekio apimtis yra žinoma jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Šilumos kainų 
nustatymo metodikos 115.1 punkte yra numatytas realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo 
koeficientas. Šio koeficiento naudojimas užtikrina, kad vartotojai nepermokėtų, jei faktinis 
realizuotos šilumos kiekis yra didesnis nei buvo prognozuota, ir kad šilumos tiekėjai padengtų 
nustatytą sąnaudų sumą, jei realizuotos šilumos kiekis yra mažesnis nei buvo prognozuota. Taigi, jei 
praėjusį ataskaitinį laikotarpį šilumos energijos buvo realizuota daugiau nei prognozuota, ir šilumos 
tiekėjas dėl to turėjo daugiau pajamų, šia papildoma pajamų suma yra mažinama šilumos tiekėjo per 
ateinantį laikotarpį dengtinų metinių sąnaudų suma, įskaitant normatyvinį pelną, t. y. atitinkama 
dalimi mažinama ateinančio laikotarpio šilumos energijos kaina.  

Apibendrinant konstatuotina, kad šiuo metu taikoma šilumos energijos kainodaros sistema 
užtikrina, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio. 
Kasmetinė šilumos energijos kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo 
realizacijai viršijus prognozuotą apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi 
yra sumažinama šilumos energijos kaina ateinančiam laikotarpiui.  

 
Informacija parengta 2011-05-23 
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A. JANUKONIS. A.SEKMOKAS PATVIRTINO, KAD TERMINALAS NAUDOS ŠILUMOS 
VARTOTOJAMS NEATNEŠ 

 
Po kelių dienų nuo politinės scenos nulipsiantis laikinasis energetikos ministras A. 

Sekmokas priminė apie save paslaptingu pareiškimu apie potencialius dujų tiekėjus.  
Teigiama, kad potencialūs tiekėjai esą siūlo apie 20 proc. pigesnes gamtines dujas nei 

Lietuva importuoja iš vienintelio dujų tiekėjo – Rusijos „Gazprom“. Ketverius metus Energetikos 
ministerijoje laiką tuštiems projektams švaistęs ir naudingais darbais pasigirti negalintis A. 
Sekmokas pareiškė, kad potencialių dujų tiekėjų pasiūlymai yra įdomūs. Tai dar vienas rimtas 
ženklas, patvirtinantis, kad A.Sekmoko kuruojamas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
statybos yra niekinis projektas, kuris neatneš jokios naudos nei valstybei, nei žmonėms. 

Kodėl? Nauda iš 20 proc. pigesnių dujų ištirps, kuomet suskaičiuosime visus SGD terminalo 
kaštus, infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Skaičiuojama, kad terminalo statybos ir išlaikymas per 
10 metų kainuos apie 3 mlrd. litų. Akivaizdu, kad šios išlaidos suvalgys visą taupymo naudą ir 
terminalo efektas bus nulinis. Šį faktą A. Sekmokas, matyt, pamiršo paminėti. Dar viena detalė: 
konservatorių Vyriausybės sprendimu jau nuo sausio 1 dienos visi pradėsime mokėti SGD 
terminalo mokestį. Per 2013 metus gyventojai ir įmonės terminalo statybas turės paremti beveik 114 
mln. litų. 

Konstatuokime: tuo metu, kai vietinis biokuras kainuoja lygiai tris kartus pigiau už 
importuojamas dujas, valstybė investuoja 3 milijardus į miglotą galimybę gauti geriausiu atveju 20 
proc. pigesnių dujų, kurios šilumos neatpigins. Lietuva ir toliau liks pririšta prie importuojamų dujų, 
kurių kainai jokios įtakos neturi. Tuo pat metu 2 mlrd. litų investicijų pakaktų šilumos ūkyje 
gamtines dujas 100 procentų pakeisti vietiniu kuru. Šiuo metu jį vartojančiuose miestuose šiluma 
kainuoja trečdaliu pigiau nei kūrenančiuose dujas. Maža to, vietinio kuro nereikia nei importuoti, 
nei infrastruktūros plėtros išlaidų krauti ant šilumos vartotojų pečių branginant ir taip brangią 
šilumą. 

Matant visą paveikslą, pagyros apie galimai 20 proc. pigesnes dujas terminalui, skamba 
apgailėtinai. Faktas, kad galutinė dujų kaina, jei skaičiuosime nutylimus terminalo išlaikymo kaštus, 
nesumažės. Tai dar kartą patvirtina: terminalo statybos yra klaida. 

