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ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ (LŠTA NARIŲ) PELNO/ NUOSTOLIO DINAMIKA
1996-2012 m.
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INVESTICIJOS ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMUI 1996-2012 M.

•

Šilumos ūkio modernizavimui
kasmet skiriamos didelės
investicijos:
–
–
–
–
–
–
–
–

2012 apie 201 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.

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIS BENDRAME KURO BALANSE ŠILUMOS
GAMYBAI (1997-2012)
Šiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt.

Katilų skaičius ~400 vnt.
(~ 829 MW galios)

%
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Per pastaruosius metus biokuro katilų skaičius išaugo beveik
dvigubai (daugiausia pastatyta ŠT įmonėse):
• 2005 m. biokuro katilų buvo ~ 200 vnt. (bendra instaliuota
galia: ~ 420 MW),
• 2008 m. jau virš ~ 360 vnt. (bendra instaliuota galia: ~ 610
MW)
•2012 m. 829 MW (519 MW ŠT įmonių+310 kitų įmonių)
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Finansinė parama biokuro projektų įgyvendinimui CŠT įmonėse (2004-2013)

2004-2006 m.
ES struktūrinė
parama

• CŠT įmonėms ~ 50 mln. Lt (2004-2006 iš BPD 1.2 priemonės);

2007-2013 m.
ES
struktūrinė
parama
(iki 2015 m.)

• Priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K ir VP3-3.4-ŪM-06-V „Atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai:
• Iš ~ 300,4 mln. Lt. paramos CŠT įmonėms skirta ~ 225,32 mln.Lt (75 proc.)
• Viso 560 MW galios biokuro katilų, t.sk 456 MW CŠT įmonėse:
• Iki 2013 m. pabaigos jau pastatyta 170 MW;
• Per 2014/2015 m. bus baigti statyti 286 MW.

Klimato kaitos
specialiosios
programos
lėšos

• CŠT įmonėms ~ 40,38 mln. Lt pagal priemonę „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5
MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių
bendras gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“ (2011-2012
m.)
• CŠT įmonėms 7,4 mln. Lt (viso priemonei buvo numatyta 30 mln. Lt)
„Biokuro katilų iki 10 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui“
(2013 m.: 5 paraiškos (viso prašoma 7,437 mln Lt paramos)

VISO CŠT įmonėms: ~ 322 mln. Lt (2004 – 2013 m.)
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Biokuro rinkos plėtrai ŠT įmonėse ir vandentvarkos projektams iš ES fondų Lietuvoje
2004-2013 metais skirta:
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ŠILUMOS TECHNOLOGINIAI NUOSTOLIAI TINKLUOSE, %
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Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą lėmė didelis (apie 1 TWh) šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių sąlygų ir
šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje
vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas.

LYGINAMOSIOS KURO SĄNAUDOS CŠT SEKTORIUJE
1996-2012 m.
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Šilumos nuostoliai tinkluose
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Lyginamosios kuro sanaudos CŠT sektoruje
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Biokuro panaudojimas šilumos gamybai CŠT
sektoriuje
1996

Kasmetinis sutaupymas

Kasmetinis sutaupymas

~300 mln. Lt

~70 mln. Lt

2011
2012

Kasmetinis sutaupymas

~150 mln. Lt

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas

VISO: kasmetinis sutaupymas

~530 mln. Lt
(2013 m. šilumos tiekėjų pajamos – apie 1,989 mlrd. Lt.)
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VIDUTINĖS KURO KAINOS 2012 m.

2500

2000

Gamtinės dujos

~1960

Biokuras

Lt/tne

1500

1000

~740
500

0
2012 m. vidutinė kuro kaina su galios ir transportavimu mokesčiu

ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMAS, NAUDOJANT BIOKURĄ IR GAMTINES
DUJAS, 2013 M.
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ŠILUMOS KAINOS LIETUVOS MIESTUOSE 2013 M. LAPKRIČIO MĖN.
(ct/kWh SU PVM)

BIOKURO ŠILUMOS ĮREGINIŲ GALINGUMAI ŠT ĮMONĖSE 2012 M.
Nr.

Instaliuota biokuro katilų galia,

Šilumos tiekimo įmonė

MW
UAB "Vilniaus energija"
AB "Kauno energija"
AB “Klaipėdos energija”
UAB "Litesko"
AB "Panevėžio energija"
AB "Šiaulių energija"
UAB "Utenos šilumos tinklai"
UAB "E energija"
9 UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
10 AB "Jonavos šilumos tinklai"
11 UAB "Šilutės šilumos tinklai"
12 UAB "Tauragės šilumos tinklai"
13 UAB "Plungės šilumos tinklai"
14 UAB "Radviliškio šiluma"
15 UAB "Varėnos šiluma"
16 UAB "Izobara"
17 UAB "Raseinių šilumos tinklai"
18 UAB "Kaišiadorių šiluma"
19 UAB "Fortum Švenčionių energija"
20 UAB "Anykščių šiluma"
21 UAB "Ignalinos šilumos tinklai"

