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DĖL SĄNAUDŲ, SUSIJUSIŲ SU KARANTINU, PADENGIMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos  (toliau  –  Asociacija)  2020  m.  kovo  26  d.  raštą  Nr.  26  „Dėl  sąnaudų,  susijusių  su
karantinu, padengimo“ (toliau – Raštas). Raštu Asociacija informuoja Tarybą apie šilumos tiekėjų
darbo  sąlygas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  kovo  14  d.  nutarimu  Nr.  207  „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto
karantino metu,  nurodo, kokių priemonių ėmėsi šilumos tiekėjai,  siekdami užtikrinti  patikimą ir
kokybišką  šilumos  ir  karšto  vandens  tiekimą,  bei  prašo  Tarybos  nurodyti,  ar  visos  sąnaudos
išvardintoms priemonėms ir  sprendimams  bus  laikomos  pagrįstomis.  Taryba teikia  atsakymus  į
Asociacijos klausimus.

1. Ar visi šilumos tiekėjų priimti sprendimai, objektyviai atsižvelgus į esamą situaciją, ir
tam skirtos  papildomos  lėšos  bus  Tarybos  pripažintos  pagrįstomis  valstybės  normuojamomis
sąnaudomis. Pavyzdžiui:

1.1. papildomos sąnaudos darbuotojų izoliavimo ir saugos priemonėms bei medžiagoms;
1.2. papildomos sąnaudos darbams ir paslaugoms karantino sąlygų užtikrinimui;
1.3.  saviizoliacijoje  esančių  darbuotojų  pakeitimas  kitais:  parengimo  ir  apmokymų

išlaidos, priedai už papildomą darbą ir pan.;
1.4.  rezervinio  kuro  panaudojimo  sąnaudos,  kai  dėl  karantino  naudojamas  kuras

neįvertintas patvirtintoje kuro struktūroje.
Jeigu  ne  visos  išvardintos  sąnaudos  bus  pripažįstamos,  tuomet  kokių  priemonių  ir

sprendimų šilumos tiekėjai turėtų atsisakyti?
Taryba  2020  m.  kovo  25  d.  raštu  Nr.  R2-(VTGI)-1512  „Dėl  informacijos  teikimo“

informavo Tarybos reguliuojamus šilumos tiekėjus, kad būtinas šilumos ir karšto vandens tiekimui
užtikrinti šilumos tiekėjų sąnaudas, susidariusias dėl šalyje paskelbto karantino, vertins ir sprendimą
dėl jų pagrįstumo priims bazinių šilumos kainų nustatymo ir (ar) perskaičiavimo metu. Minėtu raštu
Taryba  taip  pat  pateikė  prašymą  šilumos  tiekėjams  fiksuoti  šias  sąnaudas  atskirai,  turėti  jų
pagrįstumą įrodančius dokumentus.

Atsižvelgdami  į  šilumos  sektoriuje  veikiančių  ūkio  subjektų  bei  Asociacijos  pateiktus
klausimus,  paaiškiname,  kad,  Tarybos  vertinimu,  dėl  šalyje  paskelbto  karantino  susidariusios
sąnaudos, kiek tai susiję su reguliuojamomis veiklomis, turėtų būti pripažįstamos būtinosiomis bei
įvertinamos reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo metu. Pažymėtina, kad Taryba negali paskelbti
baigtinio  tokių  sąnaudų sąrašo,  tačiau  Asociacijos  Rašte  minimos  sąnaudos,  Tarybos nuomone,
galėtų būti laikomos pagrįstomis. Pažymėtina, kad bet kokiu atveju ūkio subjektai turės pateikti šių
sąnaudų dydį ir patyrimą pagrindžiančius dokumentus.

2. Ar Taryba numačiusi tokias sąnaudas derinti lyginamųjų rodiklių metodu, kas reikštų
daliai šilumos tiekėjų dalis išlaidų, skirtų karantino laikotarpiui, būtų nepripažintos?

Tarybos nuomone,  dėl paskelbto karantino susidariusios sąnaudos turėtų būti  vertinamos
individualiai,  atsižvelgiant  į  faktinį  sąnaudų dydį  ir  ūkio subjekto  pateiktą  informaciją  apie  šių
sąnaudų būtinumą, t. y. sąnaudų vertinimui lyginamieji rodikliai nebūtų taikomi.
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3. Kokius papildomus dokumentus būtina pateikti Tarybai, kad būtų pagrįstos minėtos
patirtos išlaidos?