Atrodo, kad visus ketverius metus dėtos konservatorių pastangos blokuoti biokuro projektų 
įgyvendinimą šilumos ūkyje nueis perniek. Naujoji Vyriausybė aiškiai duoda suprasti, kad vietinio 
kuro vartojimas bus remiamas. Tai reiškia, kad mažės suvartojamų dujų kiekis. Kuo mažiau bus 
vartojama dujų, tuo didesniu svoriu terminalo išlaikymo kaštai guls ant galutinės dujų kainos, taip 
toliau didindami jų kainą. 

Apmaudžiausia šioje situacijoje: iššvaistytos lėšos ir laikas planuojant beprasmes terminalo 
statybas. Vietoje aktualaus ir reikalingo biokuro įdarbinimo šilumos ūkyje. 

 
*** 

 
POTENCIALŪS TIEKĖJAI LIETUVAI SIŪLO 20 PROC. PIGESNES DUJAS 

BNS; 2012 m. gruodžio 10 d. 
 

Potencialūs dujų tiekėjai Lietuvai, kuri Klaipėdoje stato suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalą, siūlo apie 20 proc. pigesnes gamtines dujas nei dabar šalis importuoja iš vienintelio 
dujų tiekėjo - Rusijos dujų koncerno "Gazprom". Tokią informaciją BNS pranešė neoficialūs 
šaltiniai. 

Laikinasis energetikos ministras Arvydas Sekmokas BNS sakė negalintis nei patvirtinti, nei 
paneigti šios informacijos. "Visi pasiūlymai yra konfidencialūs, negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. 
Galiu pasakyti tik tiek, kad iš tikro jie yra įdomūs", - BNS sakė A.Sekmokas. 

SGD terminalo projektą įgyvendinančios ir su dujų tiekėjais besiderančios bendrovės 
"Klaipėdos nafta" generalinis direktorius Rokas Masiulis BNS sakė taip pat negalintis nieko 
komentuoti. "Galiu pasakyti tik, kad derybose dalyvauja 16 dalyvių, o kitą informaciją pranešime 
artimiausiu metu", - BNS sakė jis. 
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Anksčiau A.Sekmokas skelbė, kad kaina, kuria nuo 2015 metų Lietuvai jūra bus tiekiamos 
dujos, turėtų paaiškėti gruodžio mėnesį. "Gazprom" tiekiamų dujų dujų importo kaina šiuo metu yra 
1390 litų (apie 519 JAV dolerių) už 1 tūkst. kubinių metrų. 

Tiekti SGD būsimajam terminalui Klaipėdoje norėtų 16 užsienio kompanijų, kurių 
pavadinimai kol kas neskelbiami. "Klaipėdos nafta" planuoja 2013 metų pradžioje pasirašyti 
pagrindinių SGD pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų sąvadą, kuriuo būtų susitarta dėl pagrindinių 
dujų tiekimo sąlygų, o visos apimties sutartį numatoma pasirašyti iki 2013 metų vidurio. "Klaipėdos 
naftos" konkurse dalyvauja JAV energetikos bendrovė "Cheniere" - tai BNS oficialiai patvirtino 
bendrovės atstovas. 

Neabejotina, kad jame dalyvauja ir Ispanijos "Gas Natural Fenosa", turinti ketinimų 
protokolą su "Klaipėdos nafta", didžiausia pasaulyje SGD gamybos įmonė Kataro "Qatargas", 
Azerbaidžano valstybinė naftos kompanija "Socar", Norvegijos naftos ir dujų bendrovė "Statoil" - 
su jomis taip pat jau derėtasi. 

"Klaipėdos nafta" nuo 2015 metų įmonė ketina pirkti 750 mln. kubinių metrų dujų kasmet, o 
sutartis būtų pasirašoma 10-čiai metų. Planuojama, kad Lietuvos SGD terminalas pradės veikti 2014 
metų pabaigoje. 
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PER 2012 METUS LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA IŠPLATINO  

41 PRANEŠIMĄ SPAUDAI: 

1. 2012-01-02 "Šilumininkai: 2012-aisiais dujų sektorius staigmenų nepateiks" 

2. 2012-01-06 "Gruodį šilumos tiekėjai dujas pirko brangiau" 

3. 2012-01-19 "Gruodį Lietuvos daugiabučiuose – panašūs šilumos suvartojimo 
rodikliai" 

