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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. 
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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) 

 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIS BENDRAME KURO BALANSE ŠILUMOS 
GAMYBAI (1997-2012) 

~43 % 

Šiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt. 
Katilų skaičius ~400 vnt. 

(~ 829 MW  galios) 



ŠILUMOS TECHNOLOGINIAI NUOSTOLIAI TINKLUOSE, % 

    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. 

32,3 

26,5 

23,7 
22,5 

21,4 21,0 
19,6 

17,5 17,3 
16,7 

15,7 15,7 
16,6 16,1 

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%
 



LYGINAMOSIOS KURO SĄNAUDOS CŠT SEKTORIUJE  

1996-2012 m.  
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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 sutaupymas  

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

Nr.  Šilumos tiekimo įmonė 
Instaliuota biokuro katilų galia, 

Instaliuota kondesacinių 

 ekonomaizerių galia 

MW MW 

1 UAB "Vilniaus energija" 55,7 18,3 

2 AB "Kauno energija" 9,6 9,3 

3 AB “Klaipėdos energija” 1,2 

4 UAB "Litesko"  64,9 11,3 

5 AB "Panevėžio energija" 63,4 9,7 

6 AB "Šiaulių energija" 28,3 22,8 

7 UAB "Utenos šilumos tinklai" 24,2 5,1 

8 UAB "E energija" 11,5 3,2 

9 UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 36,0 6 

10 AB "Jonavos šilumos tinklai"  3,1 3,0 

11 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 19,4 3,5 

12 UAB "Tauragės šilumos tinklai" 24,6 7,0 

13 UAB "Plungės šilumos tinklai" 6,9  1,6 

14 UAB "Radviliškio šiluma" 14,9 3,5 

15 UAB "Varėnos šiluma" 19,1   

16 UAB "Izobara" 23,6   

17 UAB "Raseinių šilumos tinklai" 14,8   

18 UAB "Kaišiadorių šiluma" 6,5   

19 UAB "Fortum Švenčionių energija" 8,5 0,2  

20 UAB "Anykščių šiluma" 1,4   

21 UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 25,1 1,7 

22 UAB “Šalčininkų šilumos tinklai” 3,6 

23 UAB "Fortum Joniškio energija" 1,0 18,6 

24 UAB "Širvintų šiluma" 7,8 2,4 

25 UAB "Molėtų šiluma" 10,0 1,7 

26 UAB "Birštono šiluma" 4,0   

27 UAB "Šakių šilumos tinklai" 5,2   

28 UAB "Šilalės šilumos tinklai" 11,3   

29 UAB "Pakruojo šiluma" 2,3 0,6 

30 UAB "Lazdijų šiluma" 9,7   

31 UAB "Komunalinių paslaugų centras" 2,0   

  Viso 518,4 120,6 



Iš viso elektrinės galios 56 MW; 

Iš viso šiluminės galios 148 MW. 

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   biodujos 

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 

tinklai" 
Termofikacinė elektrinė 2,5 10   biokuras 

9 
UAB “Tauragės 

šilumos tinklai” 

Beržės katilinė 

(turbogeneratorius) 
0,75 biokuras 

10 
UAB “Radviliškio 

šiluma” 

Biokuro katilinė su 

kogeneraciniu įrenginiu 
0,15 0,19 

vidaus degimo 

variklis 

biokuras/ 

g.dujos 

Viso 56 164     



Pagal Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos 
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ir kiti AEI; 62%

Atliekinė energija, 
12%

Durpės, 5%

Šilumos siurbliai, 
11%

Kitas kuras, 2%

Lietuva Švedija 

KURO SĄNAUDŲ STRUKTŪROS ŠILUMOS GAMYBAI PALYGINIMAS  

LIETUVOJE IR ŠVEDIJOJE, 2012  



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. 