55,7
9,6

22 UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”
23 UAB "Fortum Joniškio energija"
24 UAB "Širvintų šiluma"
25 UAB "Molėtų šiluma"
26 UAB "Birštono šiluma"
27 UAB "Šakių šilumos tinklai"
28 UAB "Šilalės šilumos tinklai"
29 UAB "Pakruojo šiluma"
30 UAB "Lazdijų šiluma"
31 UAB "Komunalinių paslaugų centras"

3,6

1
2
3
4
5
6
7
8

Instaliuota kondesacinių
ekonomaizerių galia
MW

64,9
63,4
28,3
24,2
11,5

18,3
9,3
1,2
11,3
9,7
22,8
5,1
3,2

36,0
3,1
19,4

6
3,0
3,5

24,6

7,0

6,9
14,9
19,1
23,6

1,6
3,5

14,8
6,5
8,5
1,4

0,2

25,1

1,7

1,0
7,8
10,0
4,0
5,2
11,3
2,3
9,7

18,6
2,4
1,7

0,6

2,0

Viso

518,4

120,6

Kitų įmonių šilumos biokuro įrenginių galingumai MW
1 UAB "Simega"
2 UAB "Kretingos šilumos tinklai"
3 UAB "Nemenčinės komunalininkas"
4 UAB "Skuodo šiluma"
5 AB «KRM»
6 AB «Klaipėdos mediena»
7 AB «Tauragės Tauras»
8 Kėdainių urėdija
9 «Pakiršinės katilinė»
10 AB «Kauno medis»
11 Raseinių urėdija
12 Biržų urėdija
13 «Narbutas ir Co»
14 UAB «Vestransa»
15 «Utenos elektrotechnika»
16 Sasnavos katilinė
17 AB «Jonavos energetika»
18 AB «Alytaus namai»
19 AB «Girių bizonas»
20 UAB «Šeduvos komunalininkas»
21 AB «Kupiškio Simega»
22 AB «Grigiškės»
23 AB «Pajūrio mediena»
24 Kvėdarna Šilalės rajonas
25 «Utenos duona»
26 «Panevėžio linai»
27 A.Jasevičiaus ind. įm. Rumšiškės
28 Šiluvos vid. m-klos katil.
29 UAB «Plungės bioenergija»
30 Salantų katilinė
31 Ūkininkas, Kėdainiai
32 Rūdiškių katilinė
33 Energijos problemų institutas

28,7
19,6
0,6
5,4
3,8
14
0,6
0,7
3
2,4
0,6
4,8
0,5
0,5
4
0,5
1,5
1,5
5
1,5
2
3,5
64
2
0,4
0,3
0,35
1,28
28
0,6

Viso: Lietuvoje įrengta apie 518,4
MW (CŠT) + 310,1 MW (Kitų) =
0,64
4
829 MW biokuro įrenginių
šilumos gamybai
0,5

30 Salantų katilinė
31 Ūkininkas, Kėdainiai
32 Rūdiškių katilinė
33 Energijos problemų institutas
Vilkyčiai, Šilutės raj.
34 (Baltarusija)
35 Didžiasalio katilinė
36 Matuizų plytinė
37 Vidmantų kat.Kretingos r
38 Rietavo katilinė
39 Kretingos RK Nr.2
40 AB “Girių bizonas”
41 AB “kauno baldai”
42 AB “Liepsna”
43 Pagirių šiltnamiai
44 Krekenavos katilinė
45 Kačerginės vaikų sanator.
46 Juodupė, Rokiškio r.
47 Viekšnių šiluma ir vand.
48 Sangrūda Kalvarijos komn
49 AB «KRM»
50 UAB „Multimeda“, Radviliškis
51 AB „Jūrės medis“, Jūrė
52 UAB „Nilma“, Kaunas
53 UAB „Guodra“
54 UAB „Glijus“, Šiauliai
55 UAB „Ukmergės baldai“, Ukmergė
56 Daugų ŽŪM, Daugai
57 AB „Vilmakas“, Vilnius
58 UAB „Lumberlita“, Kėdainiai
59 AB “Vilniaus baldų kombinatas
60 AB “Klaipėdos baldai”
61 UAB “VVARF”, Plungė
62 AB “Akadas”, Zarasai.
63 UAB “Skirnuva”,
64 AB “Alkesta”, Alytus
65 AB “Litoda”, Plungė
66 UAB “Sakuona” Klaipėdos raj.,
Plikiai“Vilbaldas” Vilnius *
67 UAB
68 Kazlų Rūdos miškų urėdija
69 Jurbarko miškų urėdija
70 Viešvilės ŽŪM
71 Smalininkų A.ŽŪM
72 AB “Ortas”
73 AB “Lota”, Jurbarkas
74 UAB “Savy”, Vilnius
75 Strūnos pensionatas

0,6
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4
0,5
5
3
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1,28
2,5
20
0,32
1,2
2
10
2
0,6
0,5
2
0,32
0,3
2
3
2
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1
3
1,7
2,8
1
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2,8
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4
2,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
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310,1

BIOKOGENERACIJA ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖSE (2013 M.)
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

