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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

V. Gerulaičio g. 1, Vilnius 



1. Dvinarės kainos taikymo būtinybė CŠT sektoriuje 

• ŠŪĮ 32 str. 1 p. reglamentuoja: 

„Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už 

suvartotą šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka 

nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai“. 

PROBLEMA: vartotojai savarankiškai nesirenka dvinarės kainos, tačiau: 

• Daugėja šilumos vartotojų, kurie įsirengia alternatyvias šildymo sistemas, tačiau 

neatsisako ir centralizuoto šildymo - juk nieko nekainuoja? 

• Vyksta pastatų ir šilumos tiekimo trasų renovacija, mažėja šilumos suvartojimas, tad 

reikia optimizuoti vamzdynų sistemas, sumažinant perteklines galias.  

• Kas mėnesį „šokinėjančios“ šilumos kainos reikalauja tiksliai deklaruoti duomenis 

(karšto vandens, individualaus šildymo) – to nėra.    

• Šilumos kainodara turi skaidriai atspindėti pagrįstas sąnaudas ir skatinti šilumos 

vartojimo bei tiekimo efektyvumą. 

Daugianarės kainos komponentai (prisijungimas, galia, energija, efektyvumas ir t.t.) 

turėtų būti ekonomiškai pagrįsti ir įgyvendinti.   

 



1. Dvinarės kainos taikymo būtinybė CŠT sektoriuje 

Vienanarės šilumos kainos trūkumai: 

• Vasarą tiekiamas tik karštas vanduo, o žiemą šilumos tiekimas 3-7 kartus didesnis – 

tad vasarą patirtos pastoviosios sąnaudos kompensuojamos žiemos mėnesiais. 

• Dėl didžiulio energijos suvartojimo ir vasaros išlaidų kompensavimo  šildymo 

sąskaitos šalčiausiais mėnesiais tampa finansiškai „skausmingos”, auga nemokumas, 

brangsta šiluma.  

• Valstybei kompensuojant nekorektiškai suskaičiuotas šildymo išlaidas, 

neracionaliai naudojamos bendrapiliečių lėšos (švaistomas biudžetas). 

• Šilumos vartotojai (ypač komerciniai) nesuinteresuoti atsisakyti perteklinės 

šilumos įvadų galios. 

 

 IŠVADA: būtinas dvinarės šilumos kainos taikymas 



2. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10 straipsnių 

įgyvendinimas) 

Pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios centralizuoto šilumos tiekimo 
sektorių: 

5 straipsnis Pavyzdinis viešųjų organizacijų pastatų vaidmuo <...> 
kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų 
renovuojama 3 % bendro centrinės valdžios subjektams priklausančių ir 
jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų pastatų patalpų ploto, kad būtų 
įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, kuriuos ji nustatė 
taikydama Direktyvos 2010/31/ES 4 straipsnį. 

7 straipsnis Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 
1.  Kiekviena valstybė narė sukuria energijos vartojimo efektyvumo 
įpareigojimų sistemą. Ta sistema užtikrinama, kad, <...>, kiekvienos valstybės 
narės teritorijoje veikiantys energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos 
energija įmonės, <...>, 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. 



2. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10 straipsnių 

įgyvendinimas) 

9 straipsnis Matavimas. 1. Valstybės narės užtikrina, kad, jei tai techniškai 

įmanoma, finansiškai pagrįsta ir proporcinga galimam sutaupyti energijos 

kiekiui , elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamos 

šilumos ir centralizuotai teikiamos vėsumos ir buitinio karšto vandens 

tiekimui galutiniams vartotojams konkurencingomis kainomis 

būtų pateikiami individualūs skaitikliai, kurie tiksliai atspindi galutinio 

vartotojo faktinį energijos suvartojimą ir kurie pateikia informaciją apie tikslų 

laiką, kada ji buvo suvartota. 

 



2. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatų 
perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10 straipsnių įgyvendinimas) 

9 straipsnis Matavimas.  