  

CŠT sektorius Kitose 

elektri-

nėse ir 

katilinėse 

Namų 

ūkiuose 

Kituose 

sekto-

riuose 

VISO 

CŠT 

šilumos 

gamybai 

CŠT 

elektros 

gamybai 

Viso  

t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e 

Medienos biokuras 256 500 102 300 358 800 94 700 443 000 155 200 1 051 700 

Šiaudai 89 600 38 200 127 800 29 000 24 000 47 000 227 800 

Komunalinės 

atliekos 
137 600 42 400 180 000       180 000 

Durpės 20 700   20 700       20 700 

Iš viso 504 400 182 900 687 300 123 700 467 000 202 200 1 480 200 

Vietinių energijos išteklių poreikis 2020-2025 m. (namų ūkiuose, energetikos 

sektoriuje ir kitose ūkio šakose) 

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” 

 



Trąšų gamyba; 
44,6

Pramonės 
sektorius;  9,3Gyvenamasis 

sektorius; 5,1
Smulkioji 

prekyba; 3,2

Žemės ūkis; 0,3

Šilumos ir 
elektros gamyba; 

37,5

Gyventojai
72,4%

Biudžetinės 
organizacijos

12,7%

Verslo/pramonės 
įmonėss

6,9%
Kiti vartotojai

8,0%

Gyventojai
29,6%

Žemės ūkis
2,0%

Pramonės 
įmonės

31,5%

Kiti vartotojai
36,9

Šilumos sektorius 

Dujų sektorius 

Elektros sektorius 

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) 

Gyventojų išlaidos už 

Elektrą (0,50 lt/kWh) Lietuvoje 2012 m. siekė 

 ~ 1,32 mlrd.Lt (suvartota ~2,64 TWh,  

Viso ~8,92 TWh ) 

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 ) 



Gamtinės 
dujos

~12,0%

Mazutas
~2,0%

Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.) 

BIOKURO PANAUDOJIMAS CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS GAMYBAI LIETUVOJE 

(TIKSLAS 2020 M.) 
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FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Mokėjimai už šildymą Lietuvos daugiabučiuose pastatuose: 

Mokėjimai už patalpų šildymą  

60 m2 butui per mėn 

DUJOS BIOKURAS 

  
Daugiabučiai pastatai   1 m2 /mėn 

Vidutinė šilumos kaina: 

29,0 ct/kWh su PVM 

Vidutinė šilumos kaina: 

20,0 ct/kWh su PVM 

I Nauji arba rekonstruoti, 

ypatingai efektyvūs 3 % ~9 kWh 

540 kWh  

157 Lt 

 

540 kWh  

108Lt 

 

II Nauji arba rekonstruoti, 

mažiau efektyvūs 

  

  

11 % 

~12 kWh 
720 kWh  

209 Lt 

720 kWh  

144 Lt 

III Daugiabučiai pastatai iki 1992 

m., su šilumos kiekio dalikliais 

1,5 % 

~15 kWh 

900 kWh  

261 Lt 

 

900 kWh  

180 Lt 

 

IV Daugiabučiai pastatai iki 1992 

m., be šilumos kiekio daliklių 

70 % 

  ~21 kWh 

1‘260 kWh  

365 Lt 

 

1‘260 kWh  

252 Lt 

 

V Daug vartojantys pastatai 15 % 

~25 kWh 

1‘500 kWh  

435 Lt 

 

1‘500 kWh  

300 Lt 

 

VI Daugiausiai vartojantys ir 

mažiausiai efektyvūs pastatai 

2 % 

~35 kWh 

2‘100 kWh  

609 Lt 

 

2‘100 kWh  

609 Lt 
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FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Energijos suvartojimo įvertinimas pastatuose ne visada gali 

būti tikslus: 

• Pastatų energinio naudingumo sertifikatai – tik teoriniai. Faktinis vartojimas 

gali skirtis net 30-50 %; 

• Energetiniai auditai – tikslūs, bet reikalauja daug laiko, brangūs, visam 

miestui vienu laiku atlikti neįmanoma; 

• Mokėjimai už šildymą – remiasi normatyviniu gyvatuku, deklaruotu vandeniu 

ir pan.; 

 

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS 

 Nr. __________ 

 

Pastato adresas: 

Pastato paskirtis: 

Pastato naudingasis plotas, m
2
: 

 

Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klases*: 

 

 
*  A klasė nurodo energiškai labai efektyvų pastatą, 

G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą 

Pastato energinio 

naudingumo klasė: 

 

 

 

 

 

 

Skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam 

metrui pastato naudingojo ploto, kWh/(m
2
metai): 

 

Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis:  

Sertifikato išdavimo data:   

Sertifikato galiojimo terminas:   

Sertifikatą išdavė 

ekspertas: 

________________ 

vardas, pavardė 

_______________ 

pažymėjimo numeris 

___________ 

parašas 

 

Sprendimas – Faktinio Energijos Vartojimo Klasė (FEVK) nuo 1 iki 15: 

Eliminuota karšto vandens normatyvinės cirkuliacijos/deklaravimo įtaka; 