4

AB "Kauno energija"

Noreikiškių rajonnės katilinės
elektrinė

0,75

1,05

vidaus degimo
variklis

biodujos/ g.
dujos

5

UAB "Vilniaus
energija"

UAB "Vilniaus energija“
termofikacinė elektrinė Nr.2

29

72

garo turbina

biokuras

6

AB “Panevėžio
energija”

Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1

1,25

16

biokuras/
g.dujos

7

AB "Šiaulių energija"

Šiaulių termofikacinė elektrinė

11

27

biokuras

8

UAB "Utenos šilumos
Termofikacinė elektrinė
tinklai"

2,5

10

biokuras

9

UAB “Tauragės
šilumos tinklai”

Beržės katilinė
(turbogeneratorius)

0,75

10

UAB “Radviliškio
šiluma”

Biokuro katilinė su
kogeneraciniu įrenginiu

0,15

0,19

56

164

Viso

Iš viso elektrinės galios 56 MW;
Iš viso šiluminės galios 164 MW.

biodujos

biokuras
vidaus degimo
variklis

biokuras/
g.dujos

Biokogeneracija kitose įmonėse
Nr.

Įmonės pavadinimas

1

AB "Rokiškio sūris"

2

UAB „ASK linija“

3

AB „Klaipėdos vanduo“

4

Elektrinės pavadinimas

Elektrinė Šiluminė galia, Kogeneracijos
galia, MW
MW
tipas

Kuras

0,33

biodujos

0,4

biodujos

Dumpių nuotekų valymo įrenginių
biodujų elektrinė

0,654

biodujos/ gamt.
dujos

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

7

UAB „Energoresursai“ Lapių BJ

1,2

8

UAB Marijampolės
apskrities atliekų
tvarkymo centras

Marijampolės sąvartyno elektrinė

0,48

biodujos

9

UAB „Kurana“

UAB „Kurana“

4

biodujos/ gamt.
Dujos

UAB „Plungės bioenergija“

1

10
11

UAB „Plungės
bioenergija“
UAB „Pramonės
energija“

AB "Rokiškio sūris"
BJK-1

UAB „Pramonės energija“ elektrinė
Nr.1

1,5

vidaus degimo biodujos/ gamt.
variklis
Dujos
biodujos/ gamt.
Dujos

16

biokuras
medienos
atliekos
biodujos/ gamt.
Dujos

12

UAB „Searimner“

Lekėčių BJ

0,6

13

ŽŪB „Vyčia“

ŽŪB „Vyčia“

0,185

biodujos

14

UAB „Energijos parkas“ Kairių biomasės elektrinė (2011)

0,8

biodujos

15

UAB „ENG”

Pasvalio rajoninė katilinė (2012)

16

UAB “Ekopartneris”

Nauji gamybos įrenginiai Jonavoje

Viso:

1

1,1

0,16

0,18

15

vidaus degimo
variklis

biodujos
biokuras

KURO SĄNAUDŲ STRUKTŪROS ŠILUMOS GAMYBAI PALYGINIMAS
LIETUVOJE IR ŠVEDIJOJE, 2012
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BIOKURO POTENCIALAS (namų ūkiuose, energetikos sektoriuje ir kitose ūkio šakose)
Medienos biokuras

1 482 500 t.n.e.

Šiaudai

440 000 t.n.e.

Komunalinės atliekos

200 000 t.n.e.

Durpės

100 000 t.n.e.
Iš viso: 2 222 500 t.n.e.

Vietinių energijos išteklių poreikis 2020-2025 m. (namų ūkiuose, energetikos sektoriuje ir
kitose ūkio šakose)
CŠT sektorius
CŠT
CŠT
šilumos
elektros
gamybai
gamybai

Medienos biokuras
Šiaudai
Komunalinės
atliekos
Durpės

Namų
ūkiuose

Kituose
sektoriuose

VISO

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

256 500

102 300

358 800

94 700

443 000

155 200

1 051 700

89 600

38 200

127 800

29 000

24 000

47 000

227 800

137 600

42 400

180 000

180 000

20 700

20 700

20 700
Iš viso

Viso

Kitose
elektrinėse ir
katilinėse

504 400

182 900

687 300

123 700

467 000

202 200

1 480 200

Šaltinis: 2013 m. LEKA studija “Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė,
biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai”

Biokuro suvartojimas šilumos ir elektros gamybai Lietuvoje, ktne
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Biokuro suvartojimas ne CŠT įmonėse (pramonė,
individualūs namų ūkiai)
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Biokuro suvartojimas šilumos ir elktros gamybai CŠT
įmonėse
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740

63

740

500

63
718
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195

256

2011 m.

2013 m.

467

0
2015 m.

Biokuro suvartojimas šilumos ir elektros gamybai ne
CŠT įmonėse

2020 m.