Tarybos nuomone, norėdami pagrįsti dėl karantino paskelbimo susidariusias sąnaudas, ūkio
subjektai  kartu  su  reguliuojamų  kainų  nustatymo  ar  perskaičiavimo  projektais  turėtų  pateikti
paaiškinimus, sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, pagrindžiančius sąnaudų būtinumą. Pavyzdžiui,
jeigu  šilumos  tiekėjas  naudojo  rezervinį  kurą,  nes  karantino  metu  nebuvo pristatytas  reikiamas
biokuro kiekis,  ūkio subjektas galėtų pateikti  Energijos išteklių  biržos operatoriaus patvirtinimą,
kad kuro nebuvo galima įsigyti, arba biokuro tiekėjo patvirtinimą, kad jis nepristatė viso sutartyje
numatyto biokuro kiekio.

Kaip minėta  atsakant  į  1 klausimą,  Tarybai  nėra žinomas baigtinis  sąnaudų, kurias ūkio
subjektai  gali  patirti  ir  patirs  dėl  paskelbto  karantino,  sąrašas.  Atsižvelgiant  į  tai,  negali  būti
pateiktas  ir  baigtinis  papildomų dokumentų sąrašas,  o konkretūs ūkio subjektų prašomi pateikti
dokumentai priklausys nuo individualių situacijų.

4. LR Vyriausybė ir savivaldybės ragina šilumos tiekėjus atidėti ar išdėstyti mokėjimus už
šildymą dalimis tiems vartotojams, kuriems karantino metu sumažėjo pajamos ar tapo nemokūs.
Tarybai yra žinoma, kad reguliuojami šilumos tiekėjai praktiškai neturi apyvartinių lėšų, kurios
leistų  balansuoti  finansinius  srautus.  Prašome  Tarybos  nurodyti,  kokiomis  lėšomis  dengti  iš
vartotojų negautas pajamas savo įmonės pastoviųjų ir kintamų sąnaudų apmokėjimui. Ar rinkoje
pasiskolintų lėšų palūkanos bus pripažįstamos ir įtrauktos į šilumos kainas?