Eliminuota skirtingų šildymo sezonų trukmės ir skirtingų temperatūrų įtaka; 

Galime palyginti skirtingo tipo pastatus skirtingais šildymo sezonais; 

Pastatai suskirstyti į 15 klasių:   

 1 – efektyviausia, 15 – blogiausia. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SqugFn5rVfrALM&tbnid=a0DPRxyVAjK7oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/skaitytoju_laiskai/gyvatukas_smaugia_pensininkus/,coments.1&ei=Q6MsUaWHNcftswb3k4GYDQ&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNEVOtrTc3YNhhSjHPlhMscFT7dmSg&ust=1361966222032260
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ySoiIYIfrv3G6M&tbnid=CzpHIlOn0iLMnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.namusildymas.lt/vogti-vandeni-dujas-ar-elektra-trukdo-technologijos/&ei=gKMsUcCSCcbBtQbDs4CIAg&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNEhR9KWE6dWn1VxiVR0lXbR0vCqFw&ust=1361966319277507


FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

• Lietuvoje yra apie 17‘000 centralizuotai šildomų daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų; 

• Pastatai suskirstyti į grupes pagal analogiškus projekto tipus; 

• Pavyzdžiui, Vilniuje suskirstyta į daugiau nei 330 skirtingų projekto tipų ir 740 

jų modifikacijų. 

Galima palyginti skirtingas 
modifikacijas skirtingais sezonais 

Galima palyginti skirtingus 
pastatus skirtingais sezonais 

Mes žinome apie pastatus daug – nuo atitivarų tipo iki energijos vartojimo 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_0AOtWwuixQXzM&tbnid=sb208RU8cidjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.patalposvilniuje.info/senas-daugiabutis-verslui-%E2%80%93-ne-vieta/&ei=aqssUaWuO4TTsgb0moGoAQ&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNF88MhRx0SELAY8BfA1hEfLilbw2A&ust=1361968303686154


FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Pastatų skaičius 

Daugiausiai 

pastatų 

7 FEVK 

Nauji arba rekonstruoti pastatai 

FAKTINIO ENERGIJOS VARTOJIMO ANALIZĖS PAVYZDYS 

VILNIUJE 
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FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Vilniaus 

vidurkis 
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New or 

Reconstr

ucted/ 

Moderniz

ed 

buildings 

Faktinio Energijos Vartojimo Klasė 

Iki 1960 m. pastatai 1960-1998 m. pastatai Pastatai nuo 1998 m. 

8,5 
6,8 4,5 

Vilniaus 

daugiabučiai 

Skirtumas 25 

% 

Be daliklių ir su 

dalikliais (iki 1992 m.) 

7,1 FEVK  

Skirtumas 25 % 



FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Sukurtas Interaktyvus Faktinio Energijos Vartojimo žemėlapis; 

Suteikėme teises žemėlapį publikuoti Vilniaus m. savivaldybei: 

http://www.vilnius.lt/vmap/t1.php?layershow=siluma 

Pasirinkto pastato FEVK – 8,  

Daugumoje tokie pastatai turi 

FEVK – 5; 

Tipinė 

„Sovietinė“ 

statyba 

Nauja 

statyba 



FAKTINIS ENERGIJOS VARTOJIMAS PASTATUOSE 

Pasirinkto pastato FEVK – 4,  

Daugumoje tokie pastatai turi FEVK – 5; 



• Biokuro apskaita ir rinkos kainos apskaičiavimas 

 

• NŠG statusas ir teisinis reglamentavimas 

 

• Elektros energijos kvotų paskirstymas 

 

• Biokogeneracinių jėgainių plėtros ir veiklos, esant konkurencijai šilumos gamyboje, reglamentavimas 

 

• Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos 

 

• Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų (ne)padengimas 

 

• Šilumos tiekėjo patiriami nuostoliai dėl VKEKK nustatytų normatyvų taikymo karšto vandens 

temperatūros palaikymui („gyvatukui“) 

 

• ES efektyvumo direktyvos nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę bazę 

 

• VIAP nuostatai 

 

• Karšto vandens apskaitos įrengimo reglamentavimas 

AKTUALŪS KLAUSIMAI ŠILUMOS ŪKYJE, REIKALAUJANTYS  

NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ 



PROBLEMATIKA: 
 

• Komisijos 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.  

 

• Vidutinių kainų metodas (nepriklausomai kokia statistinio vidurkio rūšis būtų 

naudojama) pagrįstam 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. 