Kasmet
susidarantys
biokuro ištekliai

Kiti vartotojai
36,9

Gyventojai
29,6%

Žemės ūkis
2,0%

Pramonės
įmonės
31,5%

Gyventojų išlaidos už
Elektrą (0,50 lt/kWh) Lietuvoje 2012 m. siekė
~ 1,32 mlrd.Lt (suvartota ~2,64 TWh,
Viso ~8,92 TWh )

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros gamyba;
37,5

Trąšų gamyba;
44,6

Žemės ūkis; 0,3

Pramonės
Smulkioji Gyvenamasis sektorius; 9,3
prekyba; 3,2 sektorius; 5,1

Gyventojų išlaidos už
Dujas (~2,3 lt/m³) Lietuvoje 2012 m. siekė
~0,416 mlrd.Lt (suvartota ~181 mln. m³
Viso ~3,27 mlrd. m³ )

Dujų sektorius
Verslo/pramonės
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Biudžetinės
organizacijos
12,7%

Šilumos sektorius

Gyventojai
72,4%

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą (~0,29 lt/kWh) Lietuvoje 2012
m. siekė
~ 2,9 mlrd.Lt (Viso suvartota~10 TWh t.sk. 5,3
TWh CŠT)

BIOKURO PANAUDOJIMAS CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS GAMYBAI LIETUVOJE
(TIKSLAS 2020 M.)

Gamtinės
dujos
~12,0%
Mazutas
~2,0%
Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)

Šilumos gamyba CŠT sektoriuje iš AEI (biokuro)
2012
Gamyba iš AEI ~2,45 TWh
(viso patiekta į tinklą: 9 TWh)

Instaliuota galia ~519 MW
(viso šildymo sezono metu:
- maksimalus apkrovimas 3500 MW
- vidutinis apkrovimas 1857 MW)

AEI sukūrenama ~225 tūkst. tne
(viso kuro sukūrenama: 826 tūkst. tne)

2020
Gamyba iš AEI ~6,5 TWh
Instaliuota galia ~1487 MW
Biokuro bus sukūrenama ~560
tūkst. tne

Biokuro šilumos generavimo įrenginių plėtra 2012-2020
Papildomai irengti: ~968MW; Pagaminti: ~4,1 TWh
INVESTICIJOS: ~1,1 mlrd. Lt

Elektros gamyba CŠT sektoriuje iš AEI (biokuro)

2012
Gamyba iš AEI ~187 GWh
(viso patiekta į tinklą: 1063 GWh)

Instaliuota galia ~56 MWe
(viso: 481 MWe)
AEI sukūrenama ~20 tūkst. tne
(viso kuro sukūrenama: 134 tūkst. tne)

2020
Gamyba iš AEI ~1,342 TWh
Instaliuota galia ~322 MW
AEI bus sukūrenama ~160 tūkst.
tne

Biokogeneracijos plėtra 2012-2020
Papildomai instaliuoti: ~267 MWe; Pagaminti: ~1,155 TWh
INVESTICIJOS : ~ 1,23 mlrd. Lt

Šilumos ir elektros gamyba CŠT sektoriuje iš AEI (biokuro)
2012

2020

CŠT šilumos gamyba

CŠT elektros gamyba

CŠT šilumos
gamyba

CŠT elektros
gamyba

Šilumos ir elektros
gamyba iš biokuro

~2,45 TWh

~0,187 TWh

~ 6,5 TWh

~1,3 TWh

(viso patiekta į tinklą : 9 TWh)

(viso patiekta į tinklą: 1
TWh)

Instaliuota galia

~519 MWš
(viso šildymo sezono metu:

~56 MWe
(viso: 481 MWe)

~1487 MWš

~322 MWe

- maksimalus apkrovimas 3500 MW
- vidutinis apkrovimas 1857 MW)

Biokuro
sudeginama

~245 tūkst.tne
(viso kuro sukūrenama: 960 tūkst. tne)

~720 tūkst. tne

Biokuro šilumos ir elektros generavimo įrenginių plėtra 2012-2020
CŠT šilumos gamyba

CŠT elektros gamyba
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AKTUALŪS KLAUSIMAI ŠILUMOS ŪKYJE, REIKALAUJANTYS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ
Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų statuso ir teisinio reglamentavimo;
Dėl biokogeneracinių jėgainių plėtros ir veiklos, esant konkurencijai šilumos gamyboje;
Dėl biokuro rinkos kainos apskaičiavimo reglamentavimo;
Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos;
Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų (ne)
padengimo;
6. Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais 2ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą, teisinio reglamentavimo sutvarkymo,
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo įstatymo naujos redakcijos projekto 35 straipsnio nuostatų;
7. Dėl šilumos tiekėjo patiriamų nuostolių dėl VKEKK nustatytų normatyvų taikymo karšto
vandens temperatūros palaikymui („gyvatukui“);
8. Dėl ES efektyvumo direktyvos nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisinę bazę;
9. Dėl VIAP;
10.Dėl teikiamų šilumos ūkio įstatymo pataisų projektų ir iniciatyvos rengti ir teikti
įsisenėjusias šilumos ūkio problemas sprendžiančias pataisas;
11.Dėl šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo, (ištaisant 15 LRV (20092012 metų) padarytas klaidas perkeliant Įstatymo nuostatas) ir iniciatyvos rengti ir teikti
įsisenėjusias šilumos ūkio problemas sprendžiančias pataisas.
1.
2.
3.
4.
5.