3. Tais atvejais , kai šiluma ir vėsuma arba karštas vanduo pastatui tiekiami iš centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklo arba iš centrinio daug pastatų aptarnaujančio šaltinio , prie šilumokaičio 

arba tiekimo vietoje įrengiamas šilumos arba karšto vandens skaitiklis. 

Daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose , kuriuose yra centrinis 

šilumos   /   vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos aptarnauja centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis šaltinis, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. taip 

pat įrengiami individualaus suvartojimo skaitikliai, kuriais, jei tai techniškai įmanoma ir 

ekonomiškai veiksminga, būtų matuojamas kiekvienos patalpos šilumos, vėsumos ar karšto 

vandens suvartojimas. Jei šilumai matuoti individualių skaitiklių naudoti neįmanoma dėl techninių 

priežasčių arba tai nėra ekonomiškai veiksminga , kiekviename radiatoriuje suvartotai šilumai 

matuoti naudojami individualūs šilumos dalikliai. 

Jeigu daugiabučius pastatus aptarnauja centralizuoto šilumos ar vėsumos tiekimo tinklas  <...> 

valstybės narės gali nustatyti skaidrias šilumos ar karšto vandens suvartojimo tokiuose pastatuose 

sąnaudų paskirstymo taisykles, kad būtų užtikrintas individualaus suvartojimo apskaitos 

skaidrumas ir tikslumas. Atitinkamais atvejais tokiose taisyklėse pateikiamos gairės kaip paskirstyti 

sąnaudas už šilumą ir (arba) karštą vandenį: 

a) Namų ūkiui skirtą karštą vandenį; 

b) Šilumą, kurią išskiria pastato įrenginiai, apšildantys bendrojo naudojimo patalpas (laiptinių ir 

koridorių radiatoriai) 

c) Butams šildyti 

 



2. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10 straipsnių 

įgyvendinimas) 

10 straipsnis Sąskaitose pateikiama informacija.  

1. <...> valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. užtikrina, kad, kai 

techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, sąskaitose pateikiama 

informacija būtų tiksli ir grindžiama faktiškai suvartotu kiekiu, kaip numatyta 

VII priedo 1.1.punkte, visiems sektoriams, kuriems taikoma ši direktyva, 

įskaitant energijos skirstytojus, skirstymo sistemos operatorius ir mažmeninės 

prekybos energija įmone. 

Šis įpareigojimas gali būti įgyvendintas reguliaraus duomenų registravimo 

sistema, pagal kurią galutiniai vartotojai savo skaitiklių rodmenis perduotų 

energijos tiekėjui. <...> 

 



2. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10 straipsnių 

įgyvendinimas) 

Tinkamas  direktyvos nuostatų įgyvendinimas leistų: 
- Gyventojams sutaupyti iki 30 proc. šilumos; 
- Būtų užtikrintas tolygus šildymas tarp visų daugiabučio namo butų; 
- Gyventojai patys reguliuotų šilumos vartojimą savo bute; 
- Būtų išspręsta „nepaskirstyto“ karšto vandens problema; 



3. CŠT įmonių kogeneracinių elektrinių darbo 
perspektyvos (kvotos, kainos) 

Nr Elektros gamintojas Kvotos 2014 m. Kvotos 2015 m. 