BIOKURO RINKOS KAINOS APSKAIČIAVIMO REGLAMENTAVIMAS 



PROBLEMATIKA: 
 

 Valstybės institucijų buvo pripažinta, kad gyventojai po 2011 m. lapkričio 1 dienos 

faktiškai naudojasi svetimu turtu (šilumos tiekėjų šilumos punktais) neatlygintinai; 

 

 Šilumos punktų vertės mažėjimas (nusidėvėjimas), stambūs remontai (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); 

 

 Esami turto naudotojai (daugiabučių namų gyventojai) turi pareigą atlyginti turto 

savininkui (šilumos tiekėjui) turto atstatymo iki gedimo buvusios būklės išlaidas 

[būtinų stambių remontų atveju] ir užtikrinti, jog turtas būtų naudojamas taip, kad 

nebūtų pabloginta jo būklė ir sumažina vertė [lyginant su verte 2011 m. lapkričio 1 d.], 

t. y. faktiškai turi kompensuoti ir turto nusidėvėjimą, kaip tai būtų daroma iš šilumos 

punktų nuomininkų pusės]. Tačiau faktinė padėtis yra kitokia (dėl institucijų veiklos ar 

neveikimo), šilumos tiekėjai šilumos punktų investicijų grąžos negauna. 

 

ŠILUMOS TIEKĖJAMS PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ  

INVESTICIJŲ GRĄŽA 



PROBLEMATIKA: 

 

• Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymo 20 str. 3 d. ir LR Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.3 punktu, energetikos ministerija parengė „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros tvarkos aprašo” naujos redakcijos projektą; 

 

• Projekte atskiriama „priežiūra” ir „eksploatavimas”, reglamentuojami „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; 

 

• Lieka atviras šių sąnaudų padengimo klausimas nuo šilumos ūkio pataisų įsigaliojimo ir šio 

teisės akto įsigaliojimo datų. 

ŠILUMOS TIEKĖJAMS PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO 

SĄNAUDŲ (NE)PADENGIMAS 



PROBLEMATIKA:  

 

VKEKK, AM, EM, dalinai vandens tiekėjai ignoruoja buitinių vartotojų pasirinkimą, naudoti ŠŪĮ reglamentuotą 2-ąjį 

karšto vandens (KV) apsirūpinimo būdą: šilumos karšto vandens ruošimui pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo 

vandens – iš geriamojo vandens tiekėjo: 

 

1.VKEKK vandens tiekimo įmonėms netraukia į pagrįstas sąnaudas KV skaitiklių įrengimo ir priežiūros; 

 

2.Vandens tiekėjai nesudaro pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais šį būdą; 

 

3.Vandens tiekėjai tokiems buitiniams vartotojams, su kuriais turi galiojančias sutartis, neįrengia ir/ ar nekeičia karšto 

vandens skaitiklių butuose, neatlieka jų metrologinės patikros;  

 

4.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)” 

 

ŠILUMOS IR VANDENS TIEKĖJŲ SUTARTINIŲ SANTYKIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS, NEAPIBRĖŽTAS 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS,  

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ (NE)ĮRENGIMAS IR KT. AKTUALIJOS (1) 



 

GALIMI SPRENDIMAI, INICIATYVOS: 

 

I. GV įstatyme įteisinti (pakeičiant AM siūlymą) nuostatas, kad: 

 Visas pastate suvartotas geriamojo vandens kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas 

moka už jam priskirtą geriamojo vandens kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal VKEKK rekomenduojamus taikyti 

ar su ja suderintus metodus nustačius geriamojo vandens kiekio dalį, tenkančią geriamojo vandens vartotojui.  

 Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamąjį vandenį butų savininkams 

bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais tinklais, jie pagal CK 4.76 ir 4.82 str.t uri apmokėti geriamojo 

vandens tiekėjui šio vandens kainą; 

 Atsiskaitymui už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo vieta laikyti kiekvieną butą ar kitą patalpą; 

 

IŠVADA:  

Tai leistų aiškiai 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.  

 

II. Įgyvendinus siūlomas GV įstatymo nuostatas, atlikti Šilumos ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų pakeitimus. 

ŠILUMOS IR VANDENS TIEKĖJŲ SUTARTINIŲ SANTYKIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS, NEAPIBRĖŽTAS 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS,  

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ (NE)ĮRENGIMAS IR KT. AKTUALIJOS (2) 



PROBLEMATIKA:  

 

• VKEKK 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74 „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir 

kitų su komisija suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ 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 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. 