• LŠTA 2013-09-18 d. kreipėsi į LR
Vyriausybę, Energetikos ministeriją ir
VKEKK dėl neatidėliotinų šilumos ūkio
problemų sprendimo.
• LRV, EM ir VKEKK atsakymus atsiuntė:
išdėstytas problemas pripažįsta ir jos
turi būti sprendžiamos!

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

1 ir 2. Nepriklausomų šilumos gamintojų statusas ir teisinis reglamentavimas.
Biokogeneracinių jėgainių plėtra ir veikla, esant konkurencijai šilumos gamyboje
•

•

•
•

•

Būtina koreguoti dabartinę kainodarą ir planingai parinkti naujų šilumos ir elektros objektų
statybos vietas, nustatyti racionalias prijungimo prie tinklų sąlygas ir optimaliai panaudoti
prieinamos energijos generavimo galimybes Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo
sektoriuje.
Dėl nesubalansuoto reguliavimo ir planavimo nauji šilumos gamybos šaltiniai dabar statomi
ir privalo būti prijungti menkai atsižvelgiant į vartojimo poreikius mieste bei šilumos tiekimo
sistemų plėtros perspektyvas.
Neįvertinama dėl NŠG prijungimo patiriamų netiesioginių dabartinių ir būsimų sąnaudų.
Neplaningas ir neoptimalus šilumos bei elektros generavimo šaltinių statymas, dažnai su
valstybės parama, sukuria precedentus, kai naujas energijos gamintojas, pastatytas šalia
esamo, priverčia sustabdyti už vartotojų ir už biudžeto pinigus įsigytus analogiškus įrenginius,
juos keisti naujais ar panašiai ir taip atsiranda didžiuliai finansiniai nuostoliai, kurių neįvertina
elementariai suvokiama konkurencija (Utenos pavyzdys).
Dubliuojant kogeneracinių elektrinių statybą galimai pažeidžiamas ne tik mažiausių sąnaudų
principas, bet gali nukentėti ir elektros energijos vartotojų interesai – jeigu šilumos tiekėjas
sumažintų elektros gamybą dėl nelygiavertės konkurencijos užleisdamas vietą gamintojui,
kuriam nustatytas didesnis elektros supirkimo tarifas.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

1 ir 2. Nepriklausomų šilumos gamintojų statusas ir teisinis reglamentavimas.
Biokogeneracinių jėgainių plėtra ir veikla, esant konkurencijai šilumos gamyboje
•

•
•

Nustatant nepriklausomų šilumos gamintojų termofikacinėse elektrinėse pagamintos
elektros energijos supirkimo fiksuoto tarifo dydį nebuvo atsižvelgiama į anksčiau nustatytus
toje pačioje teritorijoje (net toje pačioje sistemoje) šilumos tiekėjų termofikacinėse
elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo fiksuoto tarifo dydį, tai yra
nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatyti didesni nei šilumos tiekėjams remtinos
elektros energijos supirkimo tarifai sudaro sąlygas nelygiavertei konkurencijai ir šilumos
tiekimo išbalansavimui (Šiaulių atvejis).
Kaune esami ir nauji šilumos gamybos šaltiniai vystomi rytinėje miesto dalyje, nors šilumos
tiekimo patikimumo požiūriu reikėtų statyti vakarinėje dalyje;
Pradėjus realiai veikti naujiems NŠG reikia pritaikyti darbui hidraulinių ir temperatūros
režimus, reikia papildomų investicijų, kurių neįvertina dabartinė šilumos kainodara;
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3. Biokuro rinkos kainos apskaičiavimo reglamentavimas
•

Komisijos rinkos kainų formavimui taikomas vidutinių kainų metodas neužtikrina pagrįstų, teisėtai –
viešųjų pirkimų būdu įsigyto kuro sąnaudų padengimo ir neatitinka šilumos sektoriuje kitų būtinųjų
sąnaudų nustatymui naudojamo viršutinės ribos principo. Šilumos tiekėjų asociacijos nuomone vidutinių
kainų metodas (nepriklausomai kokia statistinio vidurkio rūšis būtų naudojama) pagrįstam įsigyjamo
atitinkamos kuro rūšies kainos dydžio nustatymui yra netinkamas, iškreipiantis realią situaciją rinkoje
bei neužtikrina skaidrumo šilumos kainodaros srityje. Taikant vidutinės kainos metodą 50 proc. šilumos
tiekimo įmonių, net ir įsigijusios kurą pagrįstomis, atitinkamoje kuro rinkoje nusistovėjusiomis kainomis,
negalės padengti dalies kuro sąnaudų ir patirs nuostolius, nes nepateks į vidurkio ribą.