  Ne daugiau kaip Faktas  

1 UAB „Vilniaus 

energija“ 
≤ 402,57 GWh: 

 

228,47 GWh Viso ≤ 327,61 GWh: 

2 UAB „Kauno 

termofikacinė 

elektrinė 

≤  195,43 GWh;  

156,57 GWh 

≤ 168,73 GWh 

3 AB „Kauno energija“  ≤ 10,25 GWh:  0,48 GWh  ≤ 1,75 GWh,  

4 AB „Panevėžio 

energija“ 

 ≤ 65,65 GWh; 65,65 GWh ≤ 90,91 GWh 

5 UAB „Litesko“ „Alytaus energija“ ≤ 13,11 GWh; 2,01 GWh „Alytaus energija“ ≤ 3,64 GWh; 

6 UAB „Litesko“ „Marijampolės šiluma“ – ≤ 

0,64 GWh; 

0,51 GWh 
– 

7 UAB „ENG“ Pasvalio rajoninei katilinei ≤ 3,05 

GWh; 

3,05 GWh Pasvalio rajoninei katilinei ≤ 2,59 

GWh; 

8 AB „Klaipėdos 

mediena“ 

≤ 9,30 GWh 9,30 GWh ≤ 4,77 GWh 

 VISO 700 GWh 466,04 GWh 600 GWh 

 Būtinos elektros 

energijos tiekimo 

saugumui užtikrinti 

ne daugiau kaip 900 GWh. 837,90 GWh ne daugiau kaip 1100 GWh. 

 



3. CŠT įmonių kogeneracinių elektrinių darbo 
perspektyvos (kvotos, kainos) 



3. CŠT įmonių kogeneracinių elektrinių darbo 
perspektyvos (kvotos, kainos) 

AB „Lietuvos energijos gamyba“ padaliniui Lietuvos elektrinei elektros energijos supirkimo kaina 2015 metams –
40,95 ct/kWh (11,86 euro ct/kWh) be PVM,  

Šaltinis: 2014 m. gruodžio 12. posėdžio 2014-12-09 pažyma Nr. O5-368  



4. Medienos kuro, tiekiamo per biokuro biržą, 
kokybės atitikimas radiacinės saugos normoms 

2012-09-10 LŠTA patalpose vyko pasitarimas Dėl Radiacinės saugos centro parengto Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Medienos kuro pelenų, užterštų Cs-137 
radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto 

Aprašas patvirtintas 2013 m. kovo 12 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-250 



4. Medienos kuro, tiekiamo per biokuro biržą, 
kokybės atitikimas radiacinės saugos normoms 

Jau 2012 m. RSC įspėjo, kad atvežtinė mediena kurui gali būti radioaktyvi 



4. Medienos kuro, tiekiamo per biokuro biržą, 
kokybės atitikimas radiacinės saugos normoms 

• 2015-02-25 LŠTA gavo Radiacinės saugos centro raštą „Dėl medienos kuro pelenų 

užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis“, kuriame teigiama: 

 

 

 

 

 

 

 

• LŠTA 2015-03-03 raštu Nr. 15 kreipėsi į UAB „Baltpool“ (kopija EM ir RSC) su 

prašymu, kad biokuro biržos operatorius – UAB „Baltpool“ imtųsi priemonių, kad 

parduodamo per biržą biokuro pelenų 137Cs savitasis aktyvumas mėginyje neviršytų 

nereguliuojamojo veikmens lygio (10 Bq/g), kuris nustatomas tik sudeginus biokurą. 

• Siūlome EM inicijuoti UAB „Baltpool“ reglamento nuostatų pakeitimus, kad  

būtų užtikrintas medienos kuro, tiekiamo per biokuro biržą, pelenų 137 Cs savitojo 

aktyvumo atitikimas radiacinės saugos reikalavimams. 



5. Kt. klausimai 

Dėl teisės aktų tobulinimo: 
 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (ŠTVT) prieštarauja aukštesnės galios teisės 

aktams (Šilumos ūkio įstatymo, Energetikos įstatymo, Geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo). 

 

LŠTA teikė pasiūlymus ir pataisas EM, tačiau jos nebuvo patvirtintos.  

Siūlome bendradarbiaujant spręsti šį klausimą. Kartu bus galima padaryti būtinus ŠTVT 

pakeitimus dėl Efektyvumo direktyvos nuostatų įgyvendinimo. 

 

 

 



5. Kt. klausimai 

 

 

• Kiti klausimai, diskusija  