 

 

ŠILUMOS TIEKĖJO PATIRIAMI NUOSTOLIAI DĖL VKEKK NUSTATYTŲ NORMATYVŲ TAIKYMO KARŠTO 

VANDENS TEMPERATŪROS PALAIKYMUI („GYVATUKUI“) 



PROBLEMATIKA:  

 

 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“. 

 

 

ES DIREKTYVOS 2012/27/ES, DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO, NUOSTATŲ PERKĖLIMAS Į 

LIETUVOS TEISINĘ SISTEMĄ 



PROBLEMATIKA:  
 

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. 

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: 

1.mažinant ar panaikinant termofikacinės elektrinėms kvotas kitų metų elektros energijos kaina 

buitiniams elektros vartotojams greičiausiai didėtų; 

2.sumažinus termofikacinėms elektrinėms kvotas … įtakotų buitinių vartotojų tarifo didėjimą dėl 

didesnio elektros energijos kiekio įsigijimo per biržą ar kitais būdais rinkoje; 

3.panaikinus termofikacinėms elektrinėms kvotas padidėtų šilumos ir elektros energijos kainos. 

 

VIAP KVOTŲ IR KAINŲ MAŽINIMAS 



 LR ŠŪĮ 2 ir 10 str. 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; 

  

 LR ŠŪĮ 20 ir 22 str. 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)..., 

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 …”  

 

 LR energetikos įstatymo 16 str. 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); 

  

 LR ŠŪĮ 33 str. pakeitimo įstatymo projektas (teikia AM) 

Projekte numatoma pakeisti teisinį reguliavimą ir nustatyti metines maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių 

namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas, kurios būtų taikomos, nustatant daugiabučius namus, kurie 

energiją vartoja neefektyviai; 

 

 LR ŠŪĮ 11, 12, 16, 27 ir 29 str. 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). 

  

TEIKIAMI ŠŪĮ PATAISŲ PROJEKTAI IR GALIMOS INICIATYVOS RENGTI IR TEIKTI ĮSISENĖJUSIAS 

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS SPRENDŽIANČIAS PATAISAS 



PROBLEMATIKA: 
 

 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. 
 

ŠŪĮ ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS KATŲ TOBULINIMAS IR GALIMOS INICIATYVOS RENGTI IR TEIKTI 

ĮSISENĖJUSIAS ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS SPRENDŽIANČIAS PATAISAS 



Vidutinės biokuro (žaliavos) kainos Lt/tne galimi 
apskaičiavimo netikslumai 

 



Biokuro kokybiniai rodikliai 

įtakojantys kainos nustatymą: 
Drėgmė, %; 

Peleningumas, %; 

Šilumingumas, %. 

Biokuro kiekio apskaita įtakojanti kainos 

nustatymą:  
Masė, t; 

Erdmetriai, erdm; 

Kietmetriai, ktm; 

Energetinė vertė, MWh. 

Didžiausia deklaruota 

biokuro kaina 
Mažiausia deklaruota 

biokuro kaina 

Kai biokuras nėra sveriamas, 

o masė apskaičiuojama, tai 

deklaruojamo biokuro kainą 

gali iškreipti 57,9 %.  

Kai biokuro kokybiniai rodikliai 

nėra tiriami laboratorijoje, 

deklaruojamo biokuro kainą tai 

gali iškreipti 57,2%. 

854 

420 

243 

240 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Lt/tne 
CŠTĮ biokuro pirkimo kainos 
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Jei biokuras nėra sveriamas ir nėra atliekami 

laboratoriniai kuro kokybės tyrimai, 

deklaruojant biokuro kainą pateikiami realybės 

neatitinkantys skaičiai. 

GALIMOS DEKLARUOJAMŲ BIOKURO PIRKIMO KAINŲ PAKLAIDOS 



1. Biokuro kiekio nustatymas: 
 matuojama svarstyklėmis, [t]; 

 apskaičiuojama, daromos prielaidos (apskaitoma su paklaida). 
 

2. Biokuro kokybinių rodiklių nustatymas: 
 Atliekami laboratoriniai tyrimai, nustatomas: 

1. Drėgnumas; 

2. Peleningumas; 

3. Šilumingumas. 

 Parenkama iš lentelių, daromos prielaidos (nustatoma su paklaida). 