•

Kita objektyvių rinkos kainų formavimui svarbi aplinkybė – teisinga perkamo biokuro apskaita.
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4. Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąža
•

Nors valstybės institucijų buvo pripažinta, kad gyventojai po 2011 m. lapkričio 1 dienos
faktiškai naudojasi svetimu turtu (šilumos tiekėjų šilumos punktais) neatlygintinai (nes
šilumos punktų vertės mažėjimas (nusidėvėjimas), nei stambūs remontai (kaip pvz.
šilumokaičių keitimas) nėra įtraukti nei į priežiūros darbų aprašą / savivaldybių nustatomus
maksimalius sistemų priežiūros tarifus, nei į šilumos ir/ar karšto vandens kainas (buvo iš šių
kainų išimta)), todėl esami turto naudotojai (daugiabučių namų gyventojai) turi pareigą
atlyginti turto savininkui (šilumos tiekėjui) turto atstatymo iki gedimo buvusios būklės išlaidas
[čia būtinų stambių remontų atveju], tiek užtikrinti, jog turtas būtų naudojamas taip, kad
nebūtų pabloginta jo būklė ir sumažina vertė [lyginant su verte 2011 m. lapkričio 1 dienai,
kada tie punktai atiteko gyventojų naudojimui, t.y. faktiškai turi kompensuoti ir turto
nusidėvėjimą, kaip kad būtų daroma iš šilumos punktų nuomininkų pusės]. Tačiau faktinė
padėtis yra kitokia (dėl institucijų veiklos ar neveikimo), šilumos tiekėjai šilumos punktų
investicijų grąžos negauna.

•

Asociacijos ir jos narių teikti pasiūlymai institucijoms kaip spręsti susidariusią problemą lieka
be atsakymo.
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5. Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų (ne) padengimas
•

•

•

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 20 straipsnio 3
dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio
17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“
(Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 1.3 punktu
energetikos ministerija parengė „Pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo” naujos
redakcijos projektą.
Projekte atskiriama „priežiūra” ir „eksploatavimas”,
reglamentuojama „priežiūros” ir „eksploatavimo” veiksmai,
juos atliekančių ūkio subjektų teisės, pareigos ir atsakomybė,
atsiskaitymo už „priežiūros” ir „eksploatavimo” paslaugas
tvarka.
Tikėtina, kad įsigaliojus šiam teisės aktui bus išspręsta
šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų
eksploatavimo sąnaudų padengimo problema nuo šio teisės
akto įsigaliojimo momento. Atviras lieka šių sąnaudų
padengimo klausimas nuo šilumos ūkio pataisų įsigaliojimo
ir šio teisės akto įsigaliojimo datų.
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6. Šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais 2ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą, neapibrėžtas teisinis reglamentavimas,
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (ne) įrengimas, Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo naujos redakcijos projekto 35 straipsnio nuostatos
VKEKK, AM, EM, dalinai vandens tiekėjai ignoruoja buitinių vartotojų pasirinkimą, naudoti šilumos ūkio
įstatyme reglamentuotą 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą: šilumos karšto vandens ruošimui
pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens – iš geriamojo vandens tiekėjo:
• EM šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse šiam atvejui įvardijo teisės aktais nenustatyto tarpininko
„valdytojo” dalyvavimą;
• VKEKK vandens tiekimo įmonėms netraukia į pagrįstas sąnaudas KV skaitiklių įrengimo ir priežiūros;
• Vandens tiekėjai nesudaro pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais šį
būdą;
• Vandens tiekėjai tokiems buitiniams vartotojams, su kuriais turi galiojančias sutartis, neįrengia ir/ar
nekeičia karšto vandens skaitiklių butuose, neatlieka jų metrologinės patikros;
• AM parengė naujos redakcijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau - GV
įstatymas) projektą, kuriame nustato, kad:
„Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal rodmenis
atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo
įrenginius. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto
vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo–pardavimo vieta yra atsiskaitomasis
geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. (35
str. 2 dalis)”

Galimi sprendimai, iniciatyvos:
1. GV įstatyme įteisinti (pakeičiant AM siūlymą) nuostatas, kad:
“Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas geriamojo vandens vartotojas, visas pastate suvartotas
geriamojo vandens kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam
priskirtą geriamojo vandens 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 geriamojo vandens kiekio dalis tenka tam geriamojo vandens vartotojui.
Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą geriamojo vandens vartotojai pasirenka Civilinio
kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir
energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato geriamojo šalto ir
karšto vandens sistemas bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas;
Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamąjį vandenį butų
savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais tinklais, jie pagal Civilinio kodekso
4.76 ir 4.82 straipsnius turi apmokėti geriamojo vandens tiekėjui šio vandens kainą;
Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo vieta yra kiekvienas
butas ar kita patalpa”
Tai leistų aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti šilumos ir karšto vandens tiekėjų, geriamojo vandens
tiekėjų ir buitinių vartotojų tarpusavio sutartinius santykius vartotojams pasirinkus ne tik 2-ąjį, bet ir kitus
apsirūpinimo karštu vandeniu būdus, išvengti kryžminio vandens tiekėjų subsidijavimo, nepagrįstai didelių
geriamojo vandens „netekčių”, tinkamo apskaitos sutvarkymo ir kt.