4. 2012-01-23 Lietuvoje – rekordinis dujų ir biokuro kainos skirtumas 

5. 2012-01-31 "Skaitiklių rodmenys skirtingu metu nurašomi visuose Lietuvos 
miestuose" 

6. 2012-02-29 "Vasarį šilumos suvartojimą augino šalčiai" 

7. 2012-03-15 "Vasarį didžiausias sąskaitas už šildymą gavo senų daugiabučių 
gyventojai" 

8. 2012-04-10 "Kovą gyventojai suvartojo apie 40 procentų mažiau šilumos nei vasarį" 

9. 2012-04-13 "Kovą šilumos tiekėjams brango gamtinės dujos" 

10. 2012-05-10 "Balandį gamtinių dujų kaina toliau augo" 

11. 2012-05-28 "A. Janukonio tinklapyje – tiesiai šviesiai apie energetikos užkulisius" 

12. 2012-05-28 "A. Janukonis: Kataras dujas Lietuvai parduos taip brangiai, kaip 
įmanoma" 

13. 2012-05-29 "Energetikos ministerijos siūlymai – tarp žemės ir dangaus" 

14. 2012-05-31 "A.Janukonis: pagrindinės šilumos ūkio problemos nėra sprendžiamos" 

15. 2012-06-04 "Dujų sektoriuje ruošiamasi iššvaistyti dar 1 milijardą litų " 

16. 2012-06-12 "A. Janukonis: terminalas užkirs biokuro plėtrą" 

17. 2012-06-18 "Gegužę gamtinės dujos brango 108 Lt/tne" 

18. 2012-06-25 "Liepą gamtinės dujos šilumą brangins, biokuras – pigins" 

19. 2012-06-26 "Šilumos tiekėjai siūlo piginti šilumą ir nebešildyti Elektrėnų marių" 

20. 2012-07-03 "Šilumos tiekėjai prieštarauja užmačioms branginti šilumą" 

21.   2012-07-10 "„Euroheat&Power“ prezidentas: trečiasis ES energetikos paketas 
šilumos ūkio skaidyti neįpareigoja" 

22. 2012-07-17 "Sprendimui perkelti elektros gamybą iš Elektrėnų – 15 dienų" 
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23. 2012-07-19 "Vyriausybė nukėlė LŠTA pasiūlymo mažinti šilumos kainas svarstymą" 

24. 2012-07-24 "Žilvičiams Lietuvos žemė nesvetinga dėl valstybės požiūrio" 

25.   2012-08-09 "Šilumininkai reikalauja A. Sekmoko atskleisti planuojamą šilumos ūkio 
reformą" 

26. 2012-08-20 "Vyriausybė klaidžioja ilgalaikėje šilumos ūkio strategijoje" 

27. 2012-08-21 "Iki Vyriausybės sprendimo dėl šilumos kainų mažinimo – 11 dienų" 

28. 2012-08-21 "Konservatorių tikslas – biokuro žlugdymas" 

29.   2012-08-24 LŠTA pasiūlymas: Jei nerenovuojame daugiabučių, pinigus naudokime 
šilumos kainos mažinimui 

30.   2012-08-27 "Šilumos ūkio pervedimas prie biokuro – 1 mlrd. litų pigesnis už 
terminalą" 

31. 2012-08-28 "Energetikos ministerijos siūlymas - nemažinti šilumos kainų" 

32. 2012-08-30 "Vyriausybė nutyli realią padėtį Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose" 

33. 2012-09-04 "A.Janukonis: Premjeras meluoja apie šilumos kainą Vilniuje" 

34. 2012-09-05 "Pildosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prognozės 
dėl šilumos kainų" 

35. 2012-09-06 "Šilumininkai: šilumos ūkio reforma vis dar slepiama nuo visuomenės" 

36. 2012-09-11 "Šilumininkai siūlo atominės elektrinės referendumą papildyti klausimu 
dėl biokuro plėtros" 

37. 2012-09-25 "Šilumininkai: N. Udrėnas klaidina visuomenę ir savo vadovus" 

38. 2012-09-26 "Šilumininkai prieštarauja planams terminalą statyti branginant šilumą " 

39. 2012-09-26 "Šilumininkai: A. Sekmoko pristatytas projektas pabrangins šilumą" 

40. 2012-10-08 "Rugsėjo mėnesį gamtinių dujų kaina mažėjo 2,84 procento" 

41. 2012-12-10 "Lapkritį – mažesnės sąskaitos už šilumą nei pernai" 
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