Iškastinio kuro apskaita: 
 Kuro kiekis Kuro kokybė Sutartinis kuras 

Bn Q ž B s

Gamtinės dujos
nm3, apskaitomas pagal 

skaitiklio rodmenis

Žemutinis šilumingumas ir kiti kokybės rodikliai 

nustatomi AB „Lietuvos dujos“ laboratorijoje.

Mazutas 

(skystas kuras)

Anglis
t, masė nustatoma sveriant Žemutinis šilumingumas ir kiti rodikliai nustatomi 

sertifikuotoje laboratorijoje.

Kitos kuro 

rūšys

t, masė nustatoma sveriant Žemutinis šilumingumas ir kiti rodikliai nustatomi 

sertifikuotoje laboratorijoje.

Bs = Bn x Qž/ 

Qs

PAGRINDINIAI RODIKLIAI, ĮTAKOJANTYS KAINĄ 



Galimi kainos Lt/tne deklaravimo nuokrypiai, kai biokuras nesveriamas: 
 

 Jei gautas kuras yra nesveriamas elektroninėmis svarstyklėmis, o erdmetriai į tonas 
perskaičiuojami naudojant koeficientus, maksimaliai galima vidutinės kainos Lt/tne  deklaravimo 

paklaida 57,9 %. 
 

Galimi kainos Lt/tne deklaravimo nuokrypiai, kai netiksliai nustatomi kuro kokybiniai 
rodikliai: 

 

 Jei biokuro šilumingumas nenustatytas laboratorijoje, bet paskaičiuotas pagal netiksliai 
nustatytą drėgnumą, maksimaliai galima vidutinės kainos Lt/tne  deklaravimo paklaida  - apie  
25,8 %; 

 

 Jei biokuro šilumingumas nenustatytas laboratorijoje,  bet paskaičiuotas pagal netiksliai 
nustatytą  arba tipinį (sutartinį) sausos masės peleningumą,  maksimaliai galima vidutinės 
kainos Lt/tne  deklaravimo paklaida  13,4 %; 

 

 Skaičiuojant sąlyginį kuro kiekį (tne) galima pritaikyti naudojamosios masės aukštutinį ar 
žemutinį šiluminingumą. Maksimaliai galima vidutinės kainos Lt/tne deklaravimo paklaida apie 
18 %.  

IŠVADA: netiksliai nustačius kuro kokybinius rodiklius, galimi 57,2 % kainos Lt/tne 

deklaravimo nuokrypiai 

GALIMI KAINOS Lt/tne DEKLARAVIMO NUOKRYPIAI 



• Objektyviam biokuro pirkimo kainų palyginimui ir rinkos biokuro kainos 
nustatymui, būtina vertinti įmonių deklaruotą bendrą kainą (žaliava, 
transportavimas bei kitos sąnaudos).  

 

• Nėra galimybės VKEKK atskirai nurodyti biokuro žaliavos, transportavimo ir 
kitas sąnaudas bei tarifus. 

 

• Nežinome, kaip deklaruoja biokuro žaliavos kainą kitos įmonės (su 
transportavimu ar be jo). 

KITI FAKTORIAI, ĮTAKOJANTYS BIOKURO KAINĄ 



BIOKURO PRIĖMIMAS PAGAL KIEKĮ IR KOKYBĘ  



Pagal 2012 m. duomenis: 
Biokatilų 

kiekis Biokatilų inst. galia 

Nuo suminės visų 
biokatilų galios 

  vnt MW % 

Iš viso biokatilų:  220 662 100% 

Biokatilai, kurių šil. galia ≥ 5 MW 36 445 67% 

Biokatilai, kurių šil. galia ≤ 5 MW 184 217 33% 

Biokatilai, kurių šil. galia ≤ 2 MW 149 85 13% 

BIOKURO KATILAI 



Biokuro apskaitos situacija Lietuvoje  
LŠTA TYRIMAS 

 



TYRIMO PRISTATYMAS 

TYRIMO TIKSLAS: 

Įvertinti situaciją Lietuvoje dėl biokuro apskaitos vykdymo   

TYRIMO METODAS: 

Respondentų apklausa raštu 

TYRIMO DALYVIAI: 

Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, visos LŠTA narės 

RESPONDENTŲ SKAIČIUS: 

33 Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, naudojančios biokurą 



TYRIMO REZULTATAI 

IŠVADA: būtinas vieningos biokuro apskaitos pripažinimas ir vykdymas   



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