2. Įgyvendinus siūlomas GV įstatymo nuostatas, Šilumos ūkio įstatyme būtina
išbraukti nuostatas, 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.(2 str. 19 dalis);
… Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal
vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų rodmenis. … 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. … (15
str. 1 dalis);
Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu
vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas... (15 str. 2
dalis);
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7. Šilumos tiekėjo patiriami nuostoliai dėl VKEKK nustatytų normatyvų taikymo karšto
vandens temperatūros palaikymui („gyvatukui“)
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu
Nr. O3-74 „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija suderintų šilumos
paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594) nustatė, kad
nepriklausomai nuo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitos, ne
šildymo sezono metu, mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą ir vonių
patalpų šildymą negali viršyti Komisijos nustatytų normatyvų.
LŠTA nederino šio teisės akto projekto, pateikė objektyvius paaiškinimus dėl tokio
sprendimo.
LŠTA renka ir teikia statistinę informaciją, kuri objektyviai įrodo tokio Komisijos
sprendimo nepagrįstumą ir prieštaravimą šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, ne
kartą kreipėsi raštais į Komisiją dėl šio sprendimo atšaukimo.
LŠTA žiniomis, Komisija, konkurso būdu pasitelkusi ekspertus, šiuo metu rengia visų
rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų naujos redakcijos projektus.
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8. ES direktyvos 2012/27/ES, dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatų
perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą
2012/27/ES Direktyvos 7 straipsnyje yra numatytas tikslas valstybėms narėms užtikrinti, kad
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais galutiniams vartotojams
būtų sutaupomas naujas 1,5 % energijos kiekis.
2012/27/ES Direktyvos 9 straipsnyje 1 p. numatyta, kad „Valstybės narės užtikrina, kad /.../
centralizuotai tiekiamos šilumos /.../ ir buitinio karšto vandens tiekimui galutiniams
vartotojams konkurencingomis kainomis būtų pateikiami individualūs skaitikliai, kurie tiksliai
parodo galutinio vartotojo faktinį energijos suvartojimą ir kurie pateikia informaciją apie
tikslų laiką, kada ji buvo suvartota“.
Šalies kompetentingos institucijos pradeda rengti direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę
teisę projektus.
Direktyvoje nustatyta, kad įpareigojimų įvykdymas turi būti pavedamas energijos
skirstytojams ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonėms.
Perkeliant direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę lieka atviras klausimas, kaip šilumos
ūkyje veikiantys subjektai (šilumos ir karšto vandens tiekėjai, nepriklausomi šilumos
gamintojai, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, daugiabučių namų
bendrosios dalinės nuosavybės valdytojai, energijos paslaugų įmonės) bus „suderinti” su
„energijos skirstytojais ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonėmis“.
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9. VIAP kvotų ir kainų mažinimas

LRV nutarimo „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR
VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES 2014 METAMS
NUSTATYMO” EM teikiamame projekte numatyta patvirtinti remtinos elektros energijos
gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos
ciklo elektrinėse apimtį 2014 metams – 700 GWh (pirminis projektas 400 GWh).
Toks EM sprendimas buvo priimtas dalykiniuose pasitarimuose su energetikos ekspertais
ir VKEKK, juose buvo konstatuota, kad keičiant VIAP sistemą, kartu turi būti sistemiškai
keičiamas visas teisės aktų paketas, tame tarpe ir VEKK metodikos.
EM teikime taip pat konstatuota, kad:
• mažinant ar panaikinant termofikacinės elektrinėms kvotas kitų metų elektros
energijos kaina buitiniams elektros vartotojams greičiausiai didėtų;
• sumažinus termofikacinėms elektrinėms kvotas … įtakotų buitinių vartotojų tarifo
didėjimą dėl didesnio elektros energijos kiekio įsigijimo per biržą ar kitais būdais
rinkoje;
• panaikinus termofikacinėms elektrinėms kvotas padidėtų šilumos ir elektros
energijos kainos
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10. Teikiami šilumos ūkio įstatymo pataisų projektai ir galimos iniciatyvos rengti ir teikti
įsisenėjusias šilumos ūkio problemas sprendžiančias pataisas
I.
LR šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Projekte numatoma šilumos ūkio specialiųjų planų objektu įvardyti ir šilumos gamintojų teritorijas,
superkant šilumą iš nepriklausomų gamintojų prioritetas nustatomas šilumos tiekėjų bendruose šilumos
ir elektros energijos (didelio naudingumo kogeneracijos) įrenginiuose gaminamai šilumai iš
atsinaujinančių energijos išteklių;