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo,
patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių
apskaitos  atskyrimo  ir  sąnaudų  paskirstymo  reikalavimų  aprašo  patvirtinimo“,  41.5  papunktyje
nustatyta,  kad ūkio subjektui,  vykdančiam sąnaudų paskirstymą, draudžiama reguliuojamų kainų
verslo  vienetams  ir  paslaugoms  (produktams)  priskirti  patirtas  palūkanų  sąnaudas  ir  kitas
finansinės-investicinės  veiklos  sąnaudas.  Informuojame,  kad,  atsižvelgiant  į  šalyje  susidariusią
situaciją,  Taryba rengia minėto teisės akto ir susijusių teisės aktų pakeitimus, numatančius, kaip
palūkanų  ir  kitos  sąnaudos  galėtų  būti  paskirstomos  reguliuojamų  kainų  verslo  vienetams  ir
paslaugoms  (produktams)  bei  vertinamos  nustatant  reguliuojamų  paslaugų  kainas.  Minėti
pakeitimai  artimiausiu  metu  bus  paskelbti  viešajai  konsultacijai.  Tarybos  tinklapyje  artimiausiu
metu bus paskelbtas ir detalesnis išaiškinimas dėl ūkio subjektų patiriamų sąnaudų, atsižvelgiant į
šalyje paskelbtą karantiną, vertinimo.
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1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt;
2. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, el. p. info@lnsga.lt;
3. UAB „Akmenės energija“, el. p. info-nae@e-energija.lt;
4. UAB „Anykščių šiluma“, el. p. info@anyksciusiluma.lt;
5. Balterma ir ko, UAB, el. p. info@balterma.lt;
6. UAB „Birštono šiluma“, el. p. info@birstonosiluma.lt;
7. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, el. p. ist@igst.lt;
8. UAB „Jonavos šilumos tinklai“, el. p. jst.centras@jonava.net;
9. UAB „Fortum Joniškio energija“, el. p. joniskio.energija@fortum.lt;
10. UAB „Kaišiadorių šiluma“, el. p. centras@kaisiluma.lt;
11. AB „Kauno energija“, el. p. info@kaunoenergija.lt;
12. AB „Klaipėdos energija“, el. p. klenergija@klenergija.lt;
13. UAB „Kretingos šilumos tinklai“, el. p. info@kresiti.lt;
14. UAB „Lazdijų šiluma“, el. p. lazdijust@ismail.lt;
15. UAB „Litesko“, el. p. info@litesko.lt;
16. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, el. p. info@mst.lt;
17. UAB „Molėtų šiluma“, el. p. ms@moletusiluma.lt;
18. UAB „Pakruojo šiluma“, el. p. pakruojo.siluma@gmail.com;
19. UAB „Palangos šilumos tinklai“, el. p. info@palangosst.lt;
20. AB „Panevėžio energija“, el. p. bendrove@pe.lt;
21. UAB „Plungės šilumos tinklai“, el. p. info@plungessiluma.lt;
22. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt;
23. AB „Prienų šilumos tinklai“, el. p. siltinklai@gmail.com;
24. UAB „Radviliškio šiluma“, el. p. info@radsiluma.lt;
25. UAB „Raseinių šilumos tinklai“, el. p. info@raseiniust.lt;
26. UAB „Skuodo šiluma“, el. p. info@uabskuodosiluma.lt;
27. UAB „Šakių šilumos tinklai“, el. p. info@sakiusiluma.lt;
28. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, el. p. info@salcininkust.lt;
29. AB „Šiaulių energija“, el. p. info@senergija.lt;
30. UAB „Šilalės šilumos tinklai“, el. p. info@silalessilumostinklai.lt;
31. UAB „Šilutės šilumos tinklai“, el. p. info@silutesst.lt;
32. UAB „Širvintų šiluma“, el. p. siluma@sirvintusiluma.lt;
33. UAB „Fortum Švenčionių energija“, el. p. fortum.svencionys@fortum.lt;
34. UAB „Tauragės šilumos tinklai“, el. p. taurage.st@zebra.lt;
35. UAB „Trakų energija“, el. p. info-te@e-energija.lt;
36. UAB „Ukmergės šiluma“, el. p. administratore@ukmergessiluma.lt;
37. UAB „Utenos šilumos tinklai“, el. p. siluma@ust.lt;
38. UAB „Varėnos šiluma“, el. p. info@vsiluma.lt;
39. VšĮ Velžio komunalinis ūkis, el. p. info@velziokomunalinis.lt;
40. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, el. p. info@chc.lt;
41. UAB „Visagino energija“, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt;
42. UAB „Kirtimų katilinė“, el. p. kirtimu@e-energija.lt;
43. AB „Grigeo“, el. p. info@grigeo.lt;
44. UAB „Foksita“, el. p. uabfoksita@gmail.com;
45. UAB „Petrašiūnų katilinė“, el. p. petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt;
46. UAB „Ekopartneris“, el. p. info@ekopartneris.lt;
47. Idex Taikos elektrinė UAB, el. p. info@idexbaltic.lt;
48. UAB „ENG“ Garliavoje, el. p. info@englt.lt;
49. UAB „Ekoresursai“, el. p. nh@newheat.lt;



50. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdoje, el. p. info@e-energija.lt;
51. UAB „Fortum Klaipėda“, el. p. fortum.klaipeda@fortum.com;
52. UAB „Kurana, el. p. info@kurana.lt;
53. AB „Lifosa“, el. p. info@lifosa.com;
54. AB „Simega“, el. p. armanda@simega.lt;
55. UAB „Energijos parkas“, el. p. info@energijosparkas.lt;
56. UAB „Biovatas“, el. p. z.rimgaudas@gmail.com;
57. UAB „Plungės bioenergija“, el. p. info@plungesbioenergija.lt;
58. AB „Ignitis gamyba“, el. p. gamyba@ignitis.lt;
59. UAB „Autoidėja“, el. p. info@autoideja.lt;
60. UAB „Intergates“, el. p. info@autoideja.lt;
61. UAB „Visagino linija“, el. p. info@sbafurniture.lt;
62. UAB „Bio zona“, el. p. info@biozona.lt;
63. UAB „Žemaitijos energija“, el. p. info@zenergija.lt;
64. UAB „Ukmergės katilinė“, el. p. ingrida.zukauskiene@ukmergeskatiline.lt.
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