II.
LR šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas
Projekte numatoma sumažinti asmenų, kuriems draudžiama būti pastato šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtoju (išbraukiama: ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai
naudojamų apskaitos prietaisų gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo
kuro didmenine ar mažmenine prekyba), siūloma pavesti Prižiūrėtojui “…skaičiuoti faktinį šilumos
energijos suvartojimą pastate (pastatuose) pagal energetikos ministro patvirtintą apskaičiavimo
metodiką, analizuoti gautus duomenis ir periodiškai teikti pastato savininkui ir/arba daugiabučio
gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui informaciją ir duomenis apie faktinį
šilumos energijos suvartojimą, konkrečius pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių
įgyvendinimo, numatant racionalias ir ekonomiškai pagrįstas investicijas bei galimus pasiekti šilumos
energijos vartojimo sutaupymus …”, bei “… energetikos ministro nustatyta tvarka teikia daugiabučių
gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir/arba savininkams informaciją apie
šilumos energijos taupymo galimybes jų name, jei buvo įgyvendintos šilumos energijos taupymo
priemonės – informuoja apie faktinius rezultatus ir pasiektą šilumos energijos sutaupymą, remiantis
energetikos ministro patvirtinta apskaičiavimo metodika, taip pat organizuoja vartotojų švietimą ir
šilumos energijos taupymo populiarinimą prižiūrimuose namuose.”;

III. LR energetikos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Projekte siūloma išbraukti žodžius: Energetikos įmonės, tiekiančios šilumą daugiabučiams
namams, šilumą tiekia namams ir (ar) butams, jeigu vartotojai nepageidauja kitaip. (nelieka
teisės akto įpareigojančio šilumos ir ar karšto vandens tiekėjus tiekti šilumą butams);
IV. LR šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (teikia AM)
Projekte numatoma pakeisti teisinį reguliavimą, susijusį su valstybės institucijų kompetencija,
nustatyta Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnyje, ir nustatyti metines maksimalias šilumos
suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas, kurios būtų
taikomos, nustatant daugiabučius namus, kurie energiją vartoja neefektyviai;
V. LR šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas
Projekte numatoma prievolė vartotojams pageidaujant ir, jeigu yra techninės galimybės, įrengti
šilumos apskaitos prietaisus bute, įteisinti butų atsijungimą šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklėse nustatyta tvarka (pažeminamas reglamentuojančio teisės akto statusas), atsijungimas
nepripažįstamas „pastato (inžinerinių sistemų) rekonstravimu”, (tikėtina būtų paprastas
remontas).
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11. Šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tobulinimas (ištaisant 15 LRV
(2009-2012 metų) padarytas klaidas, perkeliant Įstatymo nuostatas) ir galimos
iniciatyvos rengti ir teikti įsisenėjusias šilumos ūkio problemas sprendžiančias
pataisas
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (EM A. Sekmoko patvirtinta redakcija) galimai
prieštarauja Šilumos ūkio įstatymui ir kitiems teisės aktams. Būtina detali ekspertų ir
specialistų analizė, vertinimas. Tikslinga rengti naują redakciją (teisinis pagrindas gali būti
įsigaliojusios būsimos šilumos ūkio įstatymo pataisos).
Šilumos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės. Pasenusios, galimai neatitinka šilumos ūkio
įstatymo, jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų, o ypač Metrologijos įstatymo ir Metrologijos
reglamento nuostatų. Būtina detali ekspertų ir specialistų analizė, vertinimas. Tikslinga rengti
naują redakciją (teisinis pagrindas gali būti įsigaliojusios būsimos šilumos ūkio įstatymo
pataisos).
Analogiška situacija ir su kitais Šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais.

Šiuo metu šilumos ūkio sektoriuje aktualūs 2 projektai:

Nr.

1.

2.

Pagrindas (nuoroda į teisės
aktą)

Rengiamas teisės
Atsakinga institucija
aktas/vykdomas mokslotiriamasis darbas
Nacionalinės energetinės LR Vyriausybės kanceliarija
LR Seimo 2012-06-26 d. nutarimo 
nepriklausomybės
Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės
(Tomas Garasimavičius)
strategijos
atnaujinimas
energetinės nepriklausomybės
(Šilumos sektoriaus dalis)
strategijos patvirtinimo“ (V.Ž.
Mokslo-tiriamasis darbas
2012, Nr. 80-4149)
„Lietuvos energetikos sektoriaus
perspektyvinės plėtros analizė,
atsižvelgiant į ES strategines
iniciatyvas energetikos srityje“
LR šilumos ūkio įstatymo 2, 3,
7, 8,10, 32 straipsnių pakeitimo
ir papildymo ir Įstatymo
papildymo 8-1 staipsniu
įstatymas (V. Ž. 2013, Nr. 783937) 2 straipsnio 17 dalis ir 7
straipsnio 1 dalis.



Nacionalinės šilumos ūkio LR Energetikos ministerija
plėtros programa
(Dovilė Kapačinskaitė)
Tyrimas „Lietuvos centralizuoto
šilumos ūkio ir atsinaujinančių
išteklių energetikos sektorių
analizė bei ateities perspektyvos
vertinimas įgyvendinant
energetikos sektoriaus plėtros
kryptys“ (renkama informacija
studijai “Nacionalinės šilumos
ūkio plėtros programos
parengimas“)

Rengėjas

LEI
(A. Galinis, V. Miškinis))
(rengia darbus pagal 2013-0905 d.viešojo pirkimo sutartį)

UAB „Civitta